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Све дужи радни век

НИ ПЕНЗИЈЕ
НИ ПОСЛА

МMФ инсистира да Србија подигне старосну границу
за одлазак у пензију. Истраживања која се односе на
положај старијих радника и незапослених младих показују
да са овом мером треба бити опрезан

Ново радно законодавство

ДА ЛИ ЈЕ МОГУЋЕ
ПОМИРИТИ СТАВОВЕ?

Како ће се промене Закона о раду и других закона који
задиру у област радних права одразити на укупан положај
запослених

Међународни дан особа
са инвалидитетом

УКЛОНИМО ПРЕПРЕКЕ,
ОТВОРИМО ВРАТА
Наше друштво је још увек пуно баријера за пуно укључивање
ОСИ у друштвену заједницу и све њене активности. Жене са
инвалидитетом су двоструко дискриминисане
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Проблем радне експлоатације

Радници који су у пуној снази у пензију ће одлазити
знатно касније од старијих колега који су при крају стажа.
ММФ инсистира да Србија подигне старосне границе за одлазак у пензију, као што су већ учиниле многе земље, па се
у Влади Србије праве анализе о евентуалним уштедама. С
друге стране, све је већи број стручњака, пензионерских удружења и синдиката који се противе овом предлогу. У ПИО
фонду кажу да је Србија већ пооштрила услове за одлазак
у пензију и да садашњи закон предвиђа померање старосне границе до 2023. године. Иако се овај план још спроводи,
већ је у припреми нови предлог, са којим нису сагласни сви
ресори унутар Владе Србије. По том предлогу, старосна граница за одлазак у пензију подигла би се на 67 година, нове
одредбе примењивале би се од 2015, од када би се граница
подизала за по још два месеца годишње, па би завршни резултат био постигнут за 12 година, односно 2027.
„Реформа тржишта рада - ново радно законодавство“,
била је тема конференције коју је крајем новембра, у сарадњи са Привредном комором Србије и уз подршку Амбасаде САД у Београду, организовао „Нови магазин“. Представници привреде, синдиката, послодаваца, професори
радног права, представници Националне службе за запошљавање, Агенције за приватизацију, Агенције за мирно решавање радних спорова и невладиног сектора, разговарали
су о кључним променама у радном законодавству - да ли је
могуће помирити ставове послодаваца, државе и синдиката, како ће се промене Закона о раду и других закона који
задиру у област радних права одразити на укупан положај
запослених, може ли и како релаксација радног односа повећати конкурентност и ефикасност привреде Србије.
У Србији је низом манифестација обележен 3. децембар,
Међународни дан особа са инвалидитетом. У Скупштини
Србије одбори за рад, социјална питања, друштвену укљученост и смањење сиромаштва и просторно планирање,
саобраћај, инфраструктуру и телекомуникације, одржали
су седницу са тачком дневног реда „Уклонимо препреке,
отворимо врата - укљученост за све“. Министарство рада,
запошљавања и социјалне политике одржало је, у згради
Владе Републике Србије, свечану седницу Савета за особе са
инвалидитетом, на којој је представљен годишњи извештај
Министарства рада, запошљавања и социјалне политике у
области унапређења положаја особа са инвалидитетом, са
посебним освртом на законодавне активности које су у овој
области предузете у претходних годину дана, као и на програме које су, уз финансијску и стручну подршку Министарства, спровела удружења особа са инвалидитетом.
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Инжењерски форум у Крагујевцу

БУДУЋНОСТ ЈЕ У
ТЕХНОЛОШКОМ РАЗВОЈУ

“Одбрамбена индустрија остала је водећа грана српске привреде и генератор угледа Србије
у региону и свету. Војна индустрија тренутно има највеће потенцијале за извоз”, рекао је
председник Србије Томислав Николић

П

отписивањем Меморандума о разумевању, којим је
формиран Конзорцијум прве индивидуалне технолошке платформе за домен производних технологија, у Крагујевцу је отворен Инжењерски форум, са
циљем проналажења решења за технолошко јачање производних послова српске индустрије. Форум је отворио председник Србије Томислав Николић, истакавши да будућност
српске индустрије, пре свега, лежи у технолошком развоју и
извозу базираном на одбрамбеној индустрији.
Према његовим речима, откако је 1853. године извршено прво успешно ливење топовских цеви, војна индустрија у
Србији је била носилац развоја државе.
„Одбрамбена индустрија остала је водећа грана српске
привреде и генератор угледа Србије у региону и свету. Војна
индустрија тренутно има највеће потенцијале за извоз“, рекао је Николић. У овом тренутку постоје наруџбине и закључени уговори који обезбеђују извоз у вредности преко 250
милиона долара, колико тренутно Србија остварује са својим
спољнотрговинским партнерима.
Николић је истакао да одбрамбеној индустрији недостају средства, нова и савремена опрема, нови управљачки
однос према ресурсима и некадашњи, како каже, заборављени однос према раду.

„Овде смо дошли да се сви у последњем тренутку тргнемо, да почнемо да радимо на развоју и подизању индустрије“,
рекао је Ковачевић и подвукао да развој индустрије, пре свега, лежи у сарадњи са Војском Србије, јер је „она бизнис, а војна привреда је у свету можда важнија чак и од банкарства“.
Након уводног дела, председник Привредне коморе Србије Жељко Сертић и Бранко Ковачевић, у присуству председника Републике, потписали су Меморандум о разумевању којим се формира Конзорцијум прве индивидуалне
технолошке платформе за домен производних технологија
- НТПС Производња.
		
Извор: Танјуг/Политика

Реализација важнија од потписа

„С поносом истичемо нашу славну прошлост, али треба
да уложимо и максималне напоре за будућност. Основ успеха
лежи у заједничком напору и свако треба да живи уздигнуте
главе, али и да да допринос том циљу“, рекао је Николић.
Председник Академије инжењерских наука Србије,
Бранко Ковачевић, подсетио је на традицију Србије у инжењерству и образовању дужу од 160 година, али и позвао
на сарадњу свих релевантних аспеката друштва како би се
она поново уздигла.
„Када погледате стање у индустрији, јасно ће вам бити
да је веома лоше. Имамо три пута мање радних места у индустрији него пре распада земље 1990, а старосна структура је катастрофална. Зато смо овде сви заједно, да пробамо
нешто да урадимо са индустријом, јер без ње нема здраве
привреде и економије“, истакао је Ковачевић.
Према његовим речима, циљ скупа је да се на једном
месту окупе сви потенцијали Србије, односно државни врх,
стручњаци из образовања и науке, привредници.

Томислав Николић, председник Србије, истакао је да је за
Србију сада идеално време да јача своју позицију у економском
и политичком смислу, на међународном плану.
„СДПР је уговорио извоз оружја вредан 1,8 милијарди долара“, рекао је Николић.
Меморандум о разумевању потписали су председници
Академије инжењерских наука и Привредне коморе, Бранко
Ковачевић и Жељко Сертић, а скуп је отворио ректор Универзитета у Крагујевцу, Слободан Арсенијевић, напоменувши да је од
самог потписа важнија реализација.
Позивајући се на значајну заоставштину српске индустрије,
која је у 19. веку пратила светске токове, а понекад и предњачила, Ковачевић је са жаљењем констатовао да је у тој области, за
разлику од седамдесетих година прошлог века, сада катастрофално стање, пре свега због одласка великог броја стручњака у
иностранство, али и неповољне старосне структуре запослених.
Пре три или четири деценије српска индустрија обезбеђивала је
више од милион радних места.
„Нема индустрије без образованих људи, науке и технолошких иновација. То је ресурс који морају да користе домаћи
привредници, а све зарад будућности наше деце на овим просторима. Не смемо да паднемо у колонијалну зависност. Моја
генерација не сме да буде та која ће последња угасити светло
у овој земљи“, поручио је председник Академије инжењерских
наука Србије.

Ново радно законодавство

ДА ЛИ ЈЕ МОГУЋЕ
ПОМИРИТИ СТАВОВЕ?

Како ће се промене Закона о раду и других закона који задиру у област радних права
одразити на укупан положај запослених? Може ли и како релаксација радног односа
повећати конкурентност и ефикасност привреде Србије

„Р

еформа тржишта рада - ново радно законодавство“, била је тема конференције коју је крајем
новембра, у сарадњи са Привредном комором Србије и уз подршку Амбасаде САД у Београду, организовао „Нови магазин“. Представници привреде, синдиката,
послодаваца, професори радног права, представници Националне службе за запошљавање, Агенције за приватизацију,
Агенције за мирно решавање радних спорова и невладиног
сектора, разговарали су о кључним променама у радном законодавству - да ли је могуће помирити ставове послодаваца, државе и синдиката, како ће се промене Закона о раду и
других закона који задиру у област радних права одразити
на укупан положај запослених, може ли и како релаксација
радног односа повећати конкурентност и ефикасност привреде Србије.

Кључни закони за опоравак српске привреде
Саша Радуловић, министар привреде, изјавио је да неће
одустати од промена Закона о раду и да неће поднети оставку под притиском синдиката.
„Сматрамо да је измењени Закон о раду, заједно са новим законима о планирању и изградњи, о приватизацији и
о стечају, кључан за опоравак српске привреде. Ови системски закони би требало да Влади Србије омогуће да спроведе
тешку реформу у 2014. години и постави систем на здраве
ноге. Зато ће Министарство привреде инсистирати да измене и допуне Закона о раду уђу у скупштинску процедуру до
краја ове године. Морамо довести у ред радно законодавство,
да буде у нивоу права која постоје у Европској унији. Закон
садржи бројне лоше одредбе, које су допринеле губитку радних места и онемогућиле отварање нових“, рекао је Радуловић и истакао да је Закон о раду изузетно важан за Србију,
њене грађане, али и за опоравак привреде. Према његовим
речима, овај закон треба гледати са становишта породичних
фирми, а радничке односе у великим фирмама, уз синдикално деловање, треба решавати колективним уговорима, којима се појачавају поједине законске одредбе.
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„Задатак Владе Србије је раст запошљавања. Измене Закона о раду су у најдубљем интересу свих грађана Србије,
укључујући и запослене. Морамо да пронађемо решење, а
једини начин је да учествујемо у дијалогу. Нико ником не
намеће решења. Морамо да разговарамо о конкретним решењима“, рекао је Радуловић, оценивши да је разлог за излазак Савеза самосталних синдиката Србије и Уједињених
гранских синдиката „Независност“ из Радне групе што не
желе ни са ким другим да деле репрезентативност, напомињући да се један део Закона о раду односи на утврђивање
репрезентативности.

Разговори се настављају
Државни секретар у Министарству рада, Зоран Мартиновић, рекао је да су разговори о радној верзији Закона о
раду настављени са послодавцима и после изласка синдиката из Радне групе. Мартиновић очекује да ће у наредних
неколико дана имати материјал добар за јавну расправу.
„У Радној групи за израду Закона о раду постигнут је договор да ограничење рада на одређено време буде повећано
са садашњих 12 на 24 месеца, али је предвиђено да уговор
може бити на 36 месеци за старије од 52 године и лица која су
пре тог уговора била најмање 12 месеци незапослена“, рекао
је Мартиновић.
Председник Уније послодаваца Србије, Небојша Атанацковић, указао је на чињеницу да је 2002. године донет Закон
о раду који је личио на европске, али је онда, амандманима и
изменама из 2005. године, дошло до враћања на самоуправна решења, по којима послодавац не може да да отказ ни
најлошијем раднику.

Реформа јавног сектора
од наредне године
Саша Радуловић, министар привреде, изјавио је да део тешких реформи, који се тиче јавних предузећа и запошљавања у
држави, мора да се отвори у 2014. години. Он је истакао да пре
тога мора да се престане са неодговорним понашањем.
„Морамо да се реформишемо, јер ако то не урадимо сада,
дочекаћемо 2015. у истом блату у којем смо данас“, рекао је Радуловић новинарима у паузи округлог стола „Реформа тржишта
рада - ново радно законодавство“. Коментаришући податак да
је у јавном сектору запослено преко 700.000 људи, министар је
напоменуо да је тај проблем део тешких реформи и да је за српску привреду кључно решење привредни раст, који отвара нова
радна места.
„Лоше пословно окружење, Закон о раду и остали закони
спречавају раст. Када то очистимо, моћи ћемо да решавамо питање вишка запослених у јавним предузећима и другим деловима државне управе“, рекао је Радуловић. Према његовим речима, на неким местима постоји мањак запослених, на пример
у Пореској управи или радним инспекцијама, док на другим
местима има великих вишкова.
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Председница Асоцијације слободних и независних синдиката (АСНС), Ранка Савић, оценила је да се предложеним
изменама значајно смањују радничка права и да је суштински циљ да се на мала врата уведе флексибилни радни однос, а да се рад на неодређено укине или сведе на најмању
могућу меру.
„Постојећи Закон о раду није добар и потребне су измене, али начин на који се то ради је погрешан. Иницијативу
за измене, потпуно непримерено, преузело је Министарство
привреде и тако је синдикатима послата порука да се овај
документ доноси у интересу послодаваца, док изгледа да
Министарство рада обавља само административни посао уклапање више различитих предлога измена“, рекла је Савићева и додала да се и то ради лоше. Навела је да се у првој
радној везији, коју је имала прилику да види, Министарство
рада није потрудило ни да делове који су преузети из македонског и хрватског закона усклади са нормама српског
језика.

Синдикати спремају своју верзију
Љубисав Орбовић, председник Савеза самосталних синдиката Србије, изјавио је да синдикати припремају своју
верзију Закона о раду, у којој ће бити боље заштићена права
радника.

„Пошто видимо да се доноси неолибералан закон, погубан за запослене у Србији, припремамо предлог закона који
ћемо понудити на Економском савету“, рекао је Орбовић,
гостујући на РТС. Истакао је да ће у предлогу закона бити
заштићена права радника, која су сада у великој мери доведена у питање.
„У нашем закону неће бити агенције за запошљавање,
нити смањивања права запослених. О изменама Закона о
раду, које припрема Влада Србије, ни њени представници се
нису усагласили. Мишљења сам да закон треба да израђује
само једно министарство - Министарство рада, запошљавања
и социјалне политике“, рекао је Орбовић. Упитан о оставци
министра привреде Радуловића, коју су синдикати тражили,
рекао је да се не ради против министра, већ против предложених законских измена и његовог плана за предузећа у
реструктурирању.
„Министар Радуловић није спреман за разговоре и договоре. Покушава да из кабинета решава питања, не гледајући
нити људе, нити њихове приватне животе, нити проблеме
које имају, него посматрајући бројеве и личне карте“, казао
је Орбовић и истакао да треба разговарати са људима који у
тим предузећима раде. Нагласио је да су синдикати свесни
да постоје и предузећа која су доведена до стања да се морају
угасити.
А.Б.

Флексибилизација
Како су почеле на различитим адресама да се праве разне верзије и гомилају предлози које би требало уврстити у радну верзију
новог Закона о раду, почеле су и тензије. Министарство привреде Србије жали што представници синдиката избегавају дијалог и
позива их да се врате за преговарачки сто.
„Жао нам је што синдикати избегавају дијалог. Требало би да се врате за сто и да разговарамо. Закон о раду, заједно са Законом
о планирању и изградњи, главни су разлози за пад Србије на листи конкурентности. Под актуелним Законом о раду изгубили смо
300.000 радних места, што је довољан знак да морамо нешто да мењамо“, речено је „Танјугу“ у Министарству привреде. Садашњи
Закон о раду, који је требало да штити запослене, посебно оне старије, како наводе, довео је до тога да нико не запошљава људе старије
од 50 година. Овај проблем мора да се отклони да би се олакшало запошљавање.
Намера Министарства привреде је да Закон о раду у Србији усклади са европском регулативом. У свим земљама у којима је радно
законодавство релаксирано, резултат је веће запошљавање. Важан део тог процеса је увођење флексибилнијих облика рада. С једне
стране, ради се о уређивању односа који у пракси већ постоје, али на нерегулисан начин, чиме се, како објашњавају, угрожава правна
сигурност и запослених и послодаваца. Флексибилизација, пре свега, подразумева мање мешање државе у одредбе о заснивању и
раскидању радног односа.
„Нажалост, не можемо говорити да је у питању тространи социјални дијалог, јер нам је трећи, веома важан партнер, ускратио сарадњу. У таквим условима ризикујемо да се овај процес или додатно продужи или да учесници који тренутно улажу напоре пронађу
прихватљива решења за све, преузму на себе одговорност која личи на једнострано одлучивање“, каже за „Радник“ Зоран Мартиновић,
државни секретар у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике, напомињући да тренутне несугласице могу бити превазиђене уколико све стране дају свој допринос.
„Искуства других земаља у окружењу, које су у сличним процесима, показују да су свуда присутне разлике и поделе по овим питањима и свуда су реформе далеко одмакле. Уз разумевање позиција свих страна, у кратком року мора се наћи формула да се ставови
што више приближе и да посао који смо заједно започели заједно и завршимо“, каже Мартиновић. На питање да ли Министарство рада,
које је писало Закон о раду, има примедбе на дораду текста од стране колега из Министарства привреде, Мартиновић каже да су они
прву верзију доставили свим члановима Радне групе, који су били у могућности да дају своје предлоге. Представници Министарства
привреде у тој фази имали су најактивнији приступ и дали своје алтернативне предлоге на многе чланове.
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Све дужи радни век

НИ ПЕНЗИЈЕ
НИ ПОСЛА
Међународни монетарни фонд инсистира
да Србија подигне старосну границу за
одлазак у пензију. Истраживања која се
односе на положај старијих радника и
незапослених младих, говоре да са овом
мером треба бити опрезан

Р

адници који су у пуној снази у пензију ће одлазити
знатно касније од старијих колега који су при крају
стажа. ММФ инсистира да Србија подигне старосне
границе за одлазак у пензију, као што су већ учиниле
многе земље, па се у Влади Србије праве анализе о евентуалним уштедама. С друге стране, све је већи број стручњака,
пензионерских удружења и синдиката који се противе овом
предлогу. У ПИО фонду кажу да је Србија већ пооштрила услове за одлазак у пензију и да садашњи закон предвиђа померање старосне границе до 2023. године. Иако се овај план
још спроводи, већ је у припреми нови предлог, са којим нису
сагласни сви ресори унутар Владе Србије. По том предлогу,
старосна граница за одлазак у пензију подигла би се на 67
година за мушкарце и 61 годину за жене, нове одредбе примењивале би се од 2015, од када би се граница подизала за
по још два месеца годишње, па би завршни резултат био постигнут за 12 година, односно 2027.

Заједно до пензије
На иницијативу Градске општине, у Обреновцу се од 2012.
спроводи програм „Заједно до пензије”. Програмом је предвиђено да мушкарцима преко 55 година и женама преко 50 година,
којима је остало неколико година до пензије и који сами пронађу посао, наредних годину дана послодавци исплаћују само
нето плату, док порезе и доприносе уплаћује општина. Како
кажу надлежни у овој општини, до сада је покренут већ трећи
циклус програма у ком је већина оних који су узели ваучер и
нашли запослење, а у програму је учествовало око триста људи.
У овој општини најављују и покретање нове иницијативе
да се у локалним компанијама уведе систем плаћене праксе за
ученике средњих школа. На тај начин деца би практично учила посао за који се школују, била за то плаћена, а компаније би
могле да за своје потребе едукују кадар за наредних тридесет
година.

Сваки пети незапослени старији од 50 година

је за „Танјуг“ специјалиста социјалне медицине, др Катарина
Боричић, из Института за јавно здравље Србије „Др Милан
Јовановић Батут“.
„Демографске и економске промене немећу изазов сваком друштву, па и нашем, и зато се што пре морају решавати
специфични проблеми са којима се сусрећу старији радници - од успостављања бољих услова рада за особе преко 50
година до постепеног пензионисања у фазама, уз скраћено
и флексибилно радно време и редовне обуке за коришћење
информационих и комуникационих технологија“, упозорила
је др Боричић.
Истраживање Центра за демократију показало је да сваки пети незапослени има више од 50 година, а сваки други
отпуштени у Србији припада тој популацији. Алармантан је
и податак да чак 90 одсто испитаника старијих од 50 година
више ни не тражи посао.
Павле Будинчевић, програмски директор Отвореног
универзитета у Суботици, каже да је од укупног броја људи
који су прошли кроз њихов Центар за развој каријере, у оквиру ИПА пројекта ЛЕРН, једна трећина управо из ове категорије. Његов савет је да треба бити упоран, унапређивати лична знања и вештине, како би се постигла већа конкурентност
на тржишту рада.
Поред промене приступа тражењу посла, потребно је и
да се послодавци стимулишу за запошљавање ове категорије. Тако је омогућено ослобађање од плаћања одређених
пореза и доприноса у трајању од две године. Међутим, пошто
је један од услова био да радник остане на том радном месту
минимум 5 година, послодавци нису показали веће интересовање.
Подизање граница и увођење пенала највише брине
просветаре. У случају да имају пун стаж, а не испуне прописане године старости, имали би пензију мању за 6 одсто, 12
одсто, 18 одсто, зависно од тога у којој години оду у пензију.
Како по Закону о основама система образовања и васпитања
просветари морају у пензију када напуне један од услова,
стављени су у дискриминативан положај.

Иако Светска здравствена организација сматра старим
особе које имају више од 65 година, у Европи је све чешћа
пракса да се одлазак у пензију продужава преко те границе. Стручњаци, међутим, истичу да је у европским земљама
квалитет живота, али и здравствене заштите, на знатно вишем нивоу и напомињу да најављено продужавање радног
века у Србији захтева низ промена у политици запошљавања, укључујући побољшавање услова рада за запослене
старије од 50 година.
„Многе земље ЕУ најављују или већ уводе нове мере у
области запошљавања, имајући у виду продужење животног
века и процене да ће се проценат особа старијих од 60 година
готово удвостручити између 2000. и 2050. године“, изјавила
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„Посебан апсурд је увођење пенала свима који не испуне
оба услова за старосну пензију“, каже професор Хаџи Здравко
Ковач, председник Независног синдиката јавних служби Србије и додаје да је бесмислено кажњавати превремено пензионисане, јер они већ примају умањену пензију.
„Сада се предлаже додатно смањење од шест одсто за
сваку недостајућу годину, што је нечувено, посебно ако се зна
да у Србији, од 1,7 милиона пензионера, пун стаж има тек
трећина“, напомиње Ковач.
И професор економије, Млађен Ковачевић, оцењује да
овај ММФ-ов предлог има смисла само у земљама у којима
је стопа незапослености ниска, што у Србији није случај, па је
самим тим оваква реформа неприхватљива. Ковачевић сматра да би ова мера имала ефекта само у прве две године примене, а после би се број пензионера вратио на старо. Негативни ефекти ове мере одразили би се и на квалитет постојеће
радне снаге, али и на смањење новог запошљавања, што би
донело ново финансијско оптерећење државе, јер би многи
завршили на бироу или социјалној помоћи.

Џефри Сакс: Запослите младе да
би Србија била конкурентна
Професор Универзитета Колумбија, Џефри Сакс, изјавио
је да би главни приоритет српских власти требало да буде
смањење броја незапослених међу младима. „У Србији ме плаши висок степен незапослености међу младима“, рекао је Сакс
на отварању Центра за одрживи развој и међународну сарадњу.
Он је додао да би решавање тог проблема требало да буде приоритет српских власти.
„Потребна је флексибилност, вештине, обука младих, како
би Србија постала конкурентнија“, главна је порука Џефрија
Сакса.

Сваки други незапослени има до 30 година
У Београду је средином новембра одржана завршна конференција пројекта „Бољи услови за запошљавање младих“,
у организацији Уније послодаваца Србије (УПС) и уз подршку SOLIDAR Suisse. Представљени подаци из истраживања
Уније послодаваца Србије говоре да практично нема послодаваца који планирају запошљавање младих до 30 година
у 2014. години, док би 41% запослило младе искључиво уз
одређене подстицаје, пре свега олакшице од државе.
Представници Министарства рада, запошљавања и социјалне политике, Министарства омладине и спорта, Националне службе за запошљавање, Социјално-економског савета
Србије, УПС, СССС и УГС „Независност“, са различитих страна
су сагледали положај младих у Србији. Као највећи проблем
у дужем периоду уочена је веома висока незапосленост младих до 30 година. Државни секретар у Министарству рада,
Зоран Мартиновић, истакао је забрињавајући податак да је
од 2008. до 2013. године стопа запослености младих од 15 до
24 године пала са 21,1% на свега 14,8%.
Невена Летић, директорка Сектора за посредовање у
НСЗ, упозорила је на изузетно високу неактивност младих
- чак 74% није активно на тржишту рада. На конференцији
се чуло и да предлог буџета Републике Србије за 2014. предвиђа укупно 200 милиона динара за све активне мере за запошљавање, што представља тек мали део потреба.
Представници УПС представили су резултате истраживања усмерених ка послодавцима, о њиховим искуствима у
вези са запошљавањем радника и младих до 30 година. Колико су млади спремни да раде било какав посао, илуструју
следећи подаци: за чак 53,5% анкетираних није битно у ком
сектору би радили; свега 15% младих не би прихватило да
ради на црно, а истовремено 11,5% анкетираних управо ради
на црно; 36,7% испитаника ради на одређено време, а 25,6%
Бесплатна публикација о запошљавању

је ангажовано преко уговора о делу, ауторског уговора и сл;
на неплаћени рад у циљу стицања радног искуства спремно
је 38%, уз још 35% који су делимично спремни на тако нешто.
Млади углавном сматрају да током школовања нису стекли
потребна практична знања и вештине - 89,3% верује да би
стручна пракса током образовања то променила, као и да
би стицање радног искуства (478 испитаника) и практична
настава током школовања (402) утицали на брже запошљавање. Чак 81,9% испитаника сматра да је кључни фактор за
добијање посла веза, док је на другом месту по важности за
53,2% испитаника - претходно радно искуство. Боља општа
економска ситуација, по мишљењу већине младих испитаника (586), свакако би допринела бржем налажењу посла,
што би утицало и на спремност младих да покрену сопствени бизнис, за који сада 40,7% сматра да нема услова.
Послодавци су заинтересовани да сарађују са образовним институцијама у циљу организовања стручних пракси
за младе (72%), а 63% при томе очекује финансијску подршку. Највећи број послодаваца види НСЗ као институцију чије
мере пружају највећу подршку запошљавању младих, док са
другим мерама многи нису ни упознати.
Вукашин Гроздановић, председник УО Кровне организације младих Србије (КОМС), сматра да се положај младих
није драстично променио у последњих пет година. То не значи да се у протеклом периоду није радило на омладинској
политици и да нису остварени значајни кораци напред, али
те промене нису битније утицале на њихов свакодневни живот. Држава се више бавила постављањем и креирањем законских оквира, него проблемима младих људи.
„Последња истраживања говоре да је Србија на зачељу
листе земаља са бројем високообразованих грађана, док
млади чине чак 50% укупног броја незапослених. Сваки
трећи студент планира да, након што дипломира, заувек напусти земљу. Чак 77% младих живи са родитељима, а само
7% сматра да може да се осамостали својим радом. Нереформисан образовни систем, неусклађеност са тржиштем рада
и незапосленост намећу се као главни проблеми када су у
питању млади у Србији. Такође, као проблеми се истичу незаинтересованост медија за питања младих, регионалне разлике у условима живота, одлив мозгова и мањак адекватног
неформалног образовања.
КОМС сматра да се другачијим системом образовања
могу предупредити многи каснији проблеми младих или
се бар могу адекватно припремити на свет данашњице. Такође, породица има велику улогу у образовању и стварању
основног сета вредности код младих људи, који се у нашем
друштву убрзано урушава.
Да ли ће мере које предлаже ММФ у вези са подизањем
старосне границе за одлазак у пензију стварно допринети
смањењу стопе незапослености, нарочито младих, остаје да
се види. По ономе што се до сада чуло, општи је утисак да
неће.
		
В.Пауновић
11.12.2013. | Број 547 |
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ПИСА тест

НАШИ СРЕДЊОШКОЛЦИ
ИСПОД ПРОСЕКА

Свако истраживање о ефектима основног школовања потврђује да наша деца имају
енциклопедијско и нефункционално знање. Са таквим знањем из основне школе
ђаци настављају средњошколско образовање, што за последицу има продуковање
некомпетентног стручног кадра

Т

естирање у оквиру Међународног програма процене
постигнућа ученика (ПИСА), показало је да су ученици
из Србије испод просека у све три области - математичкој, читалачкој и природно-научној писмености,
показују резултати које је објавила Организација за европску
безбедност и сарадњу (ОЕЦД). Средњошколци из Србије су у
математици остварили 449 бодова, у односу на просек од 494,
у читалачкој писмености 446 поена, у односу на просек од
496, а у природним наукама 445 поена, док је просек 501.
Према резултатима, 40 одсто ђака у Србији функционално је неписмено у математици, а око 33 одсто показује
ниска постигнућа из читалачке писмености, показао је 4.
циклус тестирања спроведеног у Србији 2012. године. У односу на ниво ПИСА 2009, резултати су незнатно бољи. Ђаци из
Србије су у математичким задацима напредовали за свега
седам поена, а само пет одсто ученика је показало висока постугнућа у овој науци.
Када је у питању читалачка писменост, наши средњошколци су освојили четири поена више него њихови вршњаци
2009. године. У овој области прошлог пута имали смо видан
напредак, али је сада у зони недовољно писмених исти проценат, око 33 одсто, док је за 1,4 одсто више оних који показују
висока постигнућа. У научној писмености бољи смо за два
поена, а охрабрује податак да смо у новој области - решавање
проблема, имали већа постигнућа. У овој области 72 одсто
ученика је изнад другог нивоа постигнућа, а 4,2 одсто је на
највишем нивоу.
У поређењу са ђацима из региона, наши ученици су лошији од ђака из Словеније и Хрватске, а бољи су од ученика
у Црној Гори, Бугарској, Румунији, Албанији. Тестирање је
рађено у 65 земаља, учествовало је око 500.000 ученика, а
у нашој земљи око 5.000. Ученице су боље у читалачкој писмености, младићи у математици и решавању проблема, а у
области науке су једнаки.
Министар просвете, науке и технолошког развоја, Томислав Јовановић, оценио је да немамо више времена за грешке
у образовању, те да одмах почињу припреме за ПИСА тестирање 2015. године. „Подаци показују да наш систем напредује, али морамо још много да радимо“, рекао је Јовановић.
Резултати овог тестирања не представљају изненађење,
јер свако истраживање о ефектима основног школовања потврђује да наша деца имају енциклопедијско и нефункционално знање и да смо из године у годину „стабилно лоши“.
Наиме, прво истраживање о ефектима основног школовања,
које је урадио Институт за психологију 1989. године и које је
2003. године поновљено за потребе Уницефове студије, по-
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казало је да је наш образовни систем неефикасан и да наши
ученици имају репродуктивно и нефункционално знање. Са
таквим знањем из основне школе ђаци настављају средњошколско образовање, што за последицу има продуковање
некомпетентног стручног кадра, оцењују експерти. У том
временском интермецу десио се рат и распад земље, али се
образовни систем није урушио, већ је остао доследно лош,
оцењују образовни експерти, користећи синтагму о „самоодрживости неефикасног система“.
Танјуг

Функционално знање
Програм ПИСА (Programme for International Student
Assessment) је у овом тренутку највеће међународно истраживање у области образовања. Реализује се у организацији
ОЕЦД од 1997. године. У ПИСИ је уобичајено да се уместо термина „знање“ користе изрази „писменост“ или „компетенција“.
Писменост - да би се указало да је реч о знањима која се сматрају образовним капиталом који је ученику неопходан да би
наставио школовање и да би се успешно снашао у личним и професионалним улогама у којима ће се наћи као одрасла особа.
Бити компетентан у овој студији не значи само да је неко стекао
одговарајућа знања, већ и да зна када и како може да их примени. Нагласак је на функционалним знањима, а сви задаци у
тестовима везани су за реалне ситуације у којима се ученици
могу наћи.
Питања која се постављају у ПИСА тесту увек се узимају из
корпуса знања који би ђаци требало да стекну током обавезног
школовања. Широм света овим тестовима се мери знање петнаестогодишњака. Тезу да ПИСА тест не испитује енциклопедијско, већ функционално знање, образовни експерти илуструју
тврдњом да међу питањима на ПИСА тесту никада нећете пронаћи таблицу множења, али ће се тражити одговор на питање
- колико ћете новца у локалној валути добити када размените
новац ваше земље. Типичан пример питања са ПИСА теста је
разумевање упутства за употребу лека. На тесту се неће наћи
питање чему служи лек, већ: ко сме да га узима, шта треба да
се ради у случају да лек доведе до повишења температуре... У
репертоару ПИСА питања неће се наћи директно питање - које
године и ког датума је откривена Америка, већ ће бити преформулисано - да ли је то било пре или после пада Римског царства,
пре или после Француске буржоаске револуције... Од ученика
се очекује да пронађе информације и повеже различите делове
текста, односно наученог градива. Поред тестова знања, примењују се и упитници за ученике и школе, којима се прикупљају
подаци о различитим факторима релевантним за постигнућа.

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

Бесплатна публикација о запошљавању

11.12.2013. | Број 547 |

9

Администрација и управа

Администрација и управа
Б е о г ра д
ГРАДСКА ОПШТИНА СТАРИ ГРАД
УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
11000 Београд, Македонска 42
тел. 011/3300-682

Административно-технички послови

за органе Градске општине у Одсеку за послове Већа и
председника Градске општине, на одређено време до 6 месеци,
због повећаног обима посла
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; напредно знање на рачунару; 1 година радног
искуства.

Послови писарнице и овере преписа, потписа и
рукописа

у Одељењу за општу управу, имовинско-правне и стамбене
послове, на одређено време до 6 месеци, због повећаног обима
посла
3 извршиоца
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; коришћење рачунара; најмање 6 месеци радног
искуства.

Административно-технички секретар

у Одељењу за грађевинску инспекцију, на одређено време до 6
месеци, због повећаног обима посла
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; најмање 6 месеци радног искусутва.

Управно правни послови

у Одељењу за грађевинску инспекцију, на одређено време до 6
месеци, због повећаног обима посла
УСЛОВИ: висока стручна спрема (четворогодишње студије); правни факултет; 1 година радног искуства.

Грађевински инспектор

у Одељењу за грађевинску инспекцију, на одређено време до 6
месеци, због повећаног обима посла
УСЛОВИ: висока стручна спрема (четворогодишње студије), грађевински или архитектонски факултет; 3 године радног искуства.

Дактилограф

у Служби за финансијске и заједничке послове, на одређено
време до 6 месеци, због повећаног обима посла
УСЛОВИ: дактилограф Iа или Iб класе; најмање 6 месеци радног искуства.

Кафе куварица

у Служби за финансијске и заједничке послове, на одређено
време до 6 месеци, због повећаног обима посла
2 извршиоца
УСЛОВИ: КВ радник или основна школа.
ОСТАЛО: Пријаве са потребним доказима подносе се Управи Градске општине Стари
град, на наведену адресу, у року од 8 дана од дана објављивања огласа, а о пријавама ће се одлучити у року од 15 дана од дана истека рока оглашавања.

Најкраћи пут
до посла

Рок за подношење пријава на конкурс 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), оглашава

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

1. Оператер, у звању виши порески сарадник - остале
функције, у Министарству финансија - Пореска управа,
Централа, Сектор за информационе и комуникационе
технологије, Одељење за ИКТ инфраструктуру, Одсек
за системску инфраструктуру, према условима за
радно место под редним бројем 350. Унутрашњег
уређења и систематизације радних места у
Министарству финансија - Пореска управа
1 извршилац

Опис послова: спроводи термински план обраде на систему, спроводи упутства и
процедуре систем администратора и администратора базе података, обавља припрему података у електронском облику, обезбеђују пренос и размену података са
организационим јединицама управе, пружа помоћ при преносу података, спроводи
процедуре за обезбеђење сигурносних копија података, у рачунском центру обавља
послове техничара за одржавање; извештава о раду на припреми и обради; обавља
и друге послове по налогу шефа одсека.
Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља природно-математичких, техничко-технолошких или
друштвено-хуманистичких наука на студијама првог степена (основне академске студије, основне струковне студије), односно на студијама у трајању до 3 године; положен државни стручни испит; најмање 3 године радног искуства у струци; познавање
најновијих техника за пренос и размену података; знање енглеског језика; оспособљеност за рад на рачунару.
Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном
поступку: познавање Закона о пореском поступку и пореској администрацији и провера вештине комуникације - усменим путем.

2. Виши референт - ИТ техничар, у звању виши
порески референт - остале функције, у Министарству
финансија - Пореска управа, Централа, Сектор
за информационе и комуникационе технологије,
Регионално одељење за информациони систем и
рачунарску подршку Београд, према условима за
радно место под редним бројем 381. Унутрашњег
уређења и систематизације радних места у
Министарству финансија - Пореска управа
1 извршилац

Опис послова: Ради на откривању и замени неисправне опреме. Одржава и
замењује делове пасивне мреже. Учествује и спроводи упутства и инструкције за
инсталацију, конфигурацију и редовно одржавање опреме. Обавља и друге послове
по налогу начелника одељења.
Услови: ССС природног, друштвеног или техничког смера, радно искуство у струци
од најмање 3 године, положен државни стручни испит, оспособљеност за рад на
рачунару.

Сајмови
запошљавања
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Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном
поступку: познавање Закона о пореском поступку и пореској администрацији и провера вештине комуникације - усменим путем.
III Место рада: За наведена радна места 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“.

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

Администрација и управа
V Лице које је задужено за давање обавештења о конкурсу: Драгана Зарић,
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:
- пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству;
- оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству;
- оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених;
- оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема;
- оверена фотокопија радне књижице;
- оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима;
- оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци;
- оригинал или оверена фотокопија сертификата или другог доказа о знању
енглеског језика (за радно место под редним бројем 1).
Напомена: 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 који конкуришу на више радних места подносе појединачне пријаве за свако радно место, са траженим документима за то радно место. Пријаве уз које нису приложени сви потребни
докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини или суду, као и непотпуне и
неблаговремене пријаве биће одбачене.

III Место рада: Београд.
IV Адреса на коју се подносе пријаве: Министарство финансија - Пореска управа,
Централа, Београд, Саве Машковића 3-5, са назнаком: „За јавни конкурс“.
V Лице које је задужено за давање обавештења о конкурсу: Драгана Зарић,
број телефона: 011/3953-437, Министарство финансија - Пореска управа, Централа.
Услови за рад на радном месту: држављанство Републике Србије; да учеснику
конкурса није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности
из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање 6 месеци.
Рок за подношење пријава на конкурс: Рок за подношење пријава је 8 дана и
почиње да тече наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“.
Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:
- пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству;
- оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству;
- оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених;
- оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема;
- оверена фотокопија радне књижице;
- оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима;
- оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци.
Напомене: За наведено радно место, радни однос се заснива на неодређено време.
Кандидат који први пут заснива радни однос у државном органу, подлеже пробном
раду од 6 месеци. Кандидат без положеног државног стручног испита прима се на
рад под условом да исти положи до окончања пробног рада. 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.

УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ
11500 Обреновац, Вука Караџића 74
тел. 011/8721-786

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), оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ
ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА
У МИНИСТАРСТВУ ФИНАНСИЈА
ПОРЕСКА УПРАВА
I Oрган у коме се радно место попуњава:
Министарство финансија - Пореска управа, Централа, Београд, Саве Машковића 3-5
II Радно место које се попуњава:

1. Канцеларијско - евиденциони послови, у звању
виши порески референт - основне функције, у
Министарству финансија - Пореска управа, Централа,
Канцеларија директора Пореске управе, према
условима за радно место под редним бројем 7.
Унутрашњег уређења и систематизације радних места
у Министарству финансија - Пореска управа
1 извршилац

Опис послова: обавља послове: пријем, евиденцију, дистрибуцију и експедицију
поште; кореспонденцију, пријем и слање електронске поште и факсова за потребе
директора Пореске управе и помоћника директора; организовање састанака и пријем
странака; припрема путних налога; обавља и друге канцеларијске послове по налогу
директора Пореске управе и шефа Бироа.
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; комуникативност.
Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном
поступку: познавање Закона о пореском поступку и пореској администрацији и провера вештине комуникације - усменим путем.

Бесплатна публикација о запошљавању

Виши референт оператер - архивар и експедитор
поште у Одељењу за општу управу

на одређено време због повећаног обима посла, до 1 године
УСЛОВИ: завршена средња школа било ког смера и најмање три године радног искуства у струци.

Виши референт за комуналне послове у Одељењу за
урбанизам и комунално грађевинске послове
на одређено време због повећаног обима посла, до 1 године

УСЛОВИ: завршена средња школа било ког смера и најмање три године радног искуства у струци.

Сарадник за административно-техничке послове
МЗ Бело Поље, Ратари и Бргулице, у Служби за
скупштинске послове и прописе

на одређено време због повећаног обима посла, до 1 године
УСЛОВИ: завршена виша школа или струковне студије било ког смера и најмање 1
година радног искуства у струци.
ОСТАЛО: Уз пријаву приложити: диплому којом се потврђује стручна спрема (оригинал или оверену фотокопију), уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; 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 државним органима. Неблаговремене, наразумљиве или непотпуне пријаве, као и пријаве уз које нису приложени потребни докази неће се разматрати.

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

Билансиста главне књиге трезора и директних
корисника буџета у Служби за финансирање и
заједничке послове

на одређено време до 6 месеци, због повећаног обима посла
УСЛОВИ: висока стручна спрема економске струке (четворогодишње трајање студија); најмање 1 година радног искуства у струци, да је држављанин Републике
Србије; да је пунолетан; да има општу здравствену способност; да није осуђиван за
кривично дело на бузусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кривично
дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу. Пријаве
са потребним доказима, оригинал или оверене копије, подносе се Управи Градске
општине Стари град, на наведену адресу, у року од 8 дана од дана објављивања
огласа, а о пријавама ће се одлучити у року од 15 дана од дана истека рока за оглашавање. Контакт телефон за информације: 011/3300-551.
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ГРАДСКА ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ
УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
11000 Београд, Кнеза Милоша 69
тел. 011/2061-720

Стручни сарадник за комунално-стамбене послове

на одређено време до годину дана, у Одељењу за имовинскоправне, грађевинске и комунално-стамбене послове
УСЛОВИ: ВСС, правни факултет; једна година радног стажа; положен државни стручни испит. Осим наведеним услова, кандидат треба да испуњава и услове предвиђене
чланом 6. Закона о радним односима у државним органима. Уз прјаву и биографију
кандидат подноси: оверену копију дипломе, доказ о радном стажу, извод из матичне
књиге рођених, уврење о држављанству Републике Србије, уверење о здравственом
стању и уверење да није осуђиван за кривична дела на безусловну казну затвора од
најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање
послова у државном органу.

Бор
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
19300 Неготин, Србе Јовановића 6

Водитељ случаја, социјални радник
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом кандидат треба да испуњава
услове предвиђене Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних
места Центра за социјални рад Неготин, и то: VII степен, висока стручна спрема,
звање дипломирани социјални радник или VI степен, виша стручна спрема, звање
социјални радник. Предност има кандидат са радним искуством у струци. Заинтересовани кандидат је обавезан да уз пријаву поднесе и доказе о стручној спреми и
лекарско уверење о здравственој способности. Пријаве се подносе у року од 8 дана
од дана објављивања огласа, на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати.

Ч ача к
ИСПРАВКА ДЕЛА ОГЛАСА
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ
32240 Лучани, Југословенске армије 5
тел. 032/5150-600

Оглас објављен 04.12.2013. године у публикацији „Послови“, исправља
се у делу који се односи на степен стручне спреме за радно место: оперативни и припремни послови у области грађења и урбанизма, на одређено
време од 3 месеца-потребан је VI/2 степен стручне спреме, високо образовање стечено на струковним студијама првог степена (основне академске
и основне струковне) у образовно научном пољу техничко - технолошких
наука, друштвено хуманистичких наука, област грађевинарства, област
инжењерског менаџмента и организационих наука, област економских
и правних наука, област менаџмента и бизниса, односно завршена виша
пословна школа, односно завршене студије на вишој грађевинској школи.
У осталом делу оглас је непромењен.

Ја г о д и н а
ИСПРАВКА КОНКУРСА
ТУРИСТИЧКО-СПОРТСКА
ОРГАНИЗАЦИЈА ДЕСПОТОВАЦ
35213 Деспотовац, Рудничка 5

Конкурс објављен 04.12.2013. године у публикацији „Послови“, исправља
се у делу који се односи на назив установе, тако што уместо: Туристичко-спортска организација, треба да стоји: Туристичко-спортска организација Деспотовац. Остали део конкурса је непромењен.

Кикинда
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ СЕНТА
24400 Сента, Главни трг 1

Извршилац нормативних послова за потребе Одељења
за привреду и финансије
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме; високо образовање на основним студијама
правног смера у трајању од најмање 4 године или њему одговарајућа стручна спрема
на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјализоване
академске студије, специјалистичке струковне студије) у образовно-научном пољу
друштвено-хуманистичких наука; једна година радног искуства; положен стручни испит за рад у органима државне управе; опспособљеност за рад на рачунару
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и познавање (српског и мађарског) језика и писма који су у службеној употреби у
општини; да је кандидат држављанин РС; да је пунолетан; да има општу здравствену способност и да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од
најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање
послова у државном органу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

К ра г у ј е в а ц
ОПШТИНСКА УПРАВА - ОПШТИНА КНИЋ
34240 Кнић
тел. 034/510-112

Извршилац за радно место: матичар за матично
подручје Кнић, лична стања грађана и вођење
бирачког списка
УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама другог степена (дипломске
академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије) у образовно-научном пољу друштвено-хуманистичких наука,
односно на основним студијама у трајању од најмање четири године друштвеног смера, положен стручни испит за рад у органима државне управе и посебан стручни
испит за матичара, познавање рада на рачунару и 1 година радног искуства у струци.
Кандидат мора да испуњава и опште услове прописане чланом 6. Закона о радним
односима у државним органима („Сл. гласник РС“, бр. 48/91, 66/91, 44/98, 49/99,
34/2001, 39/2002), и то: да је држављанин Републике Србије; да је пунолетан; да има
општу и здравствену способност; да није осуђиван за кривично дело на безусловну
казну затвора најмање од 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 радног места у органу. Уз пријаву на
оглас доставити следећу документацију: оригинал или оверену фотокопију дипломе
о стручној спреми; лекарско уверење да кандидат поседује општу здравствену способност (не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених (оригинал или
оверена фотокопија); уверење о држављанству (не старије од 6 месеци, оригинал
или оверена фотокопија); уверење да кандидат није осуђиван на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за
обављање послова у државном органу (не старије од 6 месеци); уверење о положеном државном стручном испиту за рад у органима државне управе; уверење о положеном посебном стручном испиту за матичара; оверена фотокопија радне књижице и
доказ о радном искуству у струци.

Извршилац за радно место: стручно-оперативни
послови за локално-економски развој
УСЛОВИ: стечено високо образовање из области економских наука или техничко-технолошких наука на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке струковне студије, специјалистичке академске студије), односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године (VII степен стручне спреме, дипломирани економиста или дипломирани инжењер агрономије); положен стручни испит за
рад у органима државне управе и 1 година радног искуства у струци.
ОСТАЛО: Поред посебних услова кандидат мора да испуњава и услове прописане
чланом 6. Закона о радним односима у државним органима („Сл. гласник РС“, бр.
48/91, 66/91, 44/98, 49/99, 34/2001 и 39/2002), и то: да је држављанин Републике
Србије; да је пунолетан; да има општу и 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; да испуњава
друге услове утврђене законом, другим прописима или актом о систематизацији радног места у органу. Уз пријаву на оглас доставити следећу документацију: оригинал
или оверену фотокопију дипломе о стручној спреми; лекарско уверење да кандидат
поседује општу здравствену способност (не старије од 6 месеци); извод из матичне
књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија); уверење о држављанству (не
старије од 6 месеци, оригинал или оверена фотокопија); уверење да кандидат није
осуђиван на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које
га чини неподобним за обављање послова у државном органу (не старије од 6 месеци); уверење о положеном државном стручном испиту за рад у органима државне
управе; оверена фотокопија радне књижице и доказ о радном искуству у струци.

Извршилац за послове домара
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена основна школа. Кандидат мора да
испуњава и опште услове прописане чланом 6. Закона о радним односима у државним органима („Сл. гласник РС“, бр. 48/91, 66/91, 44/98, 49/99, 34/2001 и 39/2002), и
то: да је држављанин Републике Србије; да је пунолетан; да има општу и здравствену
способност; да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора најмање
од 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 радног места у органу. Уз пријаву на оглас доставити следећу документацију: оригинал или оверену фотокопију дипломе о стручној
спреми; лекарско уверење да кандидат поседује општу здравствену способност (не
старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија); уверење о држављанству (не старије од 6 месеци, оригинал или оверена
фотокопија); уверење да кандидат није осуђиван 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) и оверена фотокопија радне књижице.
ОСТАЛО ЗА СВА РАДНА МЕСТА: Пријаве се подносе начелнику Општинске управе
Општине Кнић на горенаведену адресу, са назнаком: „За оглас“ у року од 8 дана
од дана објављивања огласа. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у
разматрање.
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Администрација и управа

ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНА АРАНЂЕЛОВАЦ
34300 Аранђеловац, Венац слободе 10
тел. 034/711-311

Радник за радно место: послови издавања употребних
дозвола
на одређено време 12 месеци, за рад у Одељењу за имовинскоправне односе, урбанизам, грађевинарство и стамбенокомуналне послове

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен правни факултет или технички факултет; познавање рада на рачунару и положен стручни испит за рад у органима
државне управе и 3 године радног искуства у струци.

Радник за радно место: послови дечије заштите

на одређено време 12 месеци, за рад у Одељењу за привреду и
друштвене делатности
УСЛОВИ: VI степен стручне спреме - друштвеног смера; 1 година радног искуства у
струци; познавање рада на рачунару и положен стручни испит за рад у државним
органима.
ОСТАЛО: Уз пријаву на оглас кандидати прилажу следећу документацију: извод из
матичне књиге рођених (оверена фотокопија); уверење о држављанству (не старије
од 6 месеци); доказ да се против кандидата не води истрага нити је подигнута оптужница; доказ да лице није осуђивано на безусловну казну затвора у трајању од најмање 6 месеци или кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у
државним органима. Документа предати оригинална или оверене фотокопије истих.
Напомена: Пријаве слати на горенаведену адресу, уз назнаку: „Пријава на оглас“.

К ра љ е в о
ОПШТИНСКА УПРАВА РАШКА
36350 Рашка, Ибарска 2
тел. 036/736-224

Контиста буџета и трезора
на одређено време 6 месеци

УСЛОВИ: струковни економиста-основне струковне студије првог степена, односно
ВШС економска школа; положен испит за рад у органима државне управе; најмање 1
година радног искуства у државним органима.
ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају и опште услове утврђене чланом 6. Закона
о радним односима у државним органима; уз пријаву доставити: оверену фотокопију
дипломе, уверење о положеном стручном испиту за рад у државним органима, потврду о радном искуству, уверење о држављанству, уверење да кандидат није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за
кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу
(обезбедиће Општинска управа).
Рок за пријаву на оглас је 8 дана.

Крушевац

рење полицијске управе да лице није осуђивано за кривично дело на безусловну
казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним
за обављање послова у државном органу, потврду издату од послодавца као доказ
о радном искуству. Пријаве са потпуном документацијом слати на наведену адресу. Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и пријаве уз које нису приложени сви
тражени докази у оригиналу или у фотокопији овереној у општини или суду неће се
узети у разматрање. Избор кандидата извршиће се у року од 15 дана по истеку рока
за подношење пријаве.

Лозниц а
ГРАД ЛОЗНИЦА - ГРАДСКА УПРАВА
15300 Лозница, Карађорђева 2
тел. 015/882-240

Комунални инспектор

на одређено време до 12 месеци због повећаног обима посла
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипл. правник; дипл. пољопривредни инжењер;
дипл. грађевински инжењер; дипл. саобраћајни инжењер; дипл. инжењер технологије и струковни - санитарно еколошки инжењер специјалиста и најмање 2 године
радног искуства у струци.

Координатор канцеларије за развој
локалне заједнице

на одређено време до 12 месеци због повећаног обима посла
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, филозофски факултет, филиолошки факултет,
факултет политичких наука, ФОН, правни и економски факултет.

Послови статистике и кретања цена

на одређено време до 12 месеци због повећаног обима посла
УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, виша економска школа и најмање 2 године радног искуства у струци.
ОСТАЛО: Уз пријаву на оглас кандидати треба да доставе: оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, уверење о држављанству, извод из матичне књиге
рођених, уверење о општој здравственој способности; уверење да нису осуђивани
за кривично дело на безусловну казну затвора у трајању од најмање 6 месеци или
за кажњиво дело које их чини неподобним за обављање послова у државном органу; уверење да се против пријављеног кандидата не води истрага; доказ о радном
искуству. Доказ о испуњености услова у погледу опште здравствене способности
кандидати ће доставити по коначности одлуке о избору, а пре доношења решења
о пријему у радни однос. Пријаве на оглас, са потребним документима, подносе се
начелнику Градске управе, преко писарнице Града Лознице, у року од 8 дана од
дана објављивања огласа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у
разматрање.

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

Оглас објављен 20.11.2013. године у публикацији „Послови“, поништава
се у целости.

Оглас објављен 04.12.2013. године у публикацији „Послови“, за радна места: администратор за послове пореске евиденције, на одређено време до
12 месеци због повећаног обима посла, исправља се у делу УСЛОВИ, тако
што уместо: и најмање 2 године радног искуства, треба да стоји: и најмање
1 година радног искуства, и уместо: грађевинског смера, треба да стоји:
економског смера, а техничком грешком дуплирано је радно место: самостални извршилац, администратор ИТ система, на одређено време до 12
месеци због повећаног обима посла, и из тог разлога се брише једно радно
место. У осталом делу оглас је непромењен.

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА КРУШЕВЦА

ОПШТИНСКА УПРАВА ЉУБОВИЈА

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

37000 Крушевац, Газиместанска 1
тел. 037/414-750

15320 Љубовија, Војводе Мишића 45
тел. 015/561-411

Извршилац за послове припреме програма развоја и
праћење инвестиција, Служба за економски развој и
иневестиције у Одељењу за инвестиције, привреду и
заштиту животне средине

УСЛОВИ: ВСС/ВШС грађевинског смера; положен стручни испит; 3 године радног
искуства.

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених чланом 6 Закона о радним односима у
државним органима кандидати треба да испуњавају и следеће услове: високо образовање стечено на студијама другог степена, односно на основним студијама у трајању
од најмање четири године, економски факултет и најмање 1 година радног искуства.
Уз пријаву на оглас са биографијом, кандидати су дужни да доставе и потребна документа у оригиналу или у овереној фотокопији - диплома о стручној спреми, извод
из матичне књиге рођених (издат на обрасцу сходно Закону о матичним књигама,
објављеном у „Службеном гласник РС“, бр. 20/09), уверење о држављанству (не
старије од 6 месеци), уверење о здравственом стању, уверење Основног и Вишег
суда да против лица није покренута истрага и да није подигнута оптужница, уве-

ОСТАЛО: Општи услови из члана 6. Закона о радним односима у државним органима
(„Службени гласник РС“, бр. 48/91, 66/91, 44/98, 49/99, 34/01 и 39/02), да је држављанин РС, да има општу здравствену способност, доказ о радном искуству, 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 као и услови прописани чланом 54. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07). Пријаве на конкурс са доказима о испуњавању
услова конкурса подносе се у року од 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Бесплатна публикација о запошљавању

Грађевински инспектор
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Ниш
ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ
РЕХАБИЛИТАЦИЈУ И
ЗАПОШЉАВАЊЕ ОСОБА СА
ИНВАЛИДИТЕТОМ „ВУК КАРАЏИЋ“
18000 Ниш, Генерала Милојка Лешјанина 72

Директор
УСЛОВИ: без обзира на стручну спрему.

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ МЕРОШИНА
18252 Мерошина, Цара Лазара 17

Пословни секретар

за рад у Одељењу за општу управу и непривредне делатности
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, економски техничар; најмање једна година радног искуства; положен стручни испит за рад у државним органима; да је кандидат
држављанин Републике Србије; да је пунолетан; да има општу здравствену способност; да има прописану стручну спрему; да није осуђиван за кривично дело на
безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини
неподобним за обављање послова у државном органу; да испуњава друге услове
утврђене законом, другим прописима или актом о систематизацији радних места у
органу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

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

Послови исплате породиљског одсуства

за рад у Одељењу за општу управу и друштвене делатности,
Одсек за друштвене делатности
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена економска, медицинска школа или
гимназија; једна година радног искуства; положен стручни испит за рад у органима
државне управе; познавање рада на рачунару.

Матичар и послови месних канцеларија-приправник
за рад у Одељењу за општу управу и друштвене делатности,
Одсек за друштвене делатности

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање стечено на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије или
специјалистичке струковне студије) у образовно - научном пољу друштвено - хуманистичких наука, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године
друштвеног смера; познавање рада на рачунару; фотокопија радне књижице из које
се види да кандидат не поседује радно искуство.
ОСТАЛО: Општи услови из члана 6. Закона о радним односима у државним органима
- да је кандидат држављанин Републике Србије, да је пунолетан, да има општу здравствену способност, да има прописану стручну спрему, да није осуђиван за кривично
дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га
чини неподобним за обављање послова у државном органу. Уверење да против лица
није покренута истрага и да није подигнута оптужница издаје надлежни суд, а уверење да лице није осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у
државном органу издаје полицијска управа. Пријаву са доказима о испуњености свих
услова из огласа (у оригиналу или у овереној фотокопији, сем лекарског уверења
које подноси изабрани кандидат) доставити на горенаведену адресу, са назнаком: „За
оглас“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ СВРЉИГ
18360 Сврљиг, Радетова 31

Послови из области пољопривреде
УСЛОВИ: висока стручна спрема, дипломирани инжењер пољопривреде; једна година радног искуства; положен стручни испит.

Послови координатора Канцеларије за локални
економски развој
УСЛОВИ: висока или виша стручна спрема - друштвеног, техничког или природног
смера; једна година радног искуства; положен стручни испит.

Послови из области стамбених и комуналних
делатности и грађевинарства
УСЛОВИ: виша стручна спрема, правник; једна година радног искуства; положен
стручни испит.
ОСТАЛО: да је кандидат држављанин Републике Србије, да је пунолетан, да има
општу здравствену способност, да има прописану стручну спрему, да није осуђиван
за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво
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дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу. Учесници
огласа дужни су да доставе оверене фотокопије доказа о испуњености свих услова
из огласа, и то не старије од 6 месеци. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се разматрати.

Н о в и Па з а р
ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИЗВОРНЕ
И ПОВЕРЕНЕ ПОСЛОВЕ
ГРАД НОВИ ПАЗАР
36300 Нови Пазар, Стевана Немање 2
тел. 020/313-644

Оглас објављен у публикацији „Послови“ 13.11.2013. године, поништава
се за радно место: сарадник за ИТ, израду, ажурирање базе података, у
Одсеку за подстицање привредног развоја у Оделењу за локални економски развој. У осталом делу оглас остаје непромењен.

Н о в и Са д
Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана и почиње да тече наредног дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
ПОРЕСКА УПРАВА
Београд

Министарство финансија - Пореска управа, на основу члана 54 став 1 Закона о државним службеницима („Сл. гласник РС“, бр. 79/05...104/09), члана 169б став 1 Закона
о пореском поступку и пореској администрацији („Сл. гласник РС“, бр. 80/02...72/09),
оглашава

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

1. Администратор - Сектор за порескоправне послове,
Регионално одељење за другостепени поступак, Нови
Сад, звање виши порески референт - основна функција
1 извршилац

Опис послова: обавља административне послове пријема, евиденције, дистрибуције
и експедиције предмета; пријема и слања електронске поште и факсова; сачињава
извештаје везане за рад Одељења; води рачуна о роковима и благовремености достављања истих; анализира и контролише извештаје и достављене податке од стране
првостепеног органа; сарађује са првостепеним органом у погледу достављања тражене документације, извештаја и података; доставља првостепеном органу службена
мишљења; сарађује са Управним судом у погледу достављања тражене документације; обавештава начелника о неажурности првостепеног органа у погледу тражених
извештаја; обавља и друге послове по налогу начелника Одељења.
УСЛОВИ: средња стручна спрема - друштвеног, природног или техничког смера,
положен државни стручни испит, радно искуство у струци од најмање 3 године, оспособљеност за рад на рачунару.
Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном
поступку: познавање Закона о државним службеницима, Закона о пореском поступку и пореској администрацији, Уредба о канцеларијском пословању органа државне
управе, разговором са кандидатима, оспособљеност за рад на рачунару провераваће
се практичним радом на рачунару.
Место рада: Нови Сад.

2. Порески инспектор 1 канцеларијске контроле, Одсек
за канцеларијску контролу, Одељење за контролу,
Филијала Вршац, звање порески инспектор I - основна
функција
1 извршилац

Опис послова: обавља сложеније послове канцеларијске контроле правних лица,
предузетника и физичких лица у складу са позитивним законским прописима и методолошким упутствима, врши контролу података исказаних у пореским пријавама уз
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састављање записника и нацрта решења о канцеларијској контроли; припрема нацрт
решења о утврђивању пореске обавезе за које је законом прописано да се утврђује
пореским решењем; подноси захтев за покретање порескопрекршајног поступка;
преиспитује првостепено решење, односно даје изјашњење по изјављеним жалбама на решења донета у првостепеном поступку; обавља и друге послове по налогу
шефа Одсека.

5. Аналитичко - порески послови канцеларијске
контроле, Група за канцеларијску контролу, Одсек за
контролу, Филијала Темерин, звање млађи порески
инспектор - основна функција

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.

Опис послова: уз непосредни надзор руководиоца, учествује у пословима канцеларијске контроле математичке тачности, формалне исправности и потпуности пореских пријава; врши контролу података исказаних у пореским пријавама уз састављање
записника и нацрта решења о канцеларијској контроли уз непосредни надзор шефа
одсека; припрема предлог иницијативе за привремено одузимање ПИБ-а, прати промене у регистрима које води Пореска управа и обавља и друге послове по налогу
руководиоца групе.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном
поступку: познавање Закона о државним службеницима, Закона о пореском поступку и пореској администрацији и пореских материјално - правних прописа, разговором са кандидатима, оспособљеност за рад на рачунару провераваће се практичним
радом на рачунару.

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 1 године, оспособљеност за рад на рачунару.

Место рада: Вршац.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном
поступку: познавање Закона о државним службеницима, Закона о пореском поступку и пореској администрацији и пореских материјално - правних прописа, разговором са кандидатима, оспособљеност за рад на рачунару провераваће се практичним
радом на рачунару.

3. Аналитичко - порески послови наплате, Одсек
за наплату, Одељење за наплату и пореско
рачуноводство, Филијала Кикинда, звање млађи
порески инспектор, основна функција
1 извршилац

Опис послова: обавља најједноставније послове наплате уз редован надзор руководиоца; идeнтификује пореске обвезнике који имају доспели, а неплаћени порески дуг, спроводи поступак обезбеђења наплате установљавањем заложног права у
корист Републике Србије, у складу са законским прописима; припрема нацрте аката
у поступку обезбеђења наплате и принудне наплате и спроводи поступак наплате у
складу са законским прописима; одговоран је за сачињавање свих регистара у наплати предвиђених методолошким упутствима; опредељује предмете принудне наплате који обезбеђују најефикаснију наплату пореског дуга поштујући начела пореског
поступка; припрема захтев за брисање заложног права у складу са законом; поступа
у својству првостепеног органа по жалбама изјављеним против решења и закључака
донетих у поступку обезбеђења наплате и саме наплате пореза; води поступак по
захтевима за одлагање плаћања пореског дуга; обавља и друге послове по налогу
шефа Одсека.
УСЛОВИ: 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 1 година, оспособљеност за рад на рачунару.
Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање Закона о општем управном поступку, Закона о пореском поступку и пореској администрацији, Закон о извршењу и обезбеђењу - усменим
путем, разговором са кандидатима, оспособљеност за рад на рачунару провераваће
се практичним радом на рачунару.
Место рада: Кикинда.

4. Порески инспектор 2 канцеларијске контроле,
Група за канцеларијску контролу, Одсек за контролу,
Филијала Петроварадин, звање порески инспектор 2 основна функција
1 извршилац

Опис послова: обавља сложене послове канцеларијске контроле правних лица,
предузетника и физичких лица у складу са позитивним законским прописима и методолошким упуствима, врши контролу података исказаних у пореским пријавама уз
састављање записника и нацрта решења о канцеларијској контроли; припрема нацрт
решења о утврђивању пореске обавезе за које је законом прописано да се утврђује
пореским решењем; подноси захтев за покретање порескопрекршајног поступка;
преиспитује првостепено решење, односно даје изјашњење по изјављеним жалбама на решења донета у првостепеном поступку, информише пореске обвезнике о
примени пореских прописа; покреће иницијативу за привремено одузимање ПИБ-а и
обавља и друге послове по налогу руководиоца групе.
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 4 године, оспособљеност за рад на рачунару.
Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном
поступку: познавање Закона о државним службеницима, Закона о пореском поступку и пореској администрацији и пореских материјално - правних прописа, разговором са кандидатима, оспособљеност за рад на рачунару провераваће се практичним
радом на рачунару.
Место рада: Петроварадин.

Бесплатна публикација о запошљавању

1 извршилац

Место рада: Темерин.

6. Аналитичко - порески послови наплате, Група за
наплату, Одсек за наплату и пореско рачуноводство,
Филијала Оџаци, звање млађи порески инспектор,
основна функција
1 извршилац

Опис послова: 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, у складу са законским прописима; припрема нацрте аката
у поступку обезбеђења наплате и принудне наплате и спроводи поступак наплате у
складу са законским прописима; одговоран је за сачињавање свих регистара у наплати предвиђених методолошким упутствима; опредељује предмете принудне наплате који обезбеђују најефикаснију наплату пореског дуга поштујући начела пореског
поступка; припрема захтев за брисање заложног права у складу са законом; поступа
у својству првостепеног органа по жалбама изјављеним против решења и закључака
донетих у поступку обезбеђења наплате и саме наплате пореза; води поступак по
захтевима за одлагање плаћања пореског дуга; обавља и друге послове по налогу
шефа Одсека.
УСЛОВИ: 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 1 година, оспособљеност за рад на рачунару.
Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање Закона о општем управном поступку, Закона о пореском поступку и пореској администрацији, Закон о извршењу и обезбеђењу - усменим
путем, разговором са кандидатима, оспособљеност за рад на рачунару провераваће
се практичним радом на рачунару.
Место рада: Оџаци.
III Адреса на коју се подносе пријаве: Министарство финансија - Пореска управа, Регионални одсек за људске ресурсе Нови Сад, 21000 Нови Сад, Булевар Михајла
Пупина 16, са назнаком: „За јавни конкурс“.
IV Лице задужено за давање обавештења: Снежана Гавриловић, број телефона: 021/557-611.
ЗАЈЕДНИЧКО ЗА СВА РАДНА МЕСТА:
Услови за рад на свим радним местима: држављанство Републике Србије, да је
учесник конкурса пунолетан, да учеснику конкурса раније није престајао радни однос
у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван
на казну затвора од најмање 6 месеци.
Рок за подношење пријава на конкурс: Рок за подношење пријава на конкурс је
8 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
Републике Србије“.
Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:
- пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству;
- оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству;
- оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених;
- оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема;
- оверена фотокопија радне књижице;
- оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима, односно оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном правосудном испиту;
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- оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци, односно
потврде и други акти из којих се може утврдити са којим степеном стручне спреме и у ком периоду је стечено тражено радно искуство.
Напомене: За сва радна места, радни однос се заснива на неодређено време. Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу подлежу пробном раду
од 6 месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад
под условом да тај испит положе до окончања пробног рада. Кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту,
подносе доказ о положеном правосудном испиту. Кандидати који конкуришу на више
радних места, подносе појединачне пријаве за свако радно место, у којима наводе уз
коју од пријава су приложили тражена документа. Пријаве уз које нису приложени
сви потребни докази у оригиналу или у фотокопији овереној у општини или суду, као
и непотпуне и неблаговремене пријаве биће одбачене.

ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ
21208 Сремски Карловци, Трг Бранка Радичевића 1
тел. 021/685-3038

Извршилац за послове друмског саобраћаја
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, саобраћајни факултет; положен стручни испит
за рад у органима државне управе; 1 година радног искуства; услови из члана 6.
Закона о радним односима у државним органима. Пријаве са потребним доказима о
испуњавању услова огласа доставити у року од 8 дана од дана објављивања на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

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

Порески извршитељ - приправник
на одређено време 12 месеци

УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне области економске науке на студијама првог степена (основне академске студије, основне струковне студије), односно на
студијама у трајању до 3 године, познавање рада на рачунару, без радног искуства у
прописаној стручној спреми.
ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају опште услове за заснивање радног односа
утврђених чланом 6. Закона о радним односима у државним органима - да је лице
држављанин Републике Србије, да је пунолетно, да има општу здравствену способност и да није осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6
месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу. Уз пријаву на оглас доставити доказе о испуњавању услова из члана 6.
Закона о радним односима у државним органима (извод из матичне књиге рођених,
уверење о држављанству, уверење о некажњавању и уверење о општој здравственој
способности), доказе о стручној спреми и положеном стручном испиту за рад у органима државне управе, фотокопију радне књижице као доказ да не поседују радно
искуство, а лица која имају радног искуства и потврду послодавца на којим пословима
и са којом стручном спремом је остварен радни стаж као и друге доказе о испуњавању посебних услова. Сва документа могу бити неоверене фотокопије. Изабрани
кандидат биће у обавези да достави оригинална документа.

Обука за
активно
тражење
посла

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ВЛАДА АП ВОЈВОДИНЕ
СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ
ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА
21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16
тел. 021/4874-842
факс: 021/4874-742
e-mail: ljudski.resursi@vojvodina.gov.rs

На основу члана 9 Закона о радним односима у државним органима („Службени гласник РС“, бр. 48/91, 66/91, 44/98 - др. закон, 49/99 - др. закон, 34/01 - др. закон,
39/02, 49/05 - одлука УСРС, 79/05 - др. закон, 81/05 - испр. др. закона и 83/05 - испр.
др. Закона, 23/13-одлука УС) и члана 5 Одлуке о оснивању Службе за управљање
људским ресурсима („Службени лист АПВ“, бр. 18/06 и 3/13), Служба за управљање
људским ресурсима објављује

ОГЛАС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ
РАДНОГ МЕСТА У
ПОКРАЈИНСКОМ СЕКРЕТАРИЈАТУ
ЗА ЗДРАВСТВО, СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ
И ДЕМОГРАФИЈУ
1. Орган у коме се радно место попуњава:
Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију
2. Радно место које се попуњава:

Стручни сарадник за нормативно - правне и управно
- надзорне послове за социјалну заштиту и социјалну
сигурност грађана
на неодређено време
1 извршилац

3. Опис послова радног места: учествује у вођењу другостепеног управног
поступка и вршењу ревизије првостепених решења у признатим правима из области
социјалне заштите, вршењу надзора над законитошћу аката установа социјалне
заштите, поступа по поднесцима грађана и установа и обавља друге послове које
му повери покрајински секретар и помоћник покрајинског секретара за здравство,
социјалну политику и демографију.
4. Услови потребни за запослење на радном месту: високо образовање стечено
на студијама другог степена у области правних наука (дипломске академске студије мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије) или
на основним студијама у области правних наука у трајању од најмање четири године и завршен приправнички стаж, односно са најмање годину дана радног стажа у
струци и положен државни стручни испит или са најмање пет година радног стажа у
покрајинској управи и положен државни стручни испит, са стеченим високим образовањем на студијама првог степена у области правних наука (основне академске
студије) и са најмање четири године радног стажа у струци, положен државни стручни испит или са најмање пет година радног стажа у покрајинској управи и положен
државни стручни испит, основни ниво оспособљености за рад на рачунару (ЕCDL
START) и пробни рад од три месеца.

Друштвена одг

5. 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.

ПРИОРИТЕТИ У
ЗАПОШЉАВАЊ

6. Одлука о избору: Одлуку о избору између пријављених кандидата доноси
покрајински секретар за здравство, социјалну политику и демографију.
7. Место рада: Нови Сад.

8. Рок за подношење пријаве на оглас: 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 12.
децембра 2013. године, а истиче 26. децембра 2013. године.
9. Адреса на коју се подносе пријаве: Покрајински секретаријат за здравство,
социјалну политику и демографију, Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад.
10. Име лица задуженог за давање обавештења о огласу: Драгица Новковић,
самостални стручни сарадник I - начелник Одељења за опште и правне послове, број
телефона: 021/4874-891.
11. Докази који се прилажу:
• пријава на оглас у којој је потребно навести тачну адресу становања и контакт
телефон;
• фотокопија личне карте, односно испис очитане биометријске личне карте;
• фотокопија радне књижице;
• CV - радна биографија;
• уверење о држављанству, не старије од шест месеци (оригинал или оверена
фотокопија);
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• 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 о оспособљености за рад на рачунару (ЕCDL START) - оригинал или оверена фотокопија;
• фотокопија доказа о радном стажу у струци (потврде, решења, уговори и други
акти из којих се може утврдити на којим пословима и са којом стручном спремом
је стечен радни стаж).
Напомена: Кандидат који буде изабран дужан је да достави лекарско уверење о
општој здравственој способности, не старије од 6 месеци.
12. Датум оглашавања: 11. децембар 2013. године.
Овај оглас је објављен на интернет страници Службе за управљање људским ресурсима, на огласној табли Владе Аутономне Покрајине Војводине, на огласној табли
Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну политику и демографију и у гласилу организације надлежне за послове запошљавања.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ВЛАДА АП ВОЈВОДИНЕ
СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ
ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА
21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16
тел. 021/4874-842
факс: 021/4874-742
e-mail: ljudski.resursi@vojvodina.gov.rs

На основу члана 9 Закона о радним односима у државним органима („Службени гласник РС“, бр. 48/91, 66/91, 44/98 - др. закон, 49/99 - др. закон, 34/01 - др. закон,
39/02, 49/05 - одлука УСРС, 79/05 - др. закон, 81/05 - испр. др. закона и 83/05 - испр.
др. Закона, 23/13-одлука УС) и члана 5 Одлуке о оснивању Службе за управљање
људским ресурсима („Службени лист АПВ“, бр. 18/06 и 3/13), Служба за управљање
људским ресурсима објављује

ОГЛАС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ
РАДНОГ МЕСТА У
ПОКРАЈИНСКОМ СЕКРЕТАРИЈАТУ
ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ
И ШУМАРСТВО
1. Орган у коме се радно место попуњава:
Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство
2. Радно место које се попуњава:

5. 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.
6. Одлука о избору: Одлуку о избору између пријављених кандидата доноси
покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство.
7. Место рада:
• Сента - за територију Сенте, Бечеја, Кањиже, Аде и Србобрана - један извршилац;
• Бачка Паланка - за територију Бачке Паланке, Врбаса, Бачког Петровца и Темерина - један извршилац;
• Чока - за територију Чоке, Кикинде, Новог Кнежевца и Новог Бечеја - један извршилац.
8. Рок за подношење пријаве на оглас: 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 12.
децембра 2013. године, а истиче 26. децембра 2013. године.
9. Адреса на коју се подносе пријаве: Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад.
10. Име лица задуженог за давање обавештења о огласу: Оливера Крчо,
самостални стручни сарадник II за правне послове, број телефона: 021/4874-120.
11. Докази који се прилажу:
• пријава на оглас у којој је потребно навести тачну адресу становања и контакт телефон (напомена: обавезно навести за које, односно која места рада се
пријављује);
• фотокопија личне карте, односно испис очитане биометријске личне карте;
• фотокопија радне књижице;
• фотокопија возачке дозволе;
• CV - радна биографија;
• 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 о оспособљености за рад на рачунару (ЕCDL START) - оригинал или оверена фотокопија;
• фотокопија доказа о радном стажу у струци (потврде, решења, уговори и други
акти из којих се може утврдити на којим пословима и са којом стручном спремом
је стечен радни стаж).
Напомена: Кандидат који буде изабран дужан је да достави лекарско уверење о
општој здравственој способности, не старије од 6 месеци.
12. Датум оглашавања: 11. децембар 2013. године.
Овај оглас објављен је на интернет страници Службе за управљање људским ресурсима, на огласној табли Владе Аутономне Покрајине Војводине, на огласној табли
Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство и у гласилу
организације надлежне за послове запошљавања.

Водни инспектор - самостални стручни сарадник II
на неодређено време
3 извршиоца

3. Опис послова радног места: врши контролу над изградњом објеката и
извођењем других радова који могу да проузрокују квалитативне или квантитативне
промене у водном или вештачки успостављеном водном режиму; врши контролу
водних дозвола, сагласности, потврда, документације за одбрану од поплава, водних
књига, пословних књига, катастра вода, катастра загађивача вода и катастра водних
објеката и других докумената; врши контролу начина искоришћавања водних објеката и утврђивања да ли је њихово искоришћавање у складу са издатим водним сагласностима, дозволама и потврдама; контролише функционисање уређаја на објектима
који су од значаја за сигурност тих објеката и постројења, као и функционисање,
исправност и ефикасност уређаја за пречишћавање отпадних вода; контролише
режим и квалитет вода у природним и вештачким водотоцима, језерима и другим
водама; контролише постојање прописаног водног режима у погледу обезбеђивања
гарантованог минималног протицаја низводно од захвата; контролише извршење
радова финансираних из Буџетског Фонда за воде АП Војводине и врши друге сложеније послове у којима се примењују утврђене методе рада, стручне технике односно утврђени поступци, који су најчешће прецизно одређени по налогу покрајинског
секретара, помоћника покрајинског секретара и начелника Одељења.
4. Услови потребни за запослење на радном месту: високо образовање стечено
на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер или специјалистичке академске студије), односно на основним студијама грађевинског инжењерства
(дипл. инж. грађевинарства, хидротехнички смер) или биотехничке науке (дипл. инж.
пољопривреде, смер уређења вода у пољопривреди) у трајању од најмање четири године, најмање пет година радног стажа у струци, стручна оспособљеност за
обављање сложенијих послова, положен државни стручни испит, основни ниво оспособљености за рад на рачунару (ЕCDL START) и пробни рад од три месеца.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ВЛАДА АП ВОЈВОДИНЕ
СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ
ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА
21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16
тел. 021/4874-842
факс: 021/4874-742
e-mail: ljudski.resursi@vojvodina.gov.rs

На основу члана 9 Закона о радним односима у државним органима („Службени гласник РС“, бр. 48/91, 66/91, 44/98 - др. закон, 49/99 - др. закон, 34/01 - др. закон,
39/02, 49/05 - одлука УСРС, 79/05 - др. закон, 81/05 - испр. др. закона и 83/05 - испр.
др. Закона, 23/13-одлука УС) и члана 5 Одлуке о оснивању Службе за управљање
људским ресурсима („Службени лист АПВ“, бр. 18/06 и 3/13), Служба за управљање
људским ресурсима објављује

ОГЛАС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ
РАДНОГ МЕСТА У
ПОКРАЈИНСКОМ СЕКРЕТАРИЈАТУ
ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАДИТЕЉСТВО И
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
1. Орган у коме се радно место попуњава: Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине
2. Радно место које се попуњава:

Самостални стручни сарадник II за урбанизам
на неодређено време
1 извршилац

3. Опис послова радног места: обавља сложеније студијско - аналитичке послове из области урбанизма; прати стање у овој области; израђује анализе, извештаје,
информације, мишљења и друге материјале из ове области; израђује предлоге материјала по програму рада Секретаријата из ове области; израђује акте из области
урбанизма које издаје овај Секретаријат у првостепеном управном поступку у складу
са посебним законом; учествује у пословима на изради аката у поступку издавања
дозвола за изградњу и употребу објеката које издаје овај Секретаријат у првостепеном управном поступку у складу са посебним законом; учествује у изради нацрта закона и других прописа из области урбанизма; обавља послове припреме спровођења поступка давања претходне сагласности и сагласности и стручне контроле и
јавног увида планских докумената у складу са посебним законом, сарађује са органима јединица локалне самоуправе, предузећима, институцијама и субјектима при
вршењу послова из делокруга Сектора и обавља друге послове по налогу покрајинског секретара и помоћника покрајинског секретара за планирање и изградњу.
4. Услови потребни за запослење на радном месту: високо образовање у
области техничко - технолошких наука (архитектура и грађевинско инжењерство),
ИМТ студија (просторни планер) стечено на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије), односно на основним
архитектонским, грађевинским или природно математичким (просторно планирање)
студијама у трајању од најмање четири године, најмање пет година радног стажа у
струци, положен државни стручни испит, основни ниво оспособљености за рад на
рачунару (ЕCDL START) и пробни рад од три месеца.
5. 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.
6. Одлука о избору: Одлуку о избору између пријављених кандидата доноси
покрајински секретар за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине.
7. Место рада: Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16
8. Рок за подношење пријаве на оглас: Рок за подношење пријаве је 8 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 12.
децембра 2013. године, а истиче 19. децембра 2013. године.
9. Адреса на коју се подносе пријаве: Покрајински секретаријат за урбанизам,
градитељство и заштиту животне средине, Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад.
10. Име лица задуженог за давање обавештења о огласу: Љиљана Влашкалић, самостални стручни сарадник I за студијско - аналитичке послове, број телефона: 021/4874-589.
11. Докази који се прилажу:
• пријава на оглас у којој је потребно навести тачну адресу становања и контакт
телефон;
• уверење о држављанству, не старије од шест месеци (оригинал или оверена
фотокопија);
• извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија);
• уверење о некажњавању издато од стране МУП-а, не старије од шест месеци;
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• доказ о одговарајућој стручној спреми (оригинал или оверена фотокопија дипломе);
• потврда о оспособљености за рад на рачунару (ЕCDL START) - оригинал или оверена фотокопија;
• уверење о положеном државном стручном испиту за рад у органу управе (оригинал или оверена фотокопија);
• фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења, уговори и други акти из којих се може утврдити на којим пословима и са којом стручном спремом је стечен радни стаж);
• фотокопија радне књижице.
Напомена: Кандидат који буде изабран дужан је да достави лекарско уверење о
општој здравственој способности, не старије од 6 месеци.
12. Датум оглашавања: 11. децембар 2013. године.
Овај оглас објављен је на интернет страници Службе за управљање људским ресурсима, на огласној табли Владе Аутономне Покрајине Војводине, на огласној табли
Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине
и у гласилу организације надлежне за послове запошљавања.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ВЛАДА АП ВОЈВОДИНЕ
СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ
ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА
21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16
тел. 021/4874-842
факс: 021/4874-742
e-mail: ljudski.resursi@vojvodina.gov.rs

На основу члана 9 Закона о радним односима у државним органима („Службени гласник РС“, бр. 48/91, 66/91, 44/98 - др. закон, 49/99 - др. закон, 34/01 - др. закон,
39/02, 49/05 - одлука УСРС, 79/05 - др. закон, 81/05 - испр. др. закона и 83/05 - испр.
др. Закона, 23/13-одлука УС) и члана 5 Одлуке о оснивању Службе за управљање
људским ресурсима („Службени лист АПВ“, бр. 18/06 и 3/13), Служба за управљање
људским ресурсима објављује

ОГЛАС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ
РАДНОГ МЕСТА У
ПОКРАЈИНСКОМ СЕКРЕТАРИЈАТУ
ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАДИТЕЉСТВО И
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
1. Орган у коме се радно место попуњава:
Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине
2. Радно место које се попуњава:

Самостални стручни сарадник II за изградњу
на неодређено време
1 извршилац

3. Опис послова радног места: обавља сложеније студијско - аналитичке послове из области изградње; прати стање у овој области; израђује анализе, извештаје,
информације, мишљења и друге материјале у овој области; израђује материјале по
програму рада Секретаријата из ове области; израђује дозволе за изградњу и употребу објеката које издаје овај Секретаријат у првостепеном управном поступку у
складу са посебним законом; учествује у пословима на изради аката из области урбанизма које издаје овај Секретаријат у првостепеном управном поступку у складу са
посебним законом; учествује у изради нацрта закона и других прописа из области
изградње објеката; сарађује са органима јединица локалне самоуправе, предузећима; институцијама и субјектима при вршењу послова из делокруга Сектора и обавља
друге послове по налогу покрајинског секретара и помоћника покрајинског секретара
за планирање и изградњу.
4. Услови потребни за запослење на радном месту: високо образовање у
области техничко - технолошких наука (архитектура и грађевинско инжењерство)
стечено на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије), односно на основним архитектонским, грађевинским
студијама у трајању од најмање четири године, најмање пет година радног стажа
у струци, положен државни стручни испит, основни ниво оспособљености за рад на
рачунару (ЕCDL START) и пробни рад од три месеца.
5. 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.
6. Одлука о избору: Одлуку о избору између пријављених кандидата доноси
покрајински секретар за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине.
7. Место рада: Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16
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8. Рок за подношење пријаве на оглас: Рок за подношење пријаве је 8 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 12.
децембра 2013. године, а истиче 19. децембра 2013. године.
9. Адреса на коју се подносе пријаве: Покрајински секретаријат за урбанизам,
градитељство и заштиту животне средине, Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад.
10. Име лица задуженог за давање обавештења о огласу: Љиљана Влашкалић, самостални стручни сарадник I за студијско - аналитичке послове, број телефона: 021/4874-589.
11. Докази који се прилажу:
• пријава на оглас у којој је потребно навести тачну адресу становања и контакт
телефон;
• уверење о држављанству, не старије од шест месеци (оригинал или оверена
фотокопија);
• извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија);
• уверење о некажњавању издато од стране МУП-а, не старије од шест месеци;
• доказ о одговарајућој стручној спреми (оригинал или оверена фотокопија дипломе);
• потврда о оспособљености за рад на рачунару (ЕCDL START) - оригинал или оверена фотокопија;
• уверење о положеном државном стручном испиту за рад у органу управе (оригинал или оверена фотокопија);
• фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења, уговори и други акти из којих се може утврдити на којим пословима и са којом стручном спремом је стечен радни стаж);
• фотокопија радне књижице.
Напомена: Кандидат који буде изабран дужан је да достави лекарско уверење о
општој здравственој способности, не старије од 6 месеци.
12. Датум оглашавања: 11. децембар 2013. године.
Овај оглас објављен је на интернет страници Службе за управљање људским ресурсима, на огласној табли Владе Аутономне Покрајине Војводине, на огласној табли
Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине
и у гласилу организације надлежне за послове запошљавања.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ВЛАДА АП ВОЈВОДИНЕ
СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ
ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА
21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16
тел. 021/4874-842
факс: 021/4874-742
e-mail: ljudski.resursi@vojvodina.gov.rs

На основу члана 9 Закона о радним односима у државним органима („Службени гласник РС“, бр. 48/91, 66/91, 44/98 - др. закон, 49/99 - др. закон, 34/01 - др. закон,
39/02, 49/05 - одлука УСРС, 79/05 - др. закон, 81/05 - испр. др. закона и 83/05 - испр.
др. Закона, 23/13-одлука УС) и члана 5 Одлуке о оснивању Службе за управљање
људским ресурсима („Службени лист АПВ“, бр. 18/06 и 3/13), Служба за управљање
људским ресурсима објављује

ОГЛАС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ
РАДНОГ МЕСТА У
ПОКРАЈИНСКОМ СЕКРЕТАРИЈАТУ
ЗА ФИНАНСИЈЕ
1. Орган у коме се радно место попуњава:
Покрајински секретаријат за финансије
2. Радно место које се попуњава:

Виши стручни сарадник за књиговодство
на неодређено време
1 извршилац

3. Опис послова радног места: обавља сложене материјално - финансијске послове; врши консолидацију биланса индиректних корисника на нивоу надлежних буџетских корисника и учествује у изради завршног рачуна буџета; израђује процедуре за
послове свог радног места; контролише и оверава консолидацију биланса индиректних корисника; сарађује са интерним ревизором; контролише исправност укључивања
завршних рачуна индиректних корисника у синтетизоване завршне рачуне директних
корисника; обавља послове билансисте и контроле књижења биланса; сарађује са
Одсеком за рачуноводствену контролу у циљу провере исправности биланса корисника буџетских средстава и њиховог усклађивања са утврђеним процедурама и прописима којима је уређена област билансирања; обавља и друге послове по налогу
непосредног руководиоца. Одговоран за правилну примену утврђених метода рада,
поступака и стручних техника, а самосталност у раду ограничена је редовним надзором непосредног руководиоца и његовим општим и појединачним упутствима за решавање сложенијих методолошких, процедуралних или техничких проблема.

Бесплатна публикација о запошљавању

4. Услови потребни за запослење на радном месту: високо образовање стечено на економским студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер,
специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на
основним студијама економије у трајању од најмање четири године, најмање три
године радног стажа у струци, стручна оспособљеност за обављање одређених сложених послова и положен државни стручни испит, односно високо образовање стечено на економским студијама првог степена (основне академске студије), најмање
пет година радног стажа у струци, стручна оспособљеност за обављање одређених
сложених послова и положен државни стручни испит, основни ниво оспособљености
за рад на рачунару (ЕCDL START) и пробни рад од три месеца.
5. 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.
6. Одлука о избору: Одлуку о избору између пријављених кандидата доноси
покрајински секретар за финансије.
7. Место рада: Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16.
8. Рок за подношење пријаве на оглас: 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 12.
децембра 2013. године, а истиче 26. децембра 2013. године.
9. Адреса на коју се подносе пријаве: Покрајински секретаријат за финансије,
Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад.
10. Име лица задуженог за давање обавештења о огласу: Валентина Војиновић, самостални стручни сарадник II за правне послове, број телефона: 021/4874-467.
11. Докази који се прилажу:
• потписана пријава на оглас у којој је потребно навести тачну адресу становања и
контакт телефон;
• уверење о држављанству, не старије од шест месеци (оригинал или оверена
фотокопија);
• уверење о општој здравственој способности, не старије од шест месеци;
• извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија);
• уверење о некажњавању издато од стране МУП-а, не старије од шест месеци;
• доказ о одговарајућој стручној спреми (оригинал или оверена фотокопија дипломе);
• потврда о оспособљености за рад на рачунару (ЕCDL START) - оригинал или оверена фотокопија;
• уверење о положеном државном стручном испиту за рад у органу управе (оригинал или оверена фотокопија);
• оригинал или оверена фотокопија доказа о радном стажу у струци (потврде,
решења, уговори и други акти из којих се може утврдити на којим пословима и са
којом стручном спремом је стечен радни стаж);
• оверена фотокопија радне књижице.
Напомена: Непотпуне, неблаговремене и неразумљиве пријаве на оглас неће се
узимати у разматрање. Кандидати који конкуришу на више радних места подносе
појединачне пријаве у којима наводе уз коју од пријава су приложили тражена документа. Конкурсна комисија ће на тестирање и разговор позвати и кандидата који не
испуњава услове за оглашено радно место који се односе на положен државни стручни испит и оспособљеност за рад на рачунару (ЕCDL START). Радни однос може да се
заснује и са кандидатом који нема положен државни стручни испит или не поседује
потврду о оспособљености за рад на рачунару (ЕCDL START) под условом да до истека
пробног рада положи државни стручни испит, односно стекне потврду о оспособљености за рад на рачунару (ЕCDL START).
12. Датум оглашавања: 11. децембар 2013. године.
Овај оглас објављен је на интернет страници Службе за управљање људским ресурсима, на огласној табли Владе Аутономне Покрајине Војводине, на огласној табли
Покрајинског секретаријата за финансије и у гласилу организације надлежне за
послове запошљавања.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ВЛАДА АП ВОЈВОДИНЕ
СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ
ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА
21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16
тел. 021/4874-842
факс: 021/4874-742
e-mail: ljudski.resursi@vojvodina.gov.rs

На основу члана 9 Закона о радним односима у државним органима („Службени гласник РС“, бр. 48/91, 66/91, 44/98 - др. закон, 49/99 - др. закон, 34/01 - др. закон,
39/02, 49/05 - одлука УСРС, 79/05 - др. закон, 81/05 - испр. др. закона и 83/05 - испр.
др. Закона, 23/13-одлука УС) и члана 5 Одлуке о оснивању Службе за управљање
људским ресурсима („Службени лист АПВ“, бр. 18/06 и 3/13), Служба за управљање
људским ресурсима објављује

ОГЛАС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ
РАДНОГ МЕСТА У
ПОКРАЈИНСКОМ СЕКРЕТАРИЈАТУ
ЗА ФИНАНСИЈЕ
1. Орган у коме се радно место попуњава:
Покрајински секретаријат за финансије
2. Радно место које се попуњава:

Виши стручни сарадник за информациони систем –
програмер
на неодређено време
1 извршилац

3. Опис послова радног места: Обавља сложене послове у којима се пружа стручна подршка запосленима који раде послове у вишим звањима, учествује у пословима
израде програма, провере, имплементације и одржавања информационог система
везаног за припрему и извршење буџета и за друге потребе Секретаријата; обучавање запослених за рад у информационом систему, послове припреме података за
интернет презентацију Секретаријата, као и друге информатичке послове; предлаже
и спроводи мере заштите информационог система „БИСТрезор“; израђује процедуре
за послове свог радног места; обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца. Одговоран за правилну примену утврђених метода рада, поступака и стручних техника, а самосталност у раду ограничена је редовним надзором непосредног
руководиоца и његовим општим и појединачним упутствима за решавање сложенијих
методолошких, процедуралних или техничких проблема.
4. Услови потребни за запослење на радном месту: високо образовање стечено на природно - математичким, електротехничким или машинским студијама другог
степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије,
специјалистичке струковне студије), односно на основним природно - математичким,
електротехничким или машинским студијама у трајању од најмање четири године
и најмање три године радног стажа у струци, стручна оспособљеност за обављање
одређених сложених послова и положен државни стручни испит, односно високо
образовање стечено на природно - математичким, електротехничким или машинским
студијама првог степена (основне академске студије), најмање пет година радног
стажа у струци, стручна оспособљеност за обављање одређених сложених послова и
положен државни стручни испит, основни ниво оспособљености за рад на рачунару
(ЕCDL START) и пробни рад од три месеца.
5. 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.
6. Одлука о избору: Одлуку о избору између пријављених кандидата доноси
покрајински секретар за финансије.
7. Место рада: Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16.
8. Рок за подношење пријаве на оглас: 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 12.
децембра 2013. године, а истиче 26. децембра 2013. године.
9. Адреса на коју се подносе пријаве: Покрајински секретаријат за финансије,
Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад.
10. Име лица задуженог за давање обавештења о огласу: Валентина Војиновић, самостални стручни сарадник II за правне послове, број телефона: 021/4874-467.
11. Докази који се прилажу:
• потписана пријава на оглас у којој је потребно навести тачну адресу становања и
контакт телефон;
• уверење о држављанству, не старије од шест месеци (оригинал или оверена
фотокопија);
• уверење о општој здравственој способности, не старије од шест месеци;
• извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија);
• уверење о некажњавању издато од стране МУП-а, не старије од шест месеци;
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• доказ о одговарајућој стручној спреми (оригинал или оверена фотокопија дипломе);
• потврда о оспособљености за рад на рачунару (ЕCDL START) - оригинал или оверена фотокопија;
• уверење о положеном државном стручном испиту за рад у органу управе (оригинал или оверена фотокопија);
• оригинал или оверена фотокопија доказа о радном стажу у струци (потврде,
решења, уговори и други акти из којих се може утврдити на којим пословима и са
којом стручном спремом је стечен радни стаж);
• оверена фотокопија радне књижице.
Напомена: Непотпуне, неблаговремене и неразумљиве пријаве на оглас неће се
узимати у разматрање. Кандидати који конкуришу на више радних места подносе
појединачне пријаве у којима наводе уз коју од пријава су приложили тражена документа. Конкурсна комисија ће на тестирање и разговор позвати и кандидата који не
испуњава услове за оглашено радно место који се односе на положен државни стручни испит и оспособљеност за рад на рачунару (ЕCDL START). Радни однос може да се
заснује и са кандидатом који нема положен државни стручни испит или не поседује
потврду о оспособљености за рад на рачунару (ЕCDL START) под условом да до истека
пробног рада положи државни стручни испит, односно стекне потврду о оспособљености за рад на рачунару (ЕCDL START).
12. Датум оглашавања: 11. децембар 2013. године.
Овај оглас објављен је на интернет страници Службе за управљање људским ресурсима, на огласној табли Владе Аутономне Покрајине Војводине, на огласној табли
Покрајинског секретаријата за финансије и у гласилу организације надлежне за
послове запошљавања.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ВЛАДА АП ВОЈВОДИНЕ
СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ
ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА
21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16
тел. 021/4874-842
факс: 021/4874-742
e-mail: ljudski.resursi@vojvodina.gov.rs

На основу члана 9 Закона о радним односима у државним органима („Службени гласник РС“, бр. 48/91, 66/91, 44/98 - др. закон, 49/99 - др. закон, 34/01 - др. закон,
39/02, 49/05 - одлука УСРС, 79/05 - др. закон, 81/05 - испр. др. закона и 83/05 - испр.
др. Закона, 23/13-одлука УС) и члана 5 Одлуке о оснивању Службе за управљање
људским ресурсима („Службени лист АПВ“, бр. 18/06 и 3/13), Служба за управљање
људским ресурсима објављује

ОГЛАС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ
РАДНОГ МЕСТА У
ПОКРАЈИНСКОМ СЕКРЕТАРИЈАТУ
ЗА ФИНАНСИЈЕ
1. Орган у коме се радно место попуњава:
Покрајински секретаријат за финансије
2. Радно место које се попуњава:

Виши стручни сарадник за финансијску оперативу и
платни промет трезора
на неодређено време
1 извршилац

3. Опис послова радног места: обавља сложене материјално - финансијске послове; прати прописе из области буџетског система; стара се о примени општих аката
о буџетском рачуноводству и примени међународних рачуноводствених стандарда;
контролише и оверава пакете електронских налога за плаћање; обавља послове
рачунополагача и ликвидатора и одговара за потпуност, истинитост, рачунску тачност и законитост обрачуна, извештаја и друго; прати пореске прописе и прописе из
финансијско - материјалне области; обавља и друге послове по налогу непосредног
руководиоца; одговоран за правилну примену утврђених метода рада, поступака и
стручних техника, а самосталност у раду ограничена је редовним надзором непосредног руководиоца и његовим општим и појединачним упутствима за решавање
сложенијих методолошких, процедуралних или техничких проблема.
4. Услови потребни за запослење на радном месту: високо образовање стечено на економским студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер,
специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на
основним студијама економије у трајању од најмање четири године, најмање три
године радног стажа у струци, стручна оспособљеност за обављање одређених сложених послова и положен државни стручни испит, односно високо образовање стечено на економским студијама првог степена (основне академске студије), најмање
пет година радног стажа у струци, стручна оспособљеност за обављање одређених
сложених послова и положен државни стручни испит, основни ниво оспособљености
за рад на рачунару (ECDL START) и пробни рад од три месеца.
5. 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.
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6. Одлука о избору: Одлуку о избору између пријављених кандидата доноси
покрајински секретар за финансије.
7. Место рада: Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16.
8. Рок за подношење пријаве на оглас: 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 12.
децембра 2013. године, а истиче 26. децембра 2013. године.
9. Адреса на коју се подносе пријаве: Покрајински секретаријат за финансије,
Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад.
10. Име лица задуженог за давање обавештења о огласу: Валентина Војиновић, самостални стручни сарадник II за правне послове, број телефона: 021/4874-467.
11. Докази који се прилажу:
• потписана пријава на оглас у којој је потребно навести тачну адресу становања и
контакт телефон;
• уверење о држављанству, не старије од шест месеци (оригинал или оверена
фотокопија);
• уверење о општој здравственој способности, не старије од шест месеци;
• извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија);
• уверење о некажњавању издато од стране МУП-а, не старије од шест месеци;
• доказ о одговарајућој стручној спреми (оригинал или оверена фотокопија дипломе);
• потврда о оспособљености за рад на рачунару (ЕCDL START) - оригинал или оверена фотокопија;
• уверење о положеном државном стручном испиту за рад у органу управе (оригинал или оверена фотокопија);
• оригинал или оверена фотокопија доказа о радном стажу у струци (потврде,
решења, уговори и други акти из којих се може утврдити на којим пословима и са
којом стручном спремом је стечен радни стаж);
• оверена фотокопија радне књижице.
Напомена: Непотпуне, неблаговремене и неразумљиве пријаве на оглас неће се
узимати у разматрање. Кандидати који конкуришу на више радних места подносе
појединачне пријаве у којима наводе уз коју од пријава су приложили тражена документа. Конкурсна комисија ће на тестирање и разговор позвати и кандидата који не
испуњава услове за оглашено радно место који се односе на положен државни стручни испит и оспособљеност за рад на рачунару (ЕCDL START). Радни однос може да се
заснује и са кандидатом који нема положен државни стручни испит или не поседује
потврду о оспособљености за рад на рачунару (ЕCDL START) под условом да до истека
пробног рада положи државни стручни испит, односно стекне потврду о оспособљености за рад на рачунару (ЕCDL START).

врши њихову формалну консолидацију; учествује у изради периодичних и годишњих
извештаја као и завршног рачуна; врши контролу СНС образаца, води евиденцију
списка корисника буџетских средстава; обавља послове формалне контроле закључних листова буџетских корисника који се укључују у консолидоване периодичне
извештаје о извршењу буџета АП Војводине, послове формалне контроле образаца
завршних рачуна буџетских корисника који се укључују у Консолидовани завршни
рачун буџета АП Војводине; одговоран је за састављање извештаја из свог делокруга; израђује процедуре за послове свог радног места и стара се о њиховој примени;
обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца. Одговоран је за правилну примену утврђених метода рада, поступака и стручних техника, а самосталност у
раду ограничена је редовним надзором непосредног руководиоца и његовим општим
и појединачним упутствима за решавање сложенијих рутинских стручних проблема.
4. Услови потребни за запослење на радном месту: високо образовање стечено на економским студијама првог степена (основне академске студије, основне
струковне студије), односно на студијама у трајању до три године, најмање три године радног стажа у струци, стручна оспособљеност за обављање одређених мање сложених послова и положен државни стручни испит, основни ниво оспособљености за
рад на рачунару (ECDL START) и пробни рад од три месеца.
5. 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.
6. Одлука о избору: Одлуку о избору између пријављених кандидата доноси
покрајински секретар за финансије.
7. Место рада: Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16.
8. Рок за подношење пријаве на оглас: 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 12.
децембра 2013. године, а истиче 26. децембра 2013. године.
9. Адреса на коју се подносе пријаве: Покрајински секретаријат за финансије,
Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад.
10. Име лица задуженог за давање обавештења о огласу: Валентина Војиновић, самостални стручни сарадник II за правне послове, број телефона: 021/4874-467.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ВЛАДА АП ВОЈВОДИНЕ
СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ
ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА

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

На основу члана 9 Закона о радним односима у државним органима („Службени гласник РС“, бр. 48/91, 66/91, 44/98 - др. закон, 49/99 - др. закон, 34/01 - др. закон,
39/02, 49/05 - одлука УСРС, 79/05 - др. закон, 81/05 - испр. др. закона и 83/05 - испр.
др. Закона, 23/13-одлука УС) и члана 5 Одлуке о оснивању Службе за управљање
људским ресурсима („Службени лист АПВ“, бр. 18/06 и 3/13), Служба за управљање
људским ресурсима објављује

Напомена: Непотпуне, неблаговремене и неразумљиве пријаве на оглас неће се
узимати у разматрање. Кандидати који конкуришу на више радних места подносе
појединачне пријаве у којима наводе уз коју од пријава су приложили тражена документа. Конкурсна комисија ће на тестирање и разговор позвати и кандидата који не
испуњава услове за оглашено радно место који се односе на положен државни стручни испит и оспособљеност за рад на рачунару (ЕCDL START). Радни однос може да се
заснује и са кандидатом који нема положен државни стручни испит или не поседује
потврду о оспособљености за рад на рачунару (ЕCDL START) под условом да до истека
пробног рада положи државни стручни испит, односно стекне потврду о оспособљености за рад на рачунару (ЕCDL START).

12. Датум оглашавања: 11. децембар 2013. године.
Овај оглас објављен је на интернет страници Службе за управљање људским ресурсима, на огласној табли Владе Аутономне Покрајине Војводине, на огласној табли
Покрајинског секретаријата за финансије и у гласилу организације надлежне за
послове запошљавања.

21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16
тел. 021/4874-842
факс: 021/4874-742
e-mail: ljudski.resursi@vojvodina.gov.rs

ОГЛАС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ
РАДНОГ МЕСТА
У ПОКРАЈИНСКОМ СЕКРЕТАРИЈАТУ
ЗА ФИНАНСИЈЕ
1. Орган у коме се радно место попуњава:
Покрајински секретаријат за финансије
2. Радно место које се попуњава:

Виши сарадник за рачуноводствену контролу
на неодређено време
1 извршилац

3. Опис послова радног места: обавља мање сложене материјално - финансијске послове рачуноводствене контроле, врши преузимање и проверу обрасца 5
и помоћних образаца уз образац 5 директних и индиректних буџетских корисника и

Бесплатна публикација о запошљавању

12. Датум оглашавања: 11. децембар 2013. године.
Овај оглас објављен је на интернет страници Службе за управљање људским ресурсима, на огласној табли Владе Аутономне Покрајине Војводине, на огласној табли
Покрајинског секретаријата за финансије и у гласилу организације надлежне за
послове запошљавања.

Најкраћи пут
до посла
Сајмови
запошљавања

11.12.2013. | Број 547 |

21

Администрација и управа

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ВЛАДА АП ВОЈВОДИНЕ
СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ
ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА
21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16
тел. 021/4874-842
факс: 021/4874-742
e-mail: ljudski.resursi@vojvodina.gov.rs

На основу члана 9 Закона о радним односима у државним органима („Службени гласник РС“, бр. 48/91, 66/91, 44/98 - др. закон, 49/99 - др. закон, 34/01 - др. закон,
39/02, 49/05 - одлука УСРС, 79/05 - др. закон, 81/05 - испр. др. закона и 83/05 - испр.
др. Закона, 23/13-одлука УС) и члана 5 Одлуке о оснивању Службе за управљање
људским ресурсима („Службени лист АПВ“, бр. 18/06 и 3/13), Служба за управљање
људским ресурсима објављује

ОГЛАС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ
РАДНОГ МЕСТА
У ПОКРАЈИНСКОМ СЕКРЕТАРИЈАТУ
ЗА ЕНЕРГЕТИКУ И
МИНЕРАЛНЕ СИРОВИНЕ
1. Орган у коме се радно место попуњава:
Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине

10. Име лица задуженог за давање обавештења о огласу: Ивана Кропф Глигоровић, самостални стручни сарадник за правне послове - шеф Одсека, број телефона:
021/4874-492.
11. Докази који се прилажу:
• пријава на оглас у којој је потребно навести тачну адресу становања и контакт
телефон;
• фотокопија личне карте, односно испис очитане биометријске личне карте;
• фотокопија радне књижице;
• CV - радна биографија;
• уверење о држављанству, не старије од шест месеци (оригинал или оверена
фотокопија);
• извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија);
• уверење о некажњавању издато од стране МУП-а, не старије од шест месеци
(оригинал или оверена фотокопија);
• 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 о оспособљености за рад на рачунару (ЕCDL START) - оригинал или оверена фотокопија;
• фотокопија доказа о радном стажу у струци (потврде, решења, уговори и други
акти из којих се може утврдити на којим пословима и са којом стручном спремом
је стечен радни стаж).
Напомена: Кандидат који буде изабран дужан је да достави лекарско уверење о
општој здравственој способности, не старије од 6 месеци.
12. Датум оглашавања: 11. децембар 2013. године.
Овај оглас објављен је на интернет страници Службе за управљање људским ресурсима, на огласној табли Владе Аутономне Покрајине Војводине, на огласној табли
Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине и у гласилу организације надлежне за послове запошљавања.

2. Радно место које се попуњава:

Самостални стручни сарадник II за истраживање
минералних сировина

на одређено време ради замене привремено одсутне запослене
1 извршилац
3. Опис послова радног места: обавља сложеније студијско - аналитичке послове у области истраживања минералних сировина; прати и координира стање реализације геолошких истраживања минералних сировина; учествује у изради предлога
прописа који регулишу област геолошких истраживања: основна и примењена; прати
и прикупља неопходне податке за припрему извештаја у области истраживања минералних сировина; прати остваривање програма развоја и унапређења истраживања
минералних сировина; прати и проучава стање билансних резерви минералних сировина и израђује биланс стања ресурса и резерви минералних сировина; учествује
у изради дугорочног и годишњих програма основних геолошких истраживања на
територији покрајине и у избору пројеката основних геолошких истраживања; прати
реализацију ових пројеката и врши оцену извештаја и елабората о извршеним истраживањима; учествује у изради програма остваривања Стратегије управљања минералним ресурсима на територији покрајине у складу са планом развоја; решава по
захтевима за издавање одобрења за геолошка истраживања минералних сировина;
води књигу исправа и евиденцију привредних субјеката којима је издато одобрење за
извођење геолошких истраживања; води катастар истражних поља; учествује у припреми стручних основа за израду предлога одлука и спровођењу поступка за давање
концесије за истраживање и експлоатацију минералних сировина; остварује сарадњу
са покрајинским органима и органима јединица локалне самоуправе, предузећима,
институцијама и субјектима при вршењу послова из делокруга рада Сектора; сарађује
са научним и стручним институцијама у области геолошких истраживања и обавља
друге послове по налогу, одговоран је за правилну примену утврђених метода рада,
поступака и стручних техника, а самосталност у раду ограничена је повременим надзором непосредног руководиоца и његовом помоћи, када решавање сложених стручних проблема захтева додатно знање и искуство.
4. Услови потребни за запослење на радном месту: високо образовање стечено
на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије) у области рударског или геолошког инжењерства, одсек геолошки, односно на основним студијама у области рударско - геолошких наука, одсек
геолошки у трајању од најмање четири године, положен државни стручни испит,
најмање пет година радног стажа у струци, стручна оспособљеност за обављање сложенијих послова и основни ниво оспособљености за рад на рачунару (ЕCDL START),
пробни рад од три месеца.
5. 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.
6. Одлука о избору: Одлуку о избору између пријављених кандидата доноси
покрајински секретар за енергетику и минералне сировине.
7. Место рада: Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16.
8. Рок за подношење пријаве на оглас: 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 12.
децембра 2013. године, а истиче 26. децембра 2013. године.
9. Адреса на коју се подносе пријаве: Покрајински секретаријат за енергетику и
минералне сировине, Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад.
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ЈКП „БЕЛИЛО“

21205 Сремски Карловци
Трг Бранка Радичевића 1

Шеф Службе за заједничке послове
УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, три године радног искуства, уверење о држављанству Републике Србије, извод из матичне књиге рођених, уверење да кандидат није
под истрагом и да против њега није подигнута оптужница за кривично дело за које
је прописана казна затвора, доказ о здравственој способности, краћа биографија.

Извршилац за послове благајника, обрачунског
радника и статистичара
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, две године радног искуства, уверење о држављанству Републике Србије, извод из матичне књиге рођених, уверење да кандидат није
под истрагом и да против њега није подигнута оптужница за кривично дело за које
је прописана казна затвора, доказ о здравственој способности, краћа биографија.

Извршилац за послове одржавања хигијене у
објектима
УСЛОВИ: III или II степен стручне спреме или завршена основна школа, једна година
радног искуства, уверење о држављанству Републике Србије, извод из матичне књиге
рођених, уверење да кандидат није под истрагом и да против њега није подигнута
оптужница за кривично дело за које је прописана казна затвора, доказ о здравственој
способности, краћа биографија.
ОСТАЛО: Пријаве доставити на наведену адресу, са назнаком: „За конкурс“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

Па н ч е в о
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ОПОВО
26204 Опово, Бориса Кидрича 10
тел. 013/681-030

Шеф Одсека пореске администрације
УСЛОВИ: висока школска спрема друштвеног или природног смера, VII/1 степен стручне спреме, једна година радног искуства, положен стручни испит за рад у органима
државне управе. Доказе о испуњавању предвиђених услова приложити у оригиналу
или у овереној фотокопији: диплома или уверење о завршеној високој школи, потврда о радном искуству, уверење о положеном државном стручном испиту.
ОСТАЛО: да је кандидат држављанин РС, да је пунолетан, да има општу здравствену способност, да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од
најмање шест месеци или за кривично дело које га чини неподобним за обављање
послова у Општинској управи. Доказ о испуњености услова у погледу опште здравствене способности изабрани кандидат ће доставити по коначности одлуке о избору, а
пре доношења решења о пријему у радни однос. Рок за подношење пријава је 8 дана
од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве слати на адресу: Општинска управа Општине Опово, 26204 Опово,
Бориса Кидрича 10, са назнаком: „За оглас за заснивање радног односа“.
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Администрација и управа

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА
26000 Панчево, Трг краља Петра I 2-4

Инспектор за заштиту животне средине
УСЛОВИ: Посебни услови: факултет у области природно-математичких наука, технолошки факултет, шумарски факултет, пољопривредни факултет или машински
факултет, VII/1 степен, 3 године радног искуства, положен стручни испит за рад у
државним органима, положен возачки испит за „Б“ категорију, познавање рада на
рачунару и познавање енглеског језика.

Радно место за послове буџета
УСЛОВИ: Посебни услови: високо образовање на студијама првог степена у области
економских наука, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године економског смера, 1 година радног искуства и положен стручни испит за рад у
државним органима.

Радно место за обрачун зарада
УСЛОВИ: Посебни услови: економска школа, гимназија или позивно усмерено образовање средњег степена, смер економски или финансијски, IV степен, 3 године радног
искуства и положен стручни испит за рад у државним органима.
ОСТАЛО: Општи услови за сва радна места:
- 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 за заснивање радног односа на неодређено време са доказима о
испуњавању услова у погледу општих и посебних услова из огласа, осим доказа о
општој здравственој способности, 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 путем поште на горенаведену адресу.

Пирот
ОПШТИНА ДИМИТРОВГРАД
ОПШТИНСКА УПРАВА ДИМИТРОВГРАД
18320 Димитровград, Балканска 2

Послови пружања правне помоћи
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, правног факултета, 1 година радног искуства
и положен стручни испит за рад у органима државне управе.

Порески извршитељ и послови принудне наплате
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, економског смера, 1 година радног искуства,
познавање рада на рачунару и положен стручни испит за рад у органима државне
управе.

Послови одбране и саобраћаја
УСЛОВИ: VI/2 степен стручне спреме - струковни инжењер саобраћаја, 1 година радног искуства и положен стручни испит за рад у органима државне управе.
ОСТАЛО: 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
државним органима. Пријаве са доказима о испуњењу услова из огласа подносе се
писарници Општинске управе Општине Димитровград, 18320 Димитровград, Балканска 2, у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у обзир.

Пож аревац
ОПШТИНА КУЧЕВО - ОПШТИНСКА УПРАВА
Кучево

Благајна и обрачунски послови у Одељењу за буџет и
финансије Општинске управе Општине Кучево
УСЛОВИ: Заинтересовани кандидати приликом јављања на оглас потребно је да
испуњавају следеће услове: општи услови (прописани чланом 6. Закона о радним
односима у државним органима):
1. да је кандидат држављанин Републике Србије,
2. да је пунолетан,
3. да има општу здравствену способност,
4. да има прописану стручну спрему,
5. да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест
месеци или за кривично дело које га чини неподобним за рад у државним органима.

Бесплатна публикација о запошљавању

Посебни услови:
1. средња стручна спрема - економски смер,
2. једна година радног искуства у струци,
3. положен државни-стручни испит,
4. познавање рада на рачунару.
ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа. Приликом подношења пријаве на оглас, документацију о испуњавању услова приложити у
оригиналу или у овереној фотокопији. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узимати у разматрање.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОПШТИНСКА УПРАВА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
12220 Велико Градиште, Житни трг 1

Оглас објављен 06.11.2013. године у публикацији „Послови“, поништава се
у целости за радно место: туристичко-комунални контролор, на одређено
време до 3 месеца, у Одељењу за инспекцијске послове, Општинске управе
Општине Велико Градиште.

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

Пословни секретар

за рад у Општинској управи Општине Велико Градиште, у
Кабинету председника Општине
УСЛОВИ: Кандидати морају да имају одговарајуће образовање: вишу стручну спрему
друштвено-хуманитарних наука (VI степен стручне спреме), радно искуство од најмање 2 године као и положен стручни испит за рад у државним органима.
ОСТАЛО: Лица које се пријављују на оглас, поред доказа о испуњавању услова наведених у огласу, потребно је да поднесу доказе да испуњавају опште услове прописане чланом 6. Закона о радним односима у државним органима, као и да познају
проблематику из области рада. Уз пријаву са биографијом подносе се следећа документа у оригиналу или у овереној фотокопији: диплома којом се потврђује стручна
спрема; радна књижица; уверење о држављанству Републике Србије (не старије од
шест месеци), извод из матичне књиге рођених (издат на наовом обрасцу сходно
Закону о матичним књигама, објављеном у „Службеном гласнику РС“, бр. 20/09); уверење о здравственом стању (не старије од шест месеци); уверење Полицијске управе
да лице није осуђивано за кривично дело на безусловну казну затворе од најмање
шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у
државном органу (издато након објављивања овог огласа). Рок за подношење пријава је осам дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве уз које нису
приложени сви потребни докази у оригиналу или у овереној фотокопији од стране
суда или надлежног органа управе, као и непотпуне, неуредне и неблаговремене
пријаве неће бити разматране. Адреса на коју се подносе пријаве: Општинска управа
Општине Велико Градиште, начелнику Општинске управе, 12220 Велико Градиште,
Житни трг 1, са назнаком: „За оглас“. Додатне информације могу се добити на телефон: 012/662-124.

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

Координатор за локални економски развој

за рад у Општинској управи Општине Велико Градиште, у
Одељењу за привредни, економски развој и дијаспору
УСЛОВИ: Кандидати морају да имају одговарајуће образовање: високу стручну спрему друштвено-хуманитарних или природних наука, радно искуство од најмање 2 године као и положен стручни испит за рад у државним органима, да познају рад на
рачунарима као и знање енглеског и још једног страног језика.
ОСТАЛО: Лица које се пријављују на оглас, поред доказа о испуњавању услова наведених у огласу, потребно је да поднесу доказе да испуњавају опште услове прописане чланом 6. Закона о радним односима у државним органима, као и да познају
проблематику из области рада Одељења. Уз пријаву са биографијом подносе се следећа документа, у оригиналу или у овереној фотокопији: диплома којом се потврђује
стручна спрема; радна књижица; уверење о држављанству Републике Србије (не старије од шест месеци), извод из матичне књиге рођених (издат на новом обрасцу сходно Закону о матичним књигама, објављеном у „Службеном гласнику РС“, бр. 20/09);
уверење о здравственом стању (не старије од шест месеци); уверење полицијске
управе да лице није осуђивано за кривично дело на безусловну казну затворе од
најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање
послова у државном органу (издато након објављивања овог огласа). Рок за подношење пријава је осам дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве
уз које нису приложени сви потребни докази, у оригиналу или у овереној фотокопији
од стране суда или надлежног органа управе, као и непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Адреса на коју се подносе пријаве: Општинска управа Општине Велико Градиште, начелнику Општинске управе, 12220 Велико
Градиште, Житни трг 1, са назнаком: „За оглас“. Додатне информације могу се добити
на телефон: 012/662-124.
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ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
12220 Велико Градиште, Војводе Путника 2
тел. 012/663-179

Туристичко - информативни послови
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће опште и посебне услове: општи услови:
да је држављанин РС, да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора
или за кажњиво дело које га чине неподобним за обављање послова у државном органу. Посебни услови: виша стручна спрема - правног, туристичког или пословног смера,
познавање рада на рачунару, предност - радно искуство на пословима у туризму.
ОСТАЛО: Документација за пријаву на конкурс треба да садржи: кратку биографију
кандидата, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), диплому о стручној
спреми и друге доказе о стручној оспособљености, уверење да није осуђиван и да се
против кандидата не води судски поступак. Документа се подносе у оригиналу или
овереној фотокопији. Пријаве слати на адресу: Туристичка организација Општине
Велико Градиште, Војводе Путника 2, 12220 Велико Градиште или доставити лично
у просторијама Туристичке организације, у времену од 07,30 до 14,00 часова. Непотпуне и неблаговремене пријаве као и документација кандидата који не испуњавају
услове конкурса неће се узети у разматрање. Рок за подношење пријава је 8 дана од
дана објављивња огласа.

ПРЕКРШАЈНИ СУД У ПОЖАРЕВЦУ
12000 Пожаревац, Дринска 2/2
тел. 012/213-353

Дактилограф - намештеник IV врсте
УСЛОВИ: основно образовање и III степен средње стручне спреме, друштвени
и технички смер, положен испит за дактилографа прве класе, познавање рада на
рачунару, обавезна провера радне способности и најмање једна година радног искуства у струци на истим или сличним пословима. Уз пријаву на конкурс, која садржи
биографију и податке о досадашњем радном искуству са кратким описом послова
на којима је кандидат радио и одговорност на тим пословима, прилажу се следећи
докази у оргиналу или овереној фотокопији: уверење о држављанству Републике
Србије, извод из матичне књиге рођених, лекарско уверење о општој здравственој
способности, уверење суда да се не води кривични поступак, диплома о завршеној
средњој стручној спреми и потврда о радном стажу или оверена фотокопија радне
књижице. За наведено радно место кандидат мора да испуњава и следеће услове: да
је пунолетно лице и да му није престао радни однос због теже повреде дужности из
радног односа. Пријава са потребном документацијом подноси се у року од 15 дана од
објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“ и у публикацији „Послови“.
Непотпуне, неблаговремене и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази конкурсна комисија ће одбацити закључком против кога није допуштена жалба.
Заинтересовани кандидати пријаве на конкурс уз доказ о испуњености прописаних
услова за заснивање радног односа могу предати у писарници Прекршајног суда у
Пожаревцу или путем поште на адресу: Прекршајни суд у Пожаревцу, Дринска 2/2,
12000 Пожаревац. Особа за контакт: Маја Петровић, 012/213-353.

Пријепоље
ОПШТИНА СЈЕНИЦА ОПШТИНСКА УПРАВА
36310 Сјеница
тел. 020 741071

Пријем у радни однос на одређено време једног радника, у трајању до једне
године, због повећаног обима посла, при Одељењу за имовинско-правне,
инспекцијске послове и послове изградње и урбанизма, у Општинској
управи Општине Сјеница, на радно место:

Управно правни послови у области грађевинарства
УСЛОВИ: Кандидат трба да 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 и то: правни, грађевински или архитектонски факултет, односно VII степен стручне спреме, 5, односно 3 или 1 година
радног искуства и положен стручни испит за рад у органима државне управе.

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

Начелник Општинске управе Кула
на период од 5 година

Заменик начелника Општинске управе Кула
на период од 5 година

УСЛОВИ ЗА ОБА РАДНА МЕСТА: Поред општих услова из члана 6. Закона о радним
односима у државним органима („Сл. гласник РС“, бр. 48/91, 66/91, 39/02, 49/05 и
23/13), и то: да је држављанин Републике Србије, да је пунолетан, да има општу
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здравствену способност, да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за
обављање послова у државном органу, кандидат треба да испуњава и услове предвиђене чланом 54 Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07): завршен правни факултет, положен испит за рад у органима државне управе и најмање
5 година радног искуства у струци. Уз пријаву са биографијом кандидат је у обавези
да достави следеће доказе о испуњавању услова из огласа (оригинал или оверена фотокопија) - уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; уверење да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање
6 месеци или за кажњиво дело које га чине неподобним за обављање послова у
државном органу; диплома о стеченом високом образовању; уверење о положеном
испиту за рад у органима државне управе и доказ о радном искуству у струци. Рок за
подношење пријаве на оглас је 8 дана. Рок почиње да тече наредног дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве се подносе на адресу: Општинска
управа Кула, Лењинова 11, 25230 Кула. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се разматрати.

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

Инспектор теренске контроле
УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама другог степена (димпломске
академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке
струковне студије) у области економских, правних наука или менаџмента и бизниса,
односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године, 3 године радног искуства и положен стручни испит за рад у органима државне управе.

Послови локалног економског развоја

на одређено време до 12 месеци, због повећаног обима посла
УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама другог степена (димпломске
академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке
струковне студије) у области менаџмента и бизниса, економских наука и саобраћајног инжењерства, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године, 1
година радног искуства и положен стручни испит за рад у органима државне управе.

Послови техничког администратора
УСЛОВИ: средње образовање у четворогодишњем трајању, електротехничког смера
или гимназија, 1 година радног искуства и положен стручни испит за рад у органима
државне управе.
ОСТАЛО ЗА СВА РАДНА МЕСТА: Општи услови: да је лице држављанин Републике
Србије, да је пунолетно, да има општу здравствену способност, да има прописану
стручну спрему и радно искуство, положен стручни испит за рад у органима државне
управе, да није осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова
у државном органу. Уз пријаву на оглас кандидати треба да приложе: уверење о
држављанству, извод из матичне књиге рођених, диплому, уверење о положеном
стручном испиту, потврду о радном искуству, уверење суда да није под истрагом,
односно да није осуђиван за поменута кривична дела, лекарско уверење приложиће
изабрани кандидат. Пријаве са приложеном документацијом о испуњавању сваког од
наведених услова (сем услова под тачком 7 који ће изабрани кандидат доставити по
пријему у радни однос), подносе се у року од 8 дана од дана објављивања огласа,
Општинској управи Општине Стара Пазова, Светосавска 11, тел. 022/310-170, локал
147. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА
КОМИСИЈА ЗА КАДРОВСКА И
АДМИНИСТРАТИВНА ПИТАЊА
22000 Сремска Митровица, Светог Димитрија 13

Директор „Агенције за рурални развој града Сремска
Митровица“ доо, Сремска Митровица
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: пословна способност,
држављанство Републике Србије, да нису осуђивани за кривично дело против привреде, правног саобраћаја и службене дужности и да им није изречена мера забране
обављања делатности за коју се оснива Агенција, да кандидат има високо образовање (правни, економски или пољопривредни факултет) и најмање три године радног искуства у струци. Пријаве на оглас са доказима о испуњавању горенаведених
услова, у оригиналу или у овереној фотокопији: диплому о стеченој стручној спреми, уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење полицијске
управе да кандидат није осуђиван за кривично дело против привреде, правног саобраћаја и службене дужности и да му није изречена мера забране обављања делатности за коју се оснива Агенција, доказ о радном искуству у струци, уверење о здравственој способности се доставља накнадно и доставља га само изабрани кандидат,
подносе се Комисији за кадровска и административна питања. Оглас је отворен 8
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Комисија за кадровска и административна питања ће спровести поступак прикупљања и провере исправности и
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благовремености пријава, а потом ће утврдити предлог за избор директора и доставити га Скупштини града Сремска Митровица као и Скупштини „Агенција за рурални
развој града Сремска Митровица“ доо, Сремска Митровица. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ГРАДСКА УПРАВА ЗА
БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ
22000 Сремска Митровица, Светог Димитрија 13

Послови координатора за економски развој у својству
приправника
на одређено време од 12 месеци, у Градској управи за буџет и
финансије Града Сремска Митровица

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

ОПШТИНА ИРИГ - ОПШТИНСКА УПРАВА
22406 Ириг, Војводе Путника 1
тел. 022/400-600

Радник у Служби Скупштине општине и Општинског
већа, Општинске управе општине на упражњено радно
место: послови протокола и односа са јавношћу
УСЛОВИ: да је држављанин Републике Србије, да је пунолетан, да има општу здравствену способност, да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора
од најмање шест месеци или за кривично дело које га чини неподобним за обављање
послова у државном органу. Посебни услови: VII/1 степен, високо образовање стечено на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије) у образовно научном
пољу друштвено-хуманистичких наука, односно на основним студијама у трајању од
најмање 4 године друштвеног смера; положен државни стручни испит; једна година
радног искуства у државном органу. Пријаве са потребним доказима доставити Служби за друштвене делатности, општу управу и заједничке послове, у року од 8 дана
од дана објављивања.

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ШИД
22240 Шид, Карађорђева 2
тел. 022/712-122

Руководилац Одељења за општу управу
УСЛОВИ: VII степен, правног смера, 3 године радног искуства, положен стручни испит. Поред наведених услова кандидат треба да испуњава и опште услове:
држављанство Републике Србије, да је кандидат пунолетан, 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. Уз пријаву о испуњавању услова огласа, кандидат треба да достави
и следеће доказе: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, диплому о стручној спреми, уверење надлежног суда да није осуђиван за наведено кривично дело, лекарско уверење о здравственој способности, доставља се након доношења
одлуке о избору кандидата. Рок за пријаву на оглас је 8 дана од дана објављивања.
Пријаве на оглас доставити на адресу Општинске управе Општине Шид.

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

Секретар Секретаријата за друштвене делатности
УСЛОВИ: Посебни услови које кандидати треба да испуњавају: стечено високо образовање из области економских, правних или педагошких и андрагошких наука, на
студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке
струковне студије или специјалистичке академске студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, са најмање пет година радног искуства у струци. Положен државни стручни испит. Познавање рада на рачунару. Поред
посебних услова кандидати за заснивање радног односа на горе наведеном радном
месту треба да испуњавају и следеће услове из члана 6. Закона о радним односима у
државним органима: да су држављани Републике Србије, да су пунолетни, да имају
општу здравствену способност, да нису осуђивани за кривично дело на безусловну
казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу. Оглас остаје отворен 8 дана од дана
објављивања. Пријаве на оглас са доказима о испуњавању свих горенаведених услова за заснивање радног односа, заинтересовани кандидати подносе путем поште на
адресу: Градска управа Суботица (Пријава на оглас), Трг слободе 1, или лично у Градски услужни центар Града Суботице (приземље), Трг слободе 1. Документацију којом
се доказује испуњеност услова огласа кандидати подносе у оригиналу или оверене
фотокопије, или ће се у противном сматрати да им је пријава непотпуна. Непотпуне
и неблаговремено поднете пријаве неће бити узете у обзир приликом одлучивања о
избору кандидата.

ОПШТИНСКА УПРАВА БАЧКА ТОПОЛА
24300 Бачка Топола, Маршала Тита 30

Возач II
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, возач моторних возила у друмском саобраћају,
3 године радног искуства.

Достављач II
УСЛОВИ: завршена основна школа, 1 година радног искуства, знање једног језика
средине који је у службеној употреби у општини.
ОСТАЛО: Поред наведених посебних услова кандидати треба да испуњавају и опште
услове према Закону о радним односима у државним органима. Оглас остаје отворен
8 дана од дана објављивања. Пријаве се подносе Општинској управи Бачка Топола,
Маршала Тита 30. Уз пријаву кандидати треба да приложе: диплому о завршеној
школској спреми, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, доказ о
радном искуству, уверење да нису под истрагом и да се против њих не води кривични
поступак, уверење да нису осуђивани, уверење о општој здравственој способности.

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

Оператер контакт центра 024 I
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, правног, економског, општег или геодетског смера, са најмање једном годином радног искуства у струци, познавање рада на рачунару. Потребно је знање језика националних мањина који су у службеној употреби у
граду - средњи ниво знања.

Извршилац за пословне просторе

Друштвена одговорност
ПРИОРИТЕТИ У
ЗАПОШЉАВАЊУ
Бесплатна публикација о запошљавању

УСЛОВИ: стечено високо образовање из области правних или економских наука на
студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке
струковне студије или специјалистичке академске студије), односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године, са најмање једном годином радног
искуства у струци, познавање рада на рачунару, положен државни стручни испит.

Национална служба
за запошљавање

Извршилац билансиста помоћних евиденција буџета
УСЛОВИ: стечено образовање из области економских наука на студијама првог степена (основне академске студије или основне струковне студије), односно на студијама
у трајању до три године, са најмање једном годином радног искуства у струци, положен државни стручни испит.
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Администрација и управа
II/5/48 Помоћни радник-курир у месној канцеларији у
Таванкуту
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, са најмање једном годином радног искуства на
истим или сличним пословима.

II/5/36 Помоћни радник-курир у месној канцеларији у
Чантавиру
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, са најмање једном годином радног искуства на
истим или сличним пословима.
Секретар Секретаријата за локални економски развој, привреду, пољопривреду,
комуналне послове и заштиту животне средине
УСЛОВИ: стечено високо образовање из области економских, правних или биолошких наука или у пољу техничко-технолошких наука, на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке струковне студије или
специјалистичке академске студије), односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године, са најмање пет година радног искуства у струци, положен
државни стручни испит.
ОСТАЛО: Поред наведених посебних услова кандидати треба да испуњавају и следеће услове из члана 6. Закона о радним односима у државним органима: да су
држављани Републике Србије, да су пунолетни, да имају општу здравствену способност, да нису осуђивани за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање
шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова
у државном органу. Оглас остаје отворен 8 дана од дана објављивања. Пријаве на
оглас са доказима о испуњавању свих горенаведених услова за заснивање радног
односа, заинтересовани кандидати подносе путем поште на адресу: Градска управа
Суботица - пријава на оглас, Трг слободе 1 или лично у Градски услужни центар Града Суботице, приземље, Трг слободе 1. Документацију којом се доказује испуњеност
услова из огласа кандидати подносе у оригиналу или оверене фотокопије или ће
се у противном сматрати да им је пријава непотпуна. Непотпуне и неблаговремено
поднете пријаве неће бити узете у обзир приликом одлучивања о избору кандидата.

ОПШТИНСКА УПРАВА БАЧКА ТОПОЛА
24300 Бачка Топола, Маршала Тита 30

Извршилац за обрачунске послове
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, високо образовање стечено на студијама другог
степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије,
специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године економског смера, положен стручни испит, 3 године радног
исуства, познавање рада на рачунару. Поред наведених посебних услова, кандидат
треба да испуњава и опште услове према Закону о радним односима у државним
органима. Пријаве се подносе Општинској управи Бачка Топола, Маршала Тита 30,
у року од 8 дана од дана објављивања. Уз пријаву кандидати треба да приложе:
диплому о завршеној стручној спреми, извод из матичне књиге рођених, уверење о
држављанству, уверење о положеном стручном испиту, доказ о радном стажу, уверење да кандидат није под истрагом и да се против њега не води кривични поступак,
уверење да кандидат није осуђиван, уверење о општој здравственој способности.

Ша б а ц
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ
15225 Владимирци, Светог Саве 34

Шеф рачуноводства
УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне области економске науке, на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године, 1 година радног искуства.
ОСТАЛО: Уз пријаву и биографију, кандидат доставља доказе о испуњавању услова: доказ о школској спреми (оверену фотокопију), извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија), уверење о држављанству (оригинал или
оверена фотокопија), уверење о здравственој способности (оригинал или оверена
фотокопија), потврду о радном искуству, уверење полицијске управе да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за
кривично дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу,
уверење основног суда или вишег суда да против лица није покренута истрага и да
није подигнута оптужница (издато након објављивања огласа). Неблаговремене и
непотпуне пријаве се неће разматрати. Рок за подношење пријаве на оглас је 8 дана
од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве на оглас се достављају на
горенаведену адресу, са назнаком: „Пријава на оглас“.

Ваша права адреса:

http://www.nsz.gov.rs/
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ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ
15225 Владимирци, Светог Саве 34

Координатор локалне канцеларије за младе
Послови заштите животне средине, комуналних
делатности и инфраструктуре
УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне области у оквиру образовно-научног поља друштвених или природних наука, на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијма у трајању од најмање четири
године.
ОСТАЛО: Уз пријаву и биографију, кандидат доставља доказе о испуњавању услова:
- доказ о школској спреми (оверена фотокопија);
- доказ о положеном државном стручном испиту (оверена фотокопија);
- извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија);
- уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија);
- уверење о здравственој способности (оригинал или оверена фотокопија);
- уверење полицијске управе да није осуђиван за кривично дело на безусловну
казну затвора од најмање шест месеци или за кривично дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу;
- уверење Основног или Вишег суда да против лица није покренута истрага и да
није подигнута оптужница (издато након објављивања огласа).
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаве слати на горенаведену адресу.

Вршац
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
26360 Пландиште, Војводе Путника 38
тел/факс: 013/861-025
е-mail: csrplandiste@yаhoo.com

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да је држављанин Републике
Србије који је стекао високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије, спеијалистичке 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 има најмање пет година радног искуства у струци.
ОСТАЛО: Фотокопије докумената морају бити уредно оверене. Пријаву са потребном
документацијом и доказима о испуњености услова доставити у року од 8 дана од дана
објављивања на горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс“.

За ј е ча р
ИСПРАВКА ОГЛАСА
ГРАДСКА УПРАВА - ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
19000 Зајечар, Трг ослобођења 1

Оглас објављен 20.11.2013. године у публикацији „Послови“, за радно
место: координатор центра у градском информативно-услужном центру,
на одређено време у Градску управу Града Зајечара, исправља се и треба
да гласи: координатор центра у градском информативно-услужном центру,
на неодређено време у Градску управу Града Зајечара. У преосталом делу
оглас важи у непромењеном облику.

Зрењанин
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ СЕЧАЊ
23240 Сечањ, Вожда Карађорђа 57
тел. 023/842-060

Начелник Општинске управе Општине Сечањ
на период од 5 година

УСЛОВИ: завршен правни факултет, положен испит за рад у органима државне управе; радно искуство најмање 5 година у струци. Кандидат треба да испуњава услове из
члана 6. Закона о радним односима у државним органима („Сл. гласник РС“, бр. 48/91,
66/91, 44/98, 49/99, 34/2001 и 39/2002). Рок за пријаве је 8 дана од дана објављивања. Пријаве слати на горенаведену адресу.

Национална служба за запошљавање

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

Трговина и услуге / Грађевинарство и индустрија / Медицина

Трговина и услуге
ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ,
ПРОМЕТ И УСЛУГЕ
„ТАРА“ ДОО
34321 Десимировац, Крагујевац
тел. 034/561-711, 062/281-612

НК радник

2 извршиоца
УСЛОВИ: НК - радник или без обзира на занимање и стручну спрему. Заинтересовани
кандидати треба да се јаве лицу за контакт (Драгана или Вида) на горенаведене контакт телефоне, најкасније до 25.12.2013. године.

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ТРГОВИНУ
„ВИШЊИЦА ДУЋАНИ“
11000 Београд, Црнотравска 13б

Пословођа мини-маркета
5 извршилаца

УСЛОВИ: III-V степен стручне спреме, КВ трговац, радно искуство најмање 3 године у вођењу мини-маркета, способност управљања асортиманом, администрацијом и
организацијом рада, познавање рада на рачунару.

Заменик пословође мини-маркета
5 извршилаца

УСЛОВИ: III-V степен стручне спреме, КВ трговац, радно искуство најмање 3 године у вођењу мини-маркета, способност управљања асортиманом, администрацијом и
организацијом рада, познавање рада на рачунару.

DОО „DELTEX“

21000 Нови Сад, Царинска 1
тел. 021/6614-311
е-mail: novako@open.telekom.rs

Менаџер продаје
УСЛОВИ: висока или виша стручна спрема, радно искуство у комерцијалним и сличним пословима минимум 3 године. Уколико испуњавате услове конкурса, а заинтересовани сте за понуђени посао, пошаљите нам CV са фотографијом на е-mail: novako@
open.telekom.rs, факс: 021/6614-311 или на адресу: Царинска 1, Нови Сад. Оглас је
отворен 15 дана.

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

ВКВ и КВ минер

на одређено време 12 месеци, место рада: Брђани
6 извршилаца
Опис посла: рад на пословима бушења, минирања и осталим минерским радовима
код изградње тунела.
УСЛОВИ: минимум III степен стручне спреме, 12 месеци радног искуства, обезбеђен
смештај. Конкурс је отворен до попуне радних места. Лице за контакт: Снежана
Филиповић.

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.

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

1. Медицинска сестра-техничар
УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа (IV степен), општи смер, без обзира
на радно искуство.

2. Дипломирани социјални радник

на одређено време, најдуже до 12 месеци

ЗТР „МУЗА“

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

Возач
УСЛОВИ: „Е“ категорија; пожељно искуство рада са трактором; радно време 4 сата;
територија: Општина Пећинци. Особа за контакт: Жељка, тел. 022/493-004.

Национална служба за
запошљавање

Обука за активно
тражење посла
Информисаност
сигурност
самопоуздање
Бесплатна публикација о запошљавању

УСЛОВИ: завршен факултет (VII степен), звање дипл. социјални радник, без обзира
на радно искуство.

3. Виша медицинска сестра-техничар
на одређено време, најдуже до 12 месеци

УСЛОВИ: завршена виша медицинска школа (VI степен), звање виша медицинска сестра општи смер, без обзира на радно искуство.

4. Административни радник
(обрачунски радник)

на одређено време, најдуже до 6 месеци
УСЛОВИ: завршена средња економска школа (IV степен), звање економски техничар,
без обзира на радно искуство.
ОСТАЛО: Кандидати су у обавези да доставе пријаву са кратком биографијом: 1.
фотокопију дипломе о завршеној стручној спреми, фотокопију уверења о положеном
стручном испиту; 2. фотокопију дипломе о завршеној стручној спреми, фотокопију
уверења о положеном стручном испиту; 3. фотокопију дипломе о завршеној стручној
спреми, фотокопију уверења о положеном стручном испиту и 4. фотокопију дипломе
о завршеној стручној спреми, а након избора одабрани кандидати доставиће и лекарско уверење. Пријаве са потребним доказима достављају се на горенаведену адресу,
у року од 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

НСЗ Позивни центар

0800 300 301
(позив је бесплатан)
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Медицина

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

Специјалиста гинекологије и акушерства
Место рада: Земун - Батајница

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

ALLABO

11070 Нови Београд, Нехруова 51
тел. 064/6411-345
e-mail: allabobg@hotmail.com

Лабораторијски техничар
Oпис послова: вађење крви.
УСЛОВИ: лабораторијски техничар (са лиценцом); IV степен стручне спреме, смер
лабораторијски техничар, возачка дозвола „Б“ категорије; рад у сменама, лиценца
обавезна, радно искуство обавезно, вађење крви обрада на микроскопу (урин) рад
на хематолошком. CV послати у року од 8 дана од дана објављивања огласа. Контакт
особа : Вера Станковић 064-6411-345.

ИНСТИТУТ ЗА ОРТОПЕДСКО-ХИРУРШКЕ
БОЛЕСТИ „БАЊИЦА“
11000 Београд, Михајла Аврамовића 28
тел. 066/882-9168

Доктор медицине - специјалиста педијатрије
УСЛОВИ: оверен препис или фотокопија дипломе о завршеном медицинском факултету (са просечном оценом студирања); оверен препис или фотокопија дипломе о
положеном стручном испиту; оверен препис или фотокопија дипломе о положеном
специјалистичком испуиту из педијатрије; оверен препис или фотокопија дипломе
о положеном испиту за научно звање магистра и/или доктора наука (ако га кандидат има); потврда издата од стране Националне службе за запошљавање о дужини
чекања на запослење; доказ о радном искуству у струци након положеног испита
на пословима пружања зравствене заштите, укључујући и волонтерски стаж (фотокопија радне књижице или потврда послодавца); извод из матичне књиге рођених;
биографија, са адресом и конктакт телефоном. Пробни рад три месеца. Наведена
документа не смеју бити старија од шест месеци, а приложене фотокопије морају
бити оверене од надлежног органа. Пријаве са непотпуном документацијом или које
нису у складу са условима овог огласа, као и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор.

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

Доктор медицине
УСЛОВИ: медицински факултет; просечна оцена на студијама 8,5; пробни рад 3 месеца; положен стручни испит; познвање најмање једног светског језика. Кандидати су
дужни да доставе: кратку биографију; фотокопију личне карте; фотокопију дипломе
о завршеном медицинском факултету; фотокопију дипломе о положеном стручном
испиту; оверену фотокопију радне књижице; фотокопије уговора о раду, тј. потврде о
волонтирању, потврде о обављеном раду од стране начелника служби здравствених
установа на меморандуму, времену проведеном на раду и оценама рада кандидата
- уколико их кандидат поседује. Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити
позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство о раду, додатно образовање или оспособљеност,
дужина трајања школовања и сл). Приликом заснивања радног односа кандидати су
дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове
за које се примају. Пријаве слати на наведену адресу Клинике, са назнаком: „Пријава
на конкурс за пријем доктора медицине на неодређено време“.

Референт за кадровске послове
УСЛОВИ: VI или IV степен стручне спреме; пробни рад 3 месеца; радно искуство
најмање 1 година; познавање рада на рачунару. Кандидати су дужни да доставе:
кратку биографију; фотокопију личне карте; фотокопију дипломе о завршеном школовању; оверену фотокопију радне књижице. Кандидати који испуњавају услове
огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу
бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство о раду, додатно образовање
или оспособљеност, дужина трања школовања и сл). Приликом заснивања радног
односа кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој
способности за послове за које се примају. Пријаве слати на наведену адресу Клинике, са назнаком: „Пријава на конкурс за пријем референта за кадровске послове на
неодређено време“.
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Систем администратор
УСЛОВИ: VI степен стручне спреме; пробни рад 3 месеца; радно искуство најмање 6
месеци; напредно познавање рада на рачунару; познавање енглеског језика. Предност ће имати кандидати са радним искуством на пословима увођења и одржавања
здравствених информационих система. Кандидати су дужни да доставе: кратку биографију; фотокопију личне карте; фотокопију дипломе о завршеном школовању; оверену фотокопију радне књижице. Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити
позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство о раду, просечна оцена у току школовања, додатно образовање или оспособљеност, дужина трања школовања). Разговори ће бити
организовани у два круга, а за кандидате који уђу у најужи круг биће организован
тест познавања рада на рачунару. Приликом заснивања радног односа, кандидати су
дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове
за које се примају. Пријаве слати на наведену адресу Клинике, са назнаком: „Пријава на конкурс за пријем систем администратора на неодређено време - VI степен“.

Систем администратор
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; пробни рад 3 месеца; радно искуство најмање 6
месеци; напредно познавање рада на рачунару; познавање енглеског језика. Предност ће имати кандидати са радним искуством на пословима увођења и одржавања
здравствених информационих система. Кандидати су дужни да доставе: кратку биографију; фотокопију личне карте; фотокопију дипломе о завршеном школовању; оверену фотокопију радне књижице. Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити
позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство о раду, просечна оцена у току шковања, додатно
образовање или оспособљеност, дужина трања школовања). Разговори ће бити организовани у два круга, а за кандидате који уђу у најужи круг биће организован тест
из познавања рада на рачунару. Приликом заснивања радног односа, кандидати су
дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове
за које се прима. Пријаве слати на наведену адресу Клинике, са назнаком: „Пријава
на конкурс за пријем систем администратора на неодређено време - IV степен“.

Медицинска сестра - техничар

на одређено време по основу замене
2 извршиоца
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; медицинска школа - педијатријског или општег
смера; положен стручни испит; најмање шест месеци радног исксутва. 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 на наведену адресу Клинике, са назнаком:
„Пријава на конкурс за пријем медицинске сестре - техничара на одређено време по
основу замене - 2 (два) извршиоца“.
ОСТАЛО: Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР КЛАДОВО
Кладово, Дунавска 1-3
tел. 019/801-116
e-mail: zckld@kladovonet.com

Лекар специјалиста опште хирургије
рад на одређено време

Опис посла: послови лечења, превијања, операције и остали послови које подразумева болничка хирургија.
УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, лекар специјалиста. Трајање конкурса: до
попуне радног места. Заинтересовани кандидати се путем датог броја телефона,
електоронским путем или путем поште могу обратити особи за контакт: Бојана Скрлатовић.

ОПТИКА „ФОКУС-ЛЕНС“

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

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

Највећа понуда
слободних послова
на једном месту
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ДОМ ЗДРАВЉА „НОВИ САД“
21000 Нови Сад, Булевар цара Лазара 75

Специјалиста педијатар
2 извршиоца

УСЛОВИ: завршен медицински факултет и специјализација из педијатрије (VII/2 степен стручне спреме); положен стручни испит; положен специјалистички испит; једна
година радног стажа у струци. Кандидати су обавезни да доставе писану пријаву
на оглас са краћом биографијом. Уз пријаву поднети оверену фотокопију дипломе
о завршеном факултету и додатним образовањима (дипломе, сертификати, потврде
и сл), оверену фотокопију уверења о положеном специјалистичком испиту, доказ о
радном искуству у струци након положеног стручног испита на пословима пружања
здравствене заштите или потврда о волонтерском стажу, извод из матичне књиге
рођених, уверење о држављанству. Пријаве са потребном докуметацијом достављају
се у затвореним ковертама на горенаведену адресу, са назнаком: „За јавни оглас радно место специјалиста педијатар на неодређено радно време“. Пријаве са непотпуним
подацима и непотпуном документацијом ће бити одбијене као неисправне.

Специјалиста радиолог
3 извршиоца

УСЛОВИ: завршен медицински факултет и специјализација из радиологије (VII/2
степен стручне спреме); положен стручни испит; положен специјалистички испит;
посебна здравствена способност за рад са изворима јонизирајућих зраћења; једна
година радног стажа у струци. Кандидати су обавезни да доставе писану пријаву
на оглас са краћом биографијом. Уз пријаву поднети оверену фотокопију дипломе
о завршеном факултету и додатним образовањима (дипломе, сертификати, потврде
и сл), оверену фотокопију уверења о положеном специјалистичком испиту, доказ о
радном искуству у струци након положеног стручног испита на пословима пружања
здравствене заштите или потврда о волонтерском стажу, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству. Пријаве са потребном документацијом достављају се у затвореним ковертама, на горенаведену адресу, са назнаком: „За јавни
оглас радно место специјалиста радиолог на неодређено радно време“. Пријаве са
непотпуним подацима и непотпуном докуметацијом ће бити одбијене као неисправне.

Специјалиста интерне медицине
2 извршиоца

УСЛОВИ: завршен медицински факултет и специјализација из интерне медицине
(VII/2 степен стручне спреме); положен стручни испит; положен специјалистички
испит; једна година радног стажа у струци. Кандидати су обавезни да доставе писану
пријаву на оглас са краћом биографијом. Уз пријаву поднети оверену фотокопију
дипломе о завршеном факултету и додатним образовањима (дипломе, сертификати,
потврде и сл), оверену фотокопију уверења о положеном специјалистичком испиту,
доказ о радном искуству у струци након положеног стручног испита на пословима
пружања здравствене заштите или потврда о волонтерском стажу, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству. Пријаве са потребном документацијом
достављају се у затвореним ковертама на горенаведену адресу, са назнаком: „За јавни оглас радно место специјалиста интерне медицине на неодређено радно време“.
Пријаве са непотпуним подацима и непотпуном докуметацијом ће бити одбијене као
неисправне.

Специјалиста офталмолог
УСЛОВИ: завршен медицински факултет и специјализација из офталмологије (VII/2
степен стручне спреме); положен стручни испит; положен специјалистички испит;
једна година радног стажа у струци. Кандидати су обавезни да доставе писану
пријаву на оглас са краћом биографијом. Уз пријаву поднети оверену фотокопију
дипломе о завршеном факултету и додатним образовањима (дипломе, сертификати,
потврде и сл), оверену фотокопију уверења о положеном специјалистичком испиту,
доказ о радном искуству у струци након положеног стручног испита на пословима
пружања здравствене заштите или потврда о волонтерском стажу, извод из матичне
књиге рођених, уверење о држављанству. Пријаве са потребном докуметацијом достављају се у затвореним ковертама на горенаведену адресу, са назнаком: „За јавни
оглас радно место специјалиста офталмолог на неодређено радно време“. Пријаве са
непотпуним подацима и непотпуном докуметацијом ће бити одбијене као неисправне.

Специјалиста оториноларинголог
УСЛОВИ: завршен медицински факултет и специјализација из оториноларингологије
(VII/2 степен стручне спреме); положен стручни испит; положен специјалистички
испит; једна година радног стажа у струци. Кандидати су обавезни да доставе писану
пријаву на оглас са краћом биографијом. Уз пријаву поднети оверену фотокопију
дипломе о завршеном факултету и додатним образовањима (дипломе, сертификати,
потврде и сл), оверену фотокопију уверења о положеном специјалистичком испиту,
доказ о радном искуству у струци након положеног стручног испита на пословима
пружања здравствене заштите или потврда о волонтерском стажу, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству. Пријаве са потребном документацијом
достављају се у затвореним ковертама на горенаведену адресу, са назнаком: „За јавни оглас радно место специјалиста оториноларинголог на неодређено радно време“.
Пријаве са непотпуним подацима и непотпуном докуметацијом ће бити одбијене као
неисправне.
ОСТАЛО: Оглас је отворен до попуне траженог броја извршилаца.

Бесплатна публикација о запошљавању

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

18230 Сокобања, Митрополита Михаила 23
тел. 018/830-118

Доктор медицине

за рад у Служби за здравствену заштиту одраслог становништва
и запослених у Дому здравља Сокобања
УСЛОВИ: завршен факултет медицине, положен стручни испит. Пријаве доставити на
горенаведену адресу или преко писарнице Дома здравља у Сокобањи.

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

Лабораторијски техничар

за рад у Служби биохемијске лабораторије, на одређено време до
повратка раднице са боловања
УСЛОВИ: IV степен, завршена средња медицинска школа-занимање: лабораторијски
техничар, положен стручни испит.
ОСТАЛО: Поред пријаве на оглас кандидат уз исту доставља:
- валидни доказ о стручној спреми,
- извод из матичне књиге рођених, односно венчаних за особе које су промениле
презиме,
- уверење из евиденције незапослених,
- лекарско уверење.

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

Доктор медицине

у ОЈ Дом здравља Косјерић

Доктор медицине

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

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

Доктор медицине 1

на одређено време ради замене одсутног радника, до 3 месеца, а
најдуже до 31.03.2014. године, за рад у СХМП Дома здравља
УСЛОВИ: завршен медицински факултет и положен стручни испит, најмање 6 месеци
радног искуства по положеном стручном испиту, лиценца.
ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“, путем поште или лично предати на писарницу Дома здравља Шид. Уз
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пријаву на оглас приложити: оверену фотокопију дипломе, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, фотокопију радне књижице, копију/очитану личну карту, копију лиценце.

ОПШТА БОЛНИЦА „СВЕТИ ЛУКА“
11300 Смедерево, Кнез Михаилова 51
тел. 026/672-522, лок. 167

Педијатријска сестра

на одређено време, са положеним стручним испитом, за рад
на Одељењу за неонатологију, Службе за гинекологију и
акушерство, до повратка педијатријске сестре која се налази на
боловању
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 IV степену стручне спреме - педијатријског смера, оверену
фотокопију уверења о положеном стручном испиту. Рок за подношење пријава на
конкурс је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве на оглас
достављати у затвореним ковертама писарници Опште болнице „Свети Лука“ Смедерево или путем поште на адресу: Општа болница „Свети Лука“ Смедерево, Кнез
Михаилова 51, уз напомену: „Пријава на оглас“, са навођењем радног места за које се
конкурише. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.

ДОМ ЗДРАВЉА ПОЖАРЕВАЦ
12000 Пожаревац, Јована Шербановића 12

Специјалиста медицинске психологије
Опис послова: процењује психолошко стање детета и његових родитеља; ради на
процени интелектуалних способности деце; врши испитивање личности и њихових
психолошких функција; упознаје, открива и дефинише проблеме деце, врши процену
зрелости деце за полазак у школу; ради у комисијама, а ради у друге послове описане
у акту о организацији и систематизацији послова.
УСЛОВИ: завршен филозофски факултет - дипломирани психолог и специјализација
медицинске психологије. Потребна документација: оверена фотокопија дипломе о
завршеном факултету и специјализацији.

Медицински техничар

на одређено време од 6 месеци, за рад на пословима вишег
патронажног техничара
Опис послова: обавља патронажне посете појединцима, породицама, школама и сл;
прати промене у породици настале под утицајем здравствено васпитног рада; контактира службе Дома здравља од којих добија задужења; сарађује са другим организацијама; обавештава Центар за социјални рад и Црвени крст о откривеним социјалним проблемима; учествује у изради планова рада; води уредну документацију о
свом раду, а ради у друге послове описане у акту о организацији и систематизацији
послова.
УСЛОВИ: завршена виша медицинска школа или висока струковна школа - медицински техничар, положен стручни испит и возачка дозвола „Б“ категорије. Потребна
документација: оверена фотокопија дипломе о стручној спреми; оверена фотокопија
уверења о положеном стручном испиту и оверена фотокопија возачке дозволе.

Медицински техничар

на одређено време од 6 месеци, за рад у здравственој заштити
одраслог становништва
3 извршиоца
Опис послова: узима потребне податке од пацијената; води протокол болесника, припрема радно место лекару; врши тријажу пацијената; по налогу лекара даје одговарајућу терапију; врши припрему пацијената за одређена снимања; врши припрему
материјала за стерилизацију, фактурише пружене услуге; води уредну медицинску
документацију, обавља послове превентивно-куративне заштите као и здравствено
васпитни рад, а ради у друге послове описане у акту о организацији и систематизацији послова.
УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа општег смера и положен стручни
испит. Потребна документација: оверена фотокопија дипломе о стручној спреми и
оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту.

Медицински техничар

на одређено време ради замене раднице на породиљском
одсуству, за рад у здравственој заштити школске деце
Опис послова: припрема децу за преглед; мери телесну температуру, а по потреби
и тежину; за време тријаже врши изолацију заразних болесника о чему обавештава
лекара, обавља све послове медицинске документације; припрема радно место лекара и припрема здравствене картоне; по налогу лекара даје одговарајућу терапију;
води уредну медицинску документацију; фактурише пружене услуге, а ради у друге
послове описане у акту о организацији и систематизацији послова.
УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа општег смера и положен стручни
испит. Потребна документација: оверена фотокопија дипломе о стручној спреми и
оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту.
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Медицински техничар

на одређено време ради замене раднице на породиљском
одсуству, за рад у Служби медицине рада у огранку Костолац
Опис послова: узима потребне податке од пацијената; води протокол болесника, припрема радно место лекару; врши тријажу пацијената; по налогу лекара даје одговарајућу терапију; врши припрему пацијената за одређена снимања; врши припрему
материјала за стерилизацију; фактурише пружене услуге; води уредну медицинску документацију; обавља послове превентивно-куративне заштите као и здравствено васпитни
рад, а ради у друге послове описане у акту о организацији и систематизацији послова.
УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа општег смера и положен стручни
испит. Потребна документација: оверена фотокопија дипломе о стручној спреми и
оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту.
ОСТАЛО: За сва радна места потребно је доставити и извод из матичне књиге рођених.
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаву са кратком
биографијом и потребном документацијом доставити на адресу: Дом здравља Пожаревац, Јована Шербановића 12, са назнаком: „Пријава за радно место __________“.

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ
12000 Пожаревац, Јована Шербановића 14

Доктор медицине

за потребе Центра за микробиологију и Центра за промоцију
здравља, анализу, планирање, организацију здравствене
заштите, информатику и биостатистику у здравству
2 извршиоца
УСЛОВИ: завршен медицински факултет (VII/1 степен стручне спреме), положен
стручни испит минимум две године стажа, возачка дозвола за „Б“ категорију. Кандидат подноси: пријаву на оглас са кратком биографијом, фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету, фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
фотокопију возачке дозволе, потврду о радном стажу.

Медицински техничар

на одређено време на 12 месеци, за потребе Центра за
микробиологију
УСЛОВИ: медицинска сестра-техничар, IV степен, положен стручни испит, особа
са инвалидитетом. Кандидат подноси: пријаву на оглас са кратком биографијом,
фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској школи, фотокопију уверења
о положеном стручном испиту, доказ о утврђеном статусу особе са инвалидитетом.
ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“. По избору кандидата након завршеног конкурса, изабрано лице је
дужно да достави оверену фотокопију дипломе о завршеној школској спреми и положеном стручном испиту.Пријаве слати на адресу: Завод за јавно здравље Пожаревац,
пријава на оглас, Јована Шербановића 14, 12000 Пожаревац.

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

Оглас објављен 20.11.2013. године у публикацији „Послови“, поништава се
за радно место: КВ радник - столар, на одређено време, најдуже до 6 месеци.

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

Доктор медицине

за рад у Служби за кућно лечење и негу, на одређено време до
12 месеци

Доктор медицине

за рад у Служби интернистичких дисциплина, на одређено време
до 12 месеци
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, доктор медицине са положеним стручним
испитом. Кандидати су у обавези да уз пријаву доставе: оверен препис/фотокопију
дипломе о завршеном медицинском факултету; оверен препис/фотокопију уверења о
положеном стручном испиту; потврду Националне службе за запошљавање о дужини
чекања на запослење; биографију са адресом и контакт телефон. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Медицинска сестра-техничар

за рад у Служби за здравствену заштиту одраслих, на одређено
време до повратка одсутног запосленог
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска сестра - техничар општег смера са
положеним стручним испитом. Кандидати су у обавези да уз пријаву доставе: оверен
препис/фотокопију дипломе о завршеној медицинској школи; оверен препис/фотокопију уверења о положеном стручном испиту; потврду Националне службе за запошљавање о дужини чекања на запослење; биографију са адресом и контакт телефон.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.
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СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
БОЛЕСТИ ЗАВИСНОСТИ
11000 Београд, Теодора Драјзера 44
тел. 011/3671-486

Дипломирани дефектолог

на одређено време до повратка привремено одсутног запосленог
УСЛОВИ: факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију; положен стручни
испит. Уз пријаву приложити: кратку биографију; диплому-уверење (или оверена
фотокопија) о завршеном факултету за специјалну едукацију и рехабилитацију дипломирани дефектолог; потврду-уверење (или оверена фотокопија) о положеном
стручном испиту. Пријаве се подносе непосредно у кадровску службу или поштом
на наведену адресу болнице, са назнаком: „За оглас“. Неблаговремене, непотпуне и
непотписане пријаве неће се разматрати.

ИСПРАВКА ДЕЛА КОНКУРСА
ДОМ ЗДРАВЉА СВИЛАЈНАЦ
35210 Свилајнац, Краља Петра I 47

Конкурс објављен 27.11.2013. године у публикацији „Послови“, исправља се
у делу који се односи на рок за подношење документације, тако што уместо:
15 дана, треба да стоји: 60 дана. Остали део конкурса је непромењен.

ЦЕНТАР ЗА ЗАШТИТУ ОДОЈЧАДИ,
ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ
11000 Београд, Звечанска 7
тел. 011/2648-622

Лекар педијатар

на одређено време до 12 месеци
УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме; специјалиста педијатар; 12 месеци радног
искуства; положен стручни испит. Јављање кандидата на телефон: 011/2648-622,
локал 130.

ОБ „СВЕТИ ЛУКА“

11300 Смедерево, Кнез Михаилова 51
тел. 026/223-522, лок. 167

Медицинска сестра - техничар

на одређено време до повратка медицинске сестре са боловања,
за рад у сменама у Служби за психијатрију
УСЛОВИ: средња медицинска школа, IV степен стручне спреме, положен стручни
испит. Као доказ о испуњености услова кандидати су дужни да доставе: пријаву
на конкурс са кратком биографијом, бројем телефона и адресом, оверену фотокопију дипломе о завршеном IV степену стручне спреме -медицинска сестра техничар
општег смера, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту. Рок за
подношење пријава на конкурс је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве на оглас достављати у затвореним ковертама писарници Опште болнице
„Свети Лука“ Смедерево или путем поште на адресу: Општа болница „Свети Лука“
Смедерево, Кнез Михаилова 51, уз напомену: „Пријава на оглас“ са навођењем радног места за које се конкурише. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКА ОФТАЛМОЛОШКА
ОРДИНАЦИЈА „PERFECT VISION“

ДОМ ЗДРАВЉА „Др МИЛУТИН ИВКОВИЋ“
11000 Београд, Кнез Данилова 16

Доктор специјалиста неуропсихијатрије
или психијатрије
УСЛОВИ: завршен медицински факултет, положен стручни испит, специјализација
из неуропсихијатрије или психијатрије, VII/2 степен стручне спреме. Уз молбу приложити: биографију, фотокопију дипломе о завршеној школи, фотокопију дипломе
о положеном стручном испиту, фотокопију дипломе о положеном специјалистичком
испиту, фотокопију лиценце и држављанство. Доставити неоверене фотокопије које
се не враћају кандидатима. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања
огласа, поштом или личном доставом у писарницу Дома здравља „Др Милутин Ивковић“, Кнез Данилова 16, IV спрат, соба бр. 12. О резултатима огласа кандидати ће
бити обавештени писаним путем.

ДОМ ЗДРАВЉА „Др МИЛУТИН ИВКОВИЋ“
11000 Београд, Кнез Данилова 16

Доктор медицине у Служби кућног
лечења и неге
2 извршиоца

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, положен стручни испит, VII/1 степен стручне спреме, положен возачки испит „Б“ категорије. Уз молбу приложити: биографију,
фотокопију дипломе о завршеној школи, фотокопију дипломе о положеном стручном
испиту, фотокопију возачке дозволе, фотокопију лиценце и држављанство. Доставити неоверене фотокопије које се не враћају кандидатима. Рок за подношење пријаве
је 8 дана од дана објављивања огласа, поштом или личном доставом у писарницу
Дома здравља „Др Милутин Ивковић“, Кнез Данилова 16, IV спрат, соба бр. 12. О
резултатима огласа кандидати ће бити обавештени писаним путем.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ДОМ ЗДРАВЉА „Др МИЛУТИН ИВКОВИЋ“
11000 Београд, Кнез Данилова 16

Оглас објављен 06.11.2013. године у публикацији „Послови“, поништава
се за радно место: доктор специјалиста у Служби кућног лечења и неге - 2
извршиоца. У осталом делу оглас је непромењен.

ДОМ ЗДРАВЉА „Др СИМО МИЛОШЕВИЋ“
11000 Београд, Пожешка 82
тел. 011/3538-300

Доктор медицине
7 извршилаца

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, VII/1 степен стручне спреме, факултет завршен у апсолвентском року, просечна оцена најмање 08,50, положен стручни испит,
познавање рада на рачунару (основни пакет МS Оffice и Windows окружење), познавање енглеског језика.

Доктор стоматолог
4 извршиоца

УСЛОВИ: завршен стоматолошки факултет, VII/1 степен стручне спреме, факултет
завршен у апсолвентском року, просечна оцена најмање 08,50, положен стручни
испит, познавање рада на рачунару (основни пакет МS Оffice и Windows окружење),
познавање енглеског језика.

Виши Ro техничар

24000 Суботица, Сенћански пут 15
тел. 065/6565-024, 024/557-575
e-mail: аnjа.milic@kucazdravlja.rs

УСЛОВИ: завршена виша медицинска школа, смер радиолошке заштите, VI степен
стручне спреме, положен стручни испит, лиценца, познавање рада на рачунару
(основни пакет МS Оffice и Windows окружење).

Специјалиста офталмологије

Медицинска сестра - општи смер

Опис послова: специјалистички офталмолошки прегледи, дијагностика, хирургија.
УСЛОВИ: завршен медицински факултет - специјалиста офталмологије, радно искуство: пожељно.

Доктор медицине
на одређено време
2 извршиоца

УСЛОВИ: завршен медицински факултет - лекар опште праксе, радно искуство:
пожељно.
Посебна знања и вештине: познавање рада на рачунару (МS Оffice пакет), знање
енглеског језика, возачка дозвола „Б“ категорије (пожељна, није услов).
ОСТАЛО: пробни рад (2 месеца), рад у сменама. Конкурс је отворен до попуне радних
места. Заинтересовани кандидати треба да се преко датих телефона обрате особи за
контакт: Ањи Милић.

Бесплатна публикација о запошљавању

2 извршиоца

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа-IV степен стручне спреме, образовни
профил: медицинска сестра, положен стручни испит, лиценца за рад, познавање рада
на рачунару (основни пакет МS Оffice и Windows окружење), положен возачки испит
за „Б“ категорију.

Медицинска сестра - педијатријски смер
УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа-IV степен стручне спреме, образовни
профил: педијатријска сестра, положен стручни испит, лиценца за рад, познавање
рада на рачунару (основни пакет МS Оffice и Windows окружење).
ОСТАЛО: Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања. Кандидати који
испуњавају услове биће позвани на разговор ради пружања додатних информација
које могу бити важне за доношење одлуке о избору кандидата. Одлука о избору кандидата биће објављена на веб страници Дома здравља. Кандидати који не буду изабрани могу подићи своја документа на писарници Дома здравља. Пријаве се подносе
лично или путем поште на адресу Дома здравља. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.
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ДОМ ЗДРАВЉА ГРОЦКА

11306 Гроцка, Српско-грчког пријатељства 17

Друштвена одговорност
У Служби за радиолошку дијагностику у
Дому здравља Гроцка:

Доктор специјалиста радиолошке дијагностике
са VII/2 стручне спреме

ПРИОРИТЕТИ У
АПОШЉАВАЊУ

У Техничкој служби Дома здравља Гроцка:

Спремачица
4 извршиоца

У Стоматолошкој служби Дома здравља Гроцка:

Зубни техничар

са IV степеном стручне спреме
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених законом,
кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове: за радно место под редним бројем 1 - кандидат треба да испуњава: завршен медицински факултет (звање:
доктор медицине-VII/2 степен стручне спреме); положен специјалистички испит из
радиологије; положен стручни испит; лиценцу за рад. Заинтересовани кандидат за
пријаву на радно место специјалисте рендгенолога подноси следећу документацију:
фотокопију дипломе о завршеном факултету; фотокопију дипломе о завршеној специјализацији; фотокопију потврде о положеном стручном испиту; фотокопију дозволе за рад-лиценце издате од надлежне лекарске коморе; фотокопију личне карте;
кратку биографију са адресом са контакт телефоном. За радно место под редним
бројем 2 - спремачица у Техничкој служби, кандидат треба да подносе следећу документацију: фотокопију одговарајуће дипломе о завршеној стручној спреми; фотокопију личне карте; кратку биографију са адресом и контакт телефоном. За радно место
под редним бројем 3 - зубни техничар у Стоматолошкој служби, кандидат треба да
испуњава: завршена средња медицинска школа са IV степеном стручне спреме, смер
зубни тахничар; положен стручни испит; лиценца за рад. Заинтересовани кандидат
за пријаву на радно место зубни техничар са IV степеном стручне спреме, подноси следећу документацију: фотокопију дипломе о завршеној стручној спреми; фотокопију дипломе о положеном стручном испиту; фотокопију дозволе за рад-лиценце
издате од надлежне здравствене коморе; фотокопију личне карте; кратку биографију
са адресом и контакт телефоном.

онална служба
пошљавање

ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“. Пријаве се подносе на горенаведену адресу или непосредно у канцеларији писарнице правне службе. Пријаве поднете мимо означеног рока и без потпуне
документације неће се узимати у разматрање. Како достављену документацију подносиоца молби на објављене конкурсе не враћамо кандидатима, иста не мора бити
оверена. Одлука о избору кандидата на расписани конкурс биће објављена на огласној табли Дома здравља Гроцка, а информације се могу добити у правно-кадровској
служби Дома здравља Гроцка.

ДОМ ЗДРАВЉА ГРОЦКА

11306 Гроцка, Српско-грчког пријатељства 17

ограми
авништва –
е у пракси

Доктор медицине
на одређено време
3 извршиоца

Доктор медицине специјалиста ОРЛ
на одређено време

Медицинска сестра - техничар
на одређено време
2 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове: за радно место под редним
бројем 1, кандидат треба да испуњава: завршен медицински факултет (звање: доктор медицине-VII/1 степен стручне спреме); положен стручни испит; лиценца за рад.
Заинтересовани кандидат за радно место доктора медицине подноси следећу документацију: фотокопију дипломе о завршеном факултету; фотокопију потврде о положеном стручном испиту; фотокопију дозволе за рад-лиценце издате од надлежне лекарске коморе; кратку биографију, фотокопију личне карте. За радно место под редним
бројем 2, кандидат треба да испуњава: завршен медицински факултет (звање: доктор
медицине- VII/2 степен стручне спреме); положен стручни испит; завршена специјализација из ОРЛ; лиценца за рад. Заинтересовани кандидат за радно место доктор
медицине специјалиста ОРЛ подноси следећу документацију: фотокопију дипломе о
завршеном факултету; фотокопију потврде о положеном стручном испиту; фотокопију
дипломе о завршеној специјализацији из ОРЛ; фотокопију дозволе за рад-лиценце
издате од надлежне лекарске коморе; кратку биографију; фотокопију личне карте.
За радно место под редним бројем 3, кандидат треба да испуњава: завршена средња
медицинска школа - IV степен (звање: медицинска сестра - техничар општег смера са
IV степеном стручне спреме); положен стручни испит; лиценца за рад; Заинтересовани кандидат за радно место медицинске сестре-техничара општег смера подноси следећу документацију: фотокопију дипломе о завршеној школској спреми; фотокопију
потврде о положеном стручном испиту; фотокопију дозволе за рад-лиценце издате од
надлежне коморе; кратку биографију; фотокопију личне карте.

анса за
младе

ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“. Пријаве се подносе на горенаведену или непосредно у канцеларији писарнице правне службе. Пријаве поднете мимо означеног рока и без потпуне документације неће се узимати у разматрање.
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ДОМ ЗДРАВЉА КУЧЕВО
12240 Кучево, Жике Поповића 48

Стоматолог

на одређено време до 6 месеци
Опис послова: обавља стоматолошке прегледе и интервенције из домена доктора
стоматологије; одређује и прописује терапију; обавља здравствено просвећивање;
сарађује са специјалистима по питању даљег лечења; обавља и друге послове из
домена своје струке по налогу непосредног руководиоца.

Национална служба
за запошљавање

УСЛОВИ: завршен стоматолошки факултет и положен стручни испит.

ОСТАЛО: Потребна документација: оверена фотокопија дипломе стоматолошког
факултета, оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту (уколико је
кандидат био у радном односу дужан је да достави и лиценцу), извод из матичне
књиге рођених (оригинал или фотокопија која не може бити старија од 6 месеци),
уверење о држављанству (оригинал или фотокопија не старија од 6 месеци), уверење
из суда (не старије од 6 месеци).

Лабораторијски техничар

на одређено врме до повратка раднице са породиљског
боловања
УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа, смер за лабораторијске техничаре.
ОСТАЛО: Потребна документација: оверена фотокопија дипломе о стеченој стручној
спреми, извод из матичне књиге рођених (оригинал или фотокопија која не може
бити старија од 6 месеци), уверење о држављанству (оригинал или фотокопија не
старија од 6 месеци), уверење из суда (не старије од 6 месеци). Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаву са биографијом и потребном документацијом доставити на адресу: Дом здравља Кучево, Жике Поповића 48, са назнаком: „Пријава на оглас за радно место _______________ под редним бројем ______“.

ДОМ ЗДРАВЉА „ТЕМЕРИН“
21235 Темерин, Народног фронта 82
тел. 021/843-902
е-mail: оffice@dztemerin.rs

Медицинска сестра-техничар

на одређено време, у Служби за здравствену заштиту одраслих
са поливалентном патронажом и кућним лечењем, до повратка
привремено одсутног радника
УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа, општи смер, IV степен стручне спреме, положен стручни испит, возачка дозвола „Б“ категорије, рад на рачунару (МS
Office пакет, Интернет). Сви кандидати морају испуњавати опште услове за заснивање радног односа утврђених Законом о раду („Сл. гласник РС“, број 24/2005,
61/2005, 54/2009 и 32/2013) и посебним прописима везаним за јавне службе: уверење о држављанству РС, доказ да се против кандидата не води кривични поступак,
односно да оптужница није ступила на правну снагу и да није покренута истрага
(уверење суда). Уз пријаву заинтересовани кандидати за радно место подносе доказе
о испуњености општих и посебних услова у оригиналу или у овереним копијама - не
старије од шест месеци, уз краћу биографију са пропратним писмом. Пријаве на оглас
могу се поднети лично Служби за правне послове, Народног фронта 82, сваког радног
дана од 07,00 до 14,00 часова или послати препоручено поштом на исту адресу, са
назнаком: „За оглас“. Одлука о избору кандидата биће достављена свим кандидатима
у року од 8 дана од дана истека рока за подношење пријаве.

ДОМ ЗДРАВЉА ТУТИН
36320 Тутин, Богољуба Чукића 12
тел. 020/811-027

Специјалиста интерне медицине
УСЛОВИ: специјалиста интерне медицине - VII/2 степен стручне спреме, положен
стручни испит. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Заинтересовани кандидати уз пријаву подносе: оверену фотокопију
дипломе о завршеном медицинском факултету; диплому о положеном специјалистичком испиту; оверену фотокопију потврде о положеном стручном испиту; потврду
- уверење од Националне службе за запошљавање; извод из матичне књиге рођених
и радну биографију. Пријаве слати на горенаведену адресу, са назнаком: „Оглас за
пријем у радни однос“, или лично доставити у писарницу Дом здравља Тутин.

Шанса за младе

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

Медицина

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ
„Др СЛАВОЉУБ БАКАЛОВИЋ“
26300 Вршац, Подвршанска 13
тел. 013/833-253, 833-225

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ДОМА ЗДРАВЉА РАКОВИЦА
11090 Београд, Краљице Јелене 22

Оглас објављен 04.12.2013. године у публикацији „Послови“, поништава
се у целости.

Специјалиста неуропсихијатрије или психијатрије
УСЛОВИ: завршен медицински факултет, положен специјалистички испит из неуропсихијатрије или психијатрије. Кандидат је обавезан да уз пријаву са биографијом
достави: оверену фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету, оверену
фотокопију уверења о положеном специјалистичком испиту из неуропсихијатрије или
психијатрије, лекарско уверење о општој здравственој способности.

Доктор медицине
УСЛОВИ: завршен медицински факултет и положен стручни испит. Кандидат је обавезан да уз пријаву са биографијом достави: оверену фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету, оверену фотокопију уверења о положеном стручном
испиту за доктора медицине, лекарско уверење о општој здравственој способности.
ОСТАЛО: Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.
Оглас ће бити објављен на интернет страници Министарства здравља. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране. Пријаве се достављају на горенаведену адресу.

ДОМ ЗДРАВЉА ПОЖАРЕВАЦ
12000 Пожаревац, Јована Шербановића 12

Радник на пословима заштите од пожара
на одређено време од 6 месеци
2 извршиоца

Опис послова: врши редовне и ванредне обиласке објекта и круга Дома здравља,
редовно евидентира и пријављује поступке и појаве које могу угрозити здравље и
живот запослених као и имовину дома здравља, води књигу рапорта, регистар кључева, регистар кретања возила, у обавези је сталног дежурства, врши непосредно
гашење пожара, врши свакодневно спровођење превентивних мера заштите од
пожара, утврђује број и размештај противпожаерних апарата, хидрантске и друге
опреме и контролише њихову исправност, а ради у друге послове описане у акту о
организацији систематизацији послова.

18230 Сокобања, Војводе Мишића 48
тел. 018/830-124

УСЛОВИ: завршена средња стручна спрема или трогодишња школа, обученост за
руковање ватреним оружјем; положен стручни испит за обављање послова заштите
од пожара, здравствена способност за обављање послова са ношењем оружја и да
нису старији од 30 година уколико први пут заснива радни однос за ове послове.
Потребна документација: оверена фотокопија дипломе о стручној спреми; уверење
о обучености за руковање ватреним оружјем; уверење о положеном стручном испиту за обављање послова заштите од пожара и лекарско уверење о способности за
обављање послова са ношењем оружја.

Виша медицинска сестра

Радник на пословима физичко-техничког обезбеђења

УСЛОВИ: виша стручна спрема, VI степен стручности (виша медицинска сестра) или
висока школа струковних студија (струковна медицинска сестра); положен стручни
испит за своје звање; пожељно је да кандидат има радно искуство у струци, после
положеног стручног испита. Заинтересовани кандидати уз пријаву подносе следећу
документацију: диплому о завршеној вишој школи или високој струковној школи
(оригинал или оверена фотокопија); уверење о положеном стручном испиту (оригинал или оверена фотокопија); уверење из Националне службе за запошљавање;
кратку биографију; уколико кандидат има радно искуство после положеног стручног
испита, доставити потврду послодавца о радном искуству.

Опис послова: врши редовне и ванредне обиласке објекта и круга Дома здравља,
редовно евидентира и пријављује поступке и појаве које могу угрозити здравље и
живот запослених као и имовину дома здравља, води књигу рапорта, регистар кључева, регистар кретања возила, врши визуелну контролу противпожарних апарата,
у случају пожара предузима прве неопходне мере, предузима мере за хитно спречавање и отклањање штетних последица елементарних непогода а ради у друге послове описане у акту о организацији систематизацији послова.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА „СОКОБАЊА“

на одређено време од 3 месеца

Медицинска сестра

на одређено време од 3 месеца
10 извршилаца
УСЛОВИ: средња стручна спрема, IV степен стручности (медицински техничар), положен стручни испит за своје звање; пожељно је да кандидат има радно искуство у
струци, после положеног стручног испита. Заинтересовани кандидати уз пријаву
подносе следећу документацију: диплому о завршеној средњој школи (оригинал или
оверена фотокопија); уверење о положеном стручном испиту (оригинал или оверена
фотокопија); уверење из Националне службе за запошљавање; кратку биографију;
уколико кандидат има радно искуство после положеног стручног испита, доставити
потврду послодавца о радном искуству.

Физиотерапеутски техничар
на одређено време од 3 месеца

УСЛОВИ: средња стручна спрема, IV степен стручности (физиотерапеутски техничар); положен стручни испит за своје звање; пожељно је да кандидат има радно
искуство у струци, после положеног стручног испита. Заинтересовани кандидати уз
пријаву подносе следећу документацију: диплому о завршеној средњој школи (оригинал или оверена фотокопија); уверење о положеном стручном испиту (оригинал
или оверена фотокопија); уверење из Националне службе за запошљавање; кратку
биографију; уколико кандидат има радно искуство после положеног стручног испита,
доставити потврду послодавца о радном искуству.
ОСТАЛО ЗА СВА РАДНА МЕСТА: Пријаве се подносе на горенаведену адресу или непосредно у болници. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

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

Лекар специјалиста медицине рада
УСЛОВИ: медицински факултет, специјализација из медицине рада, положен стручни
испит. Пријаве са кратком биографијом, адресом, контакт телефоном и неовереним
фотокопијама докумената којима се доказује испуњеност услова конкурса, предати
преко писарнице Дома здравља (III спрат, соба бр. 3) на наведеној адреси. Одлука о
избору ће бити објављена на огласној табли Дома здравља поред писарнице, а телефоном ће бити обавештен кандидат са којим ће се засновати радни однос.

Бесплатна публикација о запошљавању

на одређено време од 6 месеци

УСЛОВИ: завршена средња стручна спрема или трогодишња школа, обученост за
руковање ватреним оружјем; положен испит за испитног вартогасца, здравствена
способност за обављање послова са ношењем оружја. Потребна документација:
оверена фотокопија дипломе о стручној спреми; уверење о обучености за руковање
ватреним оружјем; уверење о положеном испиту за испитног ватрогасца и лекарско
уверење о способности за обављање послова са ношењем оружја.
ОСТАЛО: За оба радна места потребно је доставити и извод из матичне књиге рођених. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаву
са кратком биографијом и потребном документацијом доставити на адресу: Дом
здравља Пожаревац, Јована Шербановића 12, са назнаком: „Пријава за радно место
__________ „.

ОБ „СВЕТИ ЛУКА“

11300 Смедерево, Кнез Михаилова 51
тел. 026/627-522

Специјалиста педијатрије

за рад у Служби за педијатрију и пробни рад од 3 месеца
УСЛОВИ: Као доказ о испуњености услова, кандидати су дужни да доставе: пријаву
на конкурс са кратком биографијом, бројем телефона и адресом, оверену фотокопију дипломе о завршеном медецинском факултету, оверену фотокопију дипломе о
завршеној специјализацији из педијатрије, оверену фотокопију уверење о положеном стручном испиту, оверену фотокопију лиценце, доказ о објављеним стручним
радовима уколико га кандидат има, доказ о знању страног језика, уколико га поседује, потврда о радном искуству у струци. Рок за подношење пријава на конкурс је
8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве на оглас достављати у затвореним ковертама писарници Опште болнице „Свети Лука“ Смедерево, или
путем поште на адресу: Општа болница „Свети Лука“ Смедерево, Кнез Михаилова 51,
уз напомену: „Пријава на оглас“ са навођењем радног места за које се конкурише.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.

Национална служба
за запошљавање
11.12.2013. | Број 547 |
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Пољопривреда и ветерина
ДОО „АГРОЛ“

21235 Темерин, Кошут Лајоша 34
е-mail: аgrol@eunet.rs

Инжењер воћарства
УСЛОВИ: завршен пољопривредни факултет, смер воћарство, знање енглеског језика, возачка дозвола „Б“ категорије.

„ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА“ ДОО
18400 Прокупље, А. Чарнојевића 132
тел. 027/324-216

Ветеринар клиничар

на одређено време од 12 месеци
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, доктор ветеринарске медицине, положен стручни испит, возачка дозвола „Б“ категорије, пробни рад од 6 месеци. Рок за пријављивање на оглас је до попуне радног места.

Б е о г ра д
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Студентски трг 3
тел. 011/2638-943

Ванредни професор за ужу научну област Српски
језик, предмет Историја српског језика
на одређено време од 5 година

Ванредни професор за ужу научну област Српски
језик, предмет Методика наставе српског језика и
књижевности
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме; научни степен доктора наука из научне области
за коју се бира. Остали услови утврђени су чланом 64. Закона о високом образовању
и чланом 106. Статута Филолошког факултета Универзитета у Београду.

Асистент за ужу научну област Српска књижевност,
предмет Методика наставе књижевности и српског
језика
на одређено време од 3 године

Наука и образовање

Асистент за ужу научну област Српски језик, предмет
Савремени српски језик
на одређено време од 3 године

ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Услови за пријем у
радни однос
Члан 120
У радни однос у установи може да буде примљено лице под условима
прописаним законом и ако:
1) има одговарајуће образовање;
2) има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима;
3) није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскрнављење, за кривично дело примање мита или давање мита,
за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4) има држављанство Републике Србије.
5) зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
Услови из става 1. овог члана доказују се приликом пријема у радни
однос и проверавају се у току рада.
Доказ о испуњености услова из става 1. тач. 1), 4) и 5) овог члана
подносе се уз пријаву на конкурс, а из става 1. тачка 2) овог члана
пре закључења уговора о раду. Доказ из става 1. тачка 3) овог члана
прибавља установа.
Запосленом престаје радни однос ако се у току радног односа утврди
да не испуњава услове из става 1. овог члана или ако одбије да се
подвргне лекарском прегледу у надлежној здравственој установи на
захтев директора.

Модеран
јавни сервис
Брз и ефикасан
одговор
на захтеве
клијената
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Асистент за ужу научну област Арабистика, предмет
Арапски језик
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских студија који је претходне нивое студија завршио са укупном просечном оценом најмање 8 (осам) и који показује смисао за наставни рад или
магистар наука из научне области за коју се бира, коме је прихваћена тема докторске
дисертације. Остали услови утврђени су чланом 72. Закона о високом образовању и
чланом 113. Статута Филолошког факултета Универзитета у Београду.

Виши лектор за ужу научну област Српски језик,
предмет Српски језик као страни
на одређено време од 3 године

Виши лектор за ужу научну област Англистика,
предмет Савремени енглески језик
на одређено време од 3 године
5 извршилаца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме; филолошки или њему одговарајући факултет;
општи успех на основним студијама најмање 8; смисао за наставни рад; објављени
стручни, односно научни радови и радно искуство у настави. Остали услови утврђени су чланом 70. Закона о високом образовању и чланом 114. Статута Филолошког
факултета Универзитета у Београду.
ОСТАЛО: Кандидати подносе пријаву са биографијом, оверену фотокопију дипломе
одговарајуће дисциплине, списак радова и радове, на наведену адресу Факултета, у
року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

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

Наставник физике

на одређено време до повратка одсутне раднице са породиљског
одсуства
УСЛОВИ: Кандидати треба да поседују одговарајућу врсту образовања предвиђену према Правилнику о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у
основној школи, који прописује Министар просвете науке и технолошког развоја
(„Просветни гласник“, бр. 11/12 и 15/13) и члана 8 и 120. Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник“, 72/09, 52/11, 55/13). Кандидати треба да
испуњавају и следеће услове: да имају одговарајућу здравствену способност за рад
са децом, држављанство Републике Србије, да нису под истрагом нити да се против
њих води кривични поступак, да нису осуђивани за кривична дела из члана 120,
став и тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (овај доказ прибавља установа), да знају језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати који буду ушли у ужи избор биће упућивани на тест психофизичке провере за
рад са децом и ученицима који обавља Национална служба за запошљавање. Рок за
пријављивање на оглас је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Уз
пријаву доставити: биографију, диплому као доказ о стручној спреми, лекарско уверење (доставља се при закључењу уговора о раду), извод из матичне књиге рођених,
доказ о држављанству, уверење надлежног органа да се против кандидата не води
истрага нити да је подигнута оптужница, потврду да је одговарајуће образовање стекао на српском језику. Сва документа могу бити достављена и у неоверним копијама,
али не смеју бити старија од 6 месеци. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање.
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ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ОШ „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ“
11000 Београд, Хаџи Милентијева 62
тел. 011/2433-025

Оглас објављен 06.11.2013. године у публикацији „Послови“ поништава
се за радно место: наставник шпанског језика, са 33% радног времена, на
одређено време до повратка раднице са неплаћеног одсуства. У осталом
делу оглас остаје непромењен.

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

Административни референт
УСЛОВИ: IV степен, средња економска школа.

Пословни референт - техничар
УСЛОВИ: VI степен, виша медицинска школа.

ОСНОВНА ШКОЛА „СТАРИ ГРАД“
11000 Београд, Херцег Стјепана 7
тел. 011/339-1118

Наставник српског језика
са 90% радног времена

УСЛОВИ: стручна спрема у складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника
и стручних сарадника у основој школи и чланом 8. Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство РС; да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за
кривично дело примања мита или давања мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторско понашање.
Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе; уверење о држављанству РС (не
старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених; уверење да против кандидата
није покренута истрага или подигнута оптужница. Доказ о испуњењу услова здравствене и психофизичке способности - лекарско уверење доставља се пре закључења
уговора о раду. Доказ о некажњавању прибавља школа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА „СВЕТИ САВА“
11563 Велики Црљени, Стевана Филиповића 10
тел. 011/8161-007, 8161-300

Наставник математике
за 89% радног времена

Наставник техничког и информатичког образовања

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити оверену фотокопију дипломе о одговарајућој стручној спреми, оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених, оверену фотокопију уверења о држављанству. Пријаве на конкурс, са биографијом и
прилозима којима кандидат доказује да испуњава услове конкурса, подносе се у року
од 8 дана од дана објављивања на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће се разматрати.

ПРВА ОБРЕНОВАЧКА ОСНОВНА ШКОЛА
11500 Обреновац, Милоша Обреновића 169
тел. 011/8721-289, 8720-049

Педагошки асистент

на одређено време до краја школске 2013/2014. године
УСЛОВИ: лице које у складу са чланом 120. Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/2013) има сертификат Министарства просвете и науке за педагошког асистента - диплома или оверена копија
дипломе васпитно-образовне струке, занимање васпитач; општа здравствена способност-лекарско уверење подноси само изабрани кандидат; држављанство Републике Србије (не старије од шест месеци) и извод из матичне књиге рођених; уверење да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело примање мита
или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање (прибавља установа). Тестирање
кандидата у погледу психичке, физичке и здаравствене способности за рад са ученицима организује школа код Националне службе за запошљавање, по истеку рока
за пријављивање. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања у публикацији“Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаве са
потребном документацијом слати на адресу школе. Ближе информације о конкурсу
могу се добити код секретара школе на број тел. 011/8720-049.

за 90% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће образовање - 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“, бр. 11/2012 и 15/2013) и чл. 8. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и да испуњава услове из чл.
120. Закона о основама система образовања и васпитања); да има образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина из чл. 8. став 4. Закона о основама система образовањ и васпитања; да има психичку, физичку и здравствену спсособност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело
примање мита или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и
за које није, у складу са законом утврђено дискриминаторно понашање; извршена
психолошка процена способности за рад с децом и ученицима, у складу са законом;
да има држављанство Републике Србије; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи:
1) доказ о држављанству Републике Србије (уверење о држављанству или извод из
матичне књиге рођених);
2) оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању;
3) оверен препис или оверену фотокопију уверење о положеном стручном испиту,
односно испиту за лиценцу;
4) 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 чл. 8. став 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;
5) доказ о знању језика на којем се остварује образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на том језику, пошто се сматра да они
познају језик на којем се изводи образовно-васпитни рад).
Одлуку о избору кандидата директор ће донети у року од 8 дана од дана добијања
резултата психолошке процене способности за рад са децом и ученицима коју ће
извршти Национална служба за запошљавање. Пријаве са потпуном документацијом
слати на горенаведену адресу школе.

Бесплатна публикација о запошљавању

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАРМАЦЕУТСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Војводе Степе 450
тел. 011/3974-349

Доцент за ужу научну област Физиологија, за предмет
Функционална морфологија човека
на одређено време од 5 година

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

ОСНОВНА ШКОЛА „1.300 КАПЛАРА“
11000 Београд
тел. 011/2418-326
тел/факс: 011/2411-519
e-mail: kaplara1300@sbb.rs

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане чл. 59, чл. 8. ст. 2 и чл. 120.
Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број
72/09, 52/11 и 55/13), и то:
- да има одговарајуће високо образовање за наставника основне школе, педагога
или психолога, стечено на студијама другог степена (мастер академске студије,
специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по
пропису који уређује високо образовање почев од 10.09.2005. године или на
основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10.09.2005. године;
- да има дозволу за рад -лиценцу за обављање послова наставника,педагога или
психолога;
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Наука и образовање
- обуку и положен испит за директора установе (с обзиром да програм обуке за
директора школе и Правилник о полагању испита за директора школе нису донети, нити је Министарство просвете организовало полагање испита за директора
школе, изабрани кандидат ће бити у обавези да у законском року положи испит
за директора);
- најмање пет година рада у установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег (високог) образовања;
- да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
- да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело примање
мита или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и
за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
- да има држављанство Републике Србије;
- да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да поднесе:
- преглед кретања у служби са биографским подацима;
- оверен препис или оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем
високом образовању;
- оверен препис или оверену фотокопију дозволе за рад, односно уверења о положеном стручном испиту или испиту за леценцу;
- потврду о раду у установи на пословима образовања и васпитања;
- уверење о држављанству Републике Србије, не старије од 6 месеци;
- извод из матичне књиге рођених, не старији од 6 месеци;
- доказ о знању језика на коме се остварује образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на том језику);
- предлог рада директора школе(необавезно);
- осталу документацију која може послужити приликом доношења одлуке о избору
(необавезно).
Доказ да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела и да
му није утврђено дискриминаторно понашање у смислу члана 120. став 1. тачка 3.
Закона о основама система образовања и васпитања-прибавља школа по службеној
дужности, а лекарско уверење изабрани кандидат доставља пре закључења уговора о раду. Рок за подношење пријава на конкурс је 15 дана од дана објављивања
конкурса у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити
разматране. Пријаве са потребном документацијом подносе се у затвореној коверти
на адресу школе, лично или поштом, са назнаком: „Конкурс за директора школе“.
Ближа обавештења могу се добити у секретаријату школе на телефон: 011/2411-519.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ПЕРКА ВИЋЕНТИЈЕВИЋ“
11500 Обреновац, Вука Караџића 92
тел. 011/8721-283, 8721-479

Васпитач

на одређено време преко 60 дана ради замене одсутне запослене
(на породиљском одсуству)
6 извршилаца
УСЛОВИ: високо образовање на студијама првог степена или на 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 и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе
у установи у складу са Европским системом преноса бодова, да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом, уверење о здравственој способности,
да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утрврђена у чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, држављанство
Републике Србије, да зна језик на ком се остварује васпитно-образовни рад, обавеза
полагања испита за лиценцу, са или без радног искуства.

Медицинска сестра-васпитач

на одређено време преко 60 дана, ради замене одсутне раднице
са породиљског одсуства
4 извршиоца
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња медицинска школа, васпитачког смера, да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом, уверење
о здравственој способности, да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања, држављанство Републике Србије, да зна језик на ком се остварује васпитно- образовни рад, обавеза полагања испита за лиценцу, са или без радног искуства.
ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је осам дана од дана објављивања огласа. 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 (оверена фотокопија, не старија од 6 месеци); уверење о држављанству Републике Србије (оверена фотокопија, не старија од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених (нови образац или оверена фотокопија, не старија од 6 месеци);
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 високошкол-
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ске установе, односно у складу са чланом 121 став 10 Закона - потврду илидруги
одговарајући доказ (документ) о положеним испитима из пегагогије и психологије у
току студија или доказ о положеном стручном испиту, односно о положеном испиту
за лиценцу (оверена фотокопија, не старија од 6 месеци). 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 шест
месеци. Предшколска установа прибавља доказе о испуњености услова психичке,
физичке и здравствене способности кандидата за рад са децом за радна места од 1-2
- упућивањем кандидата који уђу у ужи избор вршиће Национална служба за запошљавање применом стандардних поступака према чл. 130 ст. 3 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013),
као и да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело примање мита
или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обрзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање (за сва радна места од 1-2). Изабрани кандидат пре заснивања радног односа дужан је да достави лекарско уверење
и санитарну књижицу. Непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве неће бити
узете у разматрање.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ПЕРКА ВИЋЕНТИЈЕВИЋ“
11500 Обреновац, Вука Караџића 92
тел. 011/8721-283, 8721-479

Спремачица
2 извршиоца

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 виском образовању („Сл. 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 и методичких дисциплина, стечено на високошкослкој 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 олигофренолошки.

Административни радник
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња економска школа, могућа провера психофизичких способности, са или без радног искуства.
ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа. 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 (оверена фотокопија, не старија од 6 месеци); уверење о држављанству
Републике Србије (оверена фотокопија, не старија од 6 месеци); извод из матичне
књиге рођених (нови образац или оверена фотокопија, не старија од 6 месеци). 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 чл. 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 (за радно место под 2) - оверена фотокопија, не старија од 6 месеци. 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 (за радно место под 2). Фотокопије докумената морају бити оверене и не старије од 6 месеци. Предшколска установа прибавља
доказе о испуњености услова психичке, физичке и здравстевене способности кандидата за рад са децом (за радно место под 2) - упућивањем кандидата који уђу у ужи
избор вршиће Национална служба за запошљавање према члану 130 став 3 Закона
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011
и 55/2013), као и да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело примање
мита или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (за сва радна места од
1-3). Изабрани кандидати пре заснивања радног односа дужни су да доставе лекарско уверење и санитарну књижицу. Непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве
неће бити узете у разматрање.
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ОСНОВНА ШКОЛА „ЈАНКО ВЕСЕЛИНОВИЋ“
11000 Београд, Умчарска 2
тел. 011/2893-913

Професор разредне наставе
3 извршиоца

Професор разредне наставе

на одређено време до краја школске
2013/2014. године
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 у чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 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 обавезни да доставе: пријаву на конкурс; оверену фотокопију
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. Пријаве на конкурс подносе се у затвореним ковертама,
са назнаком: „За конкурс“, у року од 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

XII БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА
11000 Београд, Војводе Степе 82
тел. 011/2460-361

Наставник математике
са 66% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће образовање; високо образовање у складу са чл. 8 ст. 2 Закона
о основама система образовања и васоитања и стручну спрему према Правилнику о
врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних радника у гимназији. Кандидат поред општих услова треба да испуњава и посебне услове прописане
чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву доставити:
уверење о држављанству РС (оригинал или оверену копију); извод из матичне књиге
рођених (оригинал или оверену копију) и оверен препис или оверену копију дипломе
о стеченом образовању. Рок за подношење пријава са важећим, односно уредно овереним фотокопијама потребних докумената је 8 дана од дана објављивања конкурса
у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
Пријаву на конкурс доставити на адресу школе поштом или лично секретару школе.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ГЕОГРАФСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Студентски трг 3/III
тел. 011/2637-421

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

Наставник у звању доцента за ужу научну област
Демографија
на одређено време од 5 година
2 извршиоца

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

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме; научни степен доктора наука из научне области
за коју се бира и способност за наставни рад. Остали услови за избор наставника
утврђени су Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005) и Статутом факултета. Пријаве са доказима о испуњености услова конкурса доставити на
наведену адресу Факултета, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

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

Помоћни радник - курир
2 извршиоца

Помоћни радник - курир

на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог
УСЛОВИ: II степен стручне спреме; основна школа. Пријаве са биографијом, доказима
о школској спреми и доказима о испуњавању услова огласа подносе се Факултету. Све
информације могу се добити у Општој служби-телефон: 011/3620-760. Неблаговремене
пријаве, пријаве без потписа и пријаве без потребне документације неће се узимати у
разматрање.

Бесплатна публикација о запошљавању

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ЗА ФИЗИЧКУ ХЕМИЈУ
11000 Београд, Студентски трг 12-16
тел. 011/3336-601

Наставник у звању ванредног професора за ужу научну
област Физичка хемија - хемијска термодинамика,
материјали, а за предмете Хемијска термодинамика и
Основе науке о материјалима
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме; научни степен доктора наука; неосуђиваност за
кривична дела из члана 62. став 4. Закона о високом образовању.

Сарадник у звању асистента за област Физичка хемија
на одређено време од три године

УСЛОВИ: студент докторских студија; завршене мастер академске студије са просечном оценом најмање осам или магистар наука, коме је прихваћена тема докторске
дисертације; неосуђиваност за кривична дела из члана 62. став 4. Закона о високом
образовању.
ОСТАЛО: Остали услови утврђени су одредбама Закона о високом образовању („Сл.
гласник РС“, бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12 и 89/13) и Статутом Факултета
у складу са којима ће бити извршен избор. Пријаве са биографијом и доказима о
испуњености услова конкурса доставити архиви Факултета, на наведену адресу, у
року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Кнеза Вишеслава 1

Асистент за ужу научну област Ерозија и конзервација
земљишта и вода
на одређено време од 3 године, без обзира на радно искуство

УСЛОВИ: студент докторских студија на студијском програму Шумарство, модул: Еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водених ресурса, који је претходне нивое
студија завршио са укупном просечном оценом најмање осам или VII/2 степен стручне спреме, магистратура из уже научне области са прихваћеном темом докторске
дисертације, Шумарски факултет.

Сарадник у настави за ужу научну област Ерозија и
конзервација земљишта и вода
на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: студент мастер академских или специјалистичких студија, област: Еколошки
инжењеринг у заштити замљишних и водних ресурса, модул: Деградација и заштита
ресурса земљишта, који је студије првог степена завршио са укупном просечном оценом најмање осам, Шумарски факултет.
ОСТАЛО: Избор асистента се врши на период од 3 године, а сарадника у настави
на период од 1 године. Остали услови за избор сарадника утврђени су Законом о
високом образовању, Статутом Универзитета у Београду и Статутом и Правилником о
систематизацији послова и радних задатака радника Шумарског факултета. Пријаве
са биографијом и доказима о испуњености услова из конкурса (оверене фотокопије
диплома, извод из матичне књиге рођених, држављанство, списак научних и стручних радова, сепарате радова...), достављају се надлежној служби на адресу Факултета, у року од 8 дана од дана објављивања конкурса.

ОШ „НИКОЛА ТЕСЛА“

11351 Винча, Јована Јовановића Змаја 1
тел. 011/8065-950

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

Наставник разредне наставе

на одређено време до повратка запослене са породиљског
одсуства
2 извршиоца
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању.

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

Наставник географије

на одређено време до краја школске године
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању.
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Наставник биологије

на одређено време до повратка запослене са породиљског
одсуства
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању.

Наставник домаћинства

са 30% радног времена, на одређено време до краја школске
године
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању.

Наставник техничког и информатичког образовања
на одређено време до краја школске године

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

Наставник хемије

са 20% радног времена, до краја школске године
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању.

Наставник грађанског васпитања

са 35% радног времена, на одређено време до краја школске
године
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању.

Шеф рачуноводства

на одређено време до повратка запослене са породиљског
одсуства
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању.

Спремачица
УСЛОВИ: основна школа.

Наставник информатике

са 70% радног времена, на одређено време до краја школске
године
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању.

Наставник српског језика

на одређено време до повратка запослене са породиљског
одсуства
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
РУДАРСКО-ГЕОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Ђушина 7

Расписује конкурс за избор:

а) Редовни или ванредни професор за ужу
научну област Нафтно рударство, механизација и
аутоматизација у рударству

на неодређено време, односно на одређено време од 5 година за
ванредног професора

б) Ванредни професор за ужу научну област
Палеонтологија
на одређено време од 5 година

в) Ванредни професор за ужу научну област Економска
геологија
на одређено време од 5 година

г) Ванредни професор за ужу научну област Геофизика
на одређено време од 5 година

д) Ванредни професор или доцент за ужу научну
област Експлоатација чврстих минералних сировина и
механика стена
на одређено време од 5 година

ђ) Доцент за ужу научну област Математика и
информатика
на одређено време од 5 година

е) Доцент за ужу научну област Фундаментална и
примењена минералогија
на одређено време од 5 година

ж) Доцент за ужу научну област Енглески језик
на одређено време од 5 година

з) Асистент за ужу научну област Експлоатација
чврстих минералних сировина и механика стена
на одређено време од 3 године

и) Асистент за ужу научну област Нафтно рударство,
механизација и аутоматизација у рударству
на одређено време од 3 године

ј) Асистент за ужу научну област Математика и
информатика
на одређено време од 3 године

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Краљице Марије 16
Објављује конкурс за избор:

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

УСЛОВИ: завршен машински факултет, VIII степен стручне спреме, доктор наука и
други услови утврђени чланом 65. Закона о високом образовању и чланом 118. Статута Машинског факултета.

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

УСЛОВИ: завршен машински факултет, VII/1 степен стручне спреме и други услови
утврђени чланом 72. Закона о високом образовању и чланом 120. Статута Машинског
факултета.

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

УСЛОВИ: завршен машински факултет, VII/1 степен стручне спреме и други услови
утврђени чланом 72. Закона о високом образовању и чланом 120. Статута Машинског
факултета.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: биографију, оверене копије диплома, списак радова и сепарате објављених радова. Пријаве доставити на адресу: Машински
факултет, Краљице Марије 16, 11120 Београд 35, соба бр. 121, у року од 15 дана од
дана објављивања.
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к) Асистент за ужу научну област Динамичка геологија
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: Под а): машински факултет, VIII степен стручне спреме, докторат из научне области којој припада ужа научна област. Остали услови утврђени су одредбама
члана 64. став 8, односно члана 64. став 7. Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005, 97/2008 и 44/2010), у складу са којима ће бити извршен избор
пријављених кандидата. Под б): рударско-геолошки факултет, VIII степен стручне
спреме, докторат из научне области којој припада ужа научна област. Остали услови
утврђени су одредбама члана 64. став 7. Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005, 97/2008 и 44/2010), у складу са којима ће бити извршен избор
пријављених кандидата. Под в): рударско-геолошки факултет, VIII степен стручне
спреме, докторат из научне области којој припада ужа научна област. Остали услови
утврђени су одредбама члана 64. став 7. Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005, 97/2008 и 44/2010), у складу са којима ће бити извршен избор
пријављених кандидата. Под г): рударско-геолошки факултет, VIII степен стручне
спреме, докторат из научне области којој припада ужа научна област. Остали услови
утврђени су одредбама члана 64. став 7. Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005, 97/2008 и 44/2010), у складу са којима ће бити извршен избор
пријављених кандидата. Под д): рударско-геолошки факултет, VIII степен стручне
спреме, докторат из научне области којој припада ужа научна област. Остали услови
утврђени су одредбама члана 64. став 7, односно члана 64. став 5. Закона о високом
образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005, 97/2008 и 44/2010), у складу са којима
ће бити извршен избор пријављених кандидата. Под ђ): математички факултет, VIII
степен стручне спреме, докторат из научне области којој припада ужа научна област.
Остали услови утврђени су одредбама члана 64. став 5. Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005, 97/2008 и 44/2010), у складу са којима ће бити
извршен избор пријављених кандидата. Под е): рударско-геолошки факултет, VIII
степен стручне спреме, докторат из научне области којој припада ужа научна област.
Остали услови утврђени су одредбама члана 64. став 5. Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005, 97/2008 и 44/2010) у складу са којима ће бити
извршен избор пријављених кандидата. Под ж): филолошки факултет, VIII степен
стручне спреме, докторат из научне области којој припада ужа научна област. Остали
услови утврђени су одредбама члана 64. став 5. Закона о високом образовању („Сл.
гласник РС“, бр. 76/2005, 97/2008 и 44/2010), у складу са којима ће бити извршен
избор пријављених кандидата. Под з): у звање асистента бира се студент докторских
студија на Рударско-геолошком факултету који је претходне нивое студија завршио
са укупном просечном оценом најмање осам или кандидат који има академски назив
магистра наука коме је прихваћена тема докторске дисертације. Наведени услови
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утврђени су одредбама члана 72. став 1. и 2. Закона о високом образовању („Сл.
гласник РС“, бр. 76/2005, 97/2008 и 44/2010) и Статутом Рударско-геолошког факултета Универзитета у Београду. Под и): у звање асистент бира се студент докторских
студија на Рударско-геолошком факултету који је претходне нивое студија завршио
са укупном просечном оценом најмање осам или кандидат који има академски назив
магистра наука коме је прихваћена тема докторске дисертације. Наведени услови
утврђени су одредбама члана 72. став 1. и 2. Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005, 97/2008 и 44/2010) и Статутом Рударско-геолошког факултета
Универзитета у Београду. Под ј): у звање асистента бира се студент докторских студија на математичком факултету који је претходне нивое студија завршио са укупном
просечном оценом најмање осам или кандидат који има академски назив магистра
наука коме је прихваћена тема докторске дисертације. Наведени услови утврђени
су одредбама члана 72. став 1. и 2. Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“,
бр. 76/2005, 97/2008 и 44/2010) и Статутом Рударско-геолошког факултета Универзитета у Београду. Под к): у звање асистента бира се студент докторских студија на
студијском програму Геологија на Рударско-геолошком факултету, да је дипломирани
инжењер геологије смера за регионалну геологију (по старим наставним плановима и
програмима) или да има завршене одговарајуће основне академске студије и дипломске академске студије-мастер на студијском програму Геологија, модул Регионална
геологија (по новом плану и програму), који је претходне нивое студија завршио са
укупном просечном оценом најмање осам или кандидат који има академски назив
магистра наука коме је прихваћена тема докторске дисертације. Наведени услови
утврђени су одредбама члана 72. став 1. и 2. Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005, 97/2008 и 44/2010) и Статутом Рударско-геолошког факултета
Универзитета у Београду.
ОСТАЛО ЗА СВА РАДНА МЕСТА: Пријаве са прилозима (биографија, списак научних
радова, радови, дипломе о одговарајућој стручној спреми), доставити на горенаведену адресу. Рок за пријављивање је 15 дана.

ОСТАЛО: Кандидат треба да има одговарајуће образовање из члана 8. став 4. и
испуњава услове за пријем у радни однос из члана 120. став 1. Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13).
У поступку одлучивања о избору васпитача - наставника врши се претходна провера
психолошких способности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба
за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака. Уз пријаву кандидат подноси:
- доказ о одговарајућем образовању (оверена фотокопија дипломе),
- уверење о држављанству (оверена фотокопија) - не старија од шест месеци,
- извод из матичне књиге рођених издат на прописаном обрасцу са холограмом (оверена фотокопија),
- доказ да је у току студија положио испит из педагогије и психологије или је положио
стручни испит, односно испит за лиценцу,
- биографију.
Фотокопије докумената морају бити уредно оверене. Рок за подношење пријава са
доказима је осам дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се разматрати. Доказ да има одговарајућу психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима (лекарско уверење) - кандидат подноси пре
закључења уговора о раду. Доказ да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела из члана 120. став 1. тачка 3. Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник РС“, бр. 79/09, 52/11 и 55/13) - прибавља школа по
службеној дужности. Одлука о избору кандидата доноси се у року у осам дана од
дана добијања резултата психолошке процене способности за рад са децом и ученицима. Пријаве са биографијом и конкурсом траженим доказима о испуњавању услова
доставити лично или поштом на адресу школе, са назнаком: „За конкурс за васпитача
- наставника“, у року од 8 дана од дана објављивања.

XV БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА
ОСНОВНА ШКОЛА „20. ОКТОБАР“

11090 Београд, Гочка 40

11070 Нови Београд, Омладинских бригада 138

Професор хемије

Професор разредне наставе

Професор филозофије

УСЛОВИ: Поред услова из чл. 120. Закона о основама система образовања и васпитања, завршен учитељски факултет. Пријаве са доказима о испуњавању услова слати
на адресу школе, са назнаком: „За конкурс“. Рок за подношење пријава је 7 дана од
дана објављивања конкурса.

БЕОГРАДСКА ФИЛХАРМОНИЈА
11000 Београд, Студентски трг 11
тел. 011/3282-977, 3285-901, 3285-902

Објављује конкурс за попуну упражњеног радног места у оркестру установе путем аудиције:

Прва хорна
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: висока стручна спрема,
факултет музичких уметности, одговарајући смер. Уз пријаву са кратком биографијом
кандидати су дужни да доставе фотокопију дипломе или уверења о стручној спреми.
Обавезно је полагање аудиције у термину о ком ће бити накнадно обавештени сви
кандидати. Све пријаве са кратком биографијом и доказима о испуњености услова
слати на адресу: Београдска филхармонија, Студентски трг 11, 11000 Београд, са
назнаком: „За аудицију“ или на e-mail: pravno@bgf.cо.rs (документа се шаљу скенирана). Аудиције ће бити заказиване периодично, до попуне радног места. Радни однос
се заснива на неодређено време, уз обавезан пробни рад од 6 месеци. Кандидат који
буде изабран дужан је да достави оригинале или оверене фотокопије: дипломе или
уверења о стручној спреми, уверења о држављанству, важећег уверења да није под
истрагом и важећег здравственог уверења (уколико нису у радном односу у другом
органу). Оркестарске студије могу се преузети у нототеци установе или у електронском облику. За сва додатна обавештења обратите се на телефоне: 011/3285-902,
3282-977, Марку Здравковићу. Конкурс је отворен до попуне радног места.

ОСНОВНА ШКОЛА „МИЛАН РАКИЋ“
11000 Београд, Војвођанска 62

Васпитач у припремном предшколском програму
2 извршиоца

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, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године.

Наставник немачког језика

на одређено време, са 20% радног времена, ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана, до повратка одсутног
запосленог, а најдуже до 03.10.2014. године
УСЛОВИ: професор, односно дипломирани филолог за немачки језик и књижевност;
мастер филолог (студијски програм или главни предмет/профил немачки језик); мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет/профил
немачки језик).

Бесплатна публикација о запошљавању

са 80% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана 8. и 120. Закона о основама
система обрзаовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13),
да има одговарајуће образовање, психичку, физичку и здравствену способност за
рад са ученицима, да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у трјању од најамање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породиции, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривчно дело примања мита
или давања мита, за кривично дела из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање, да има држављанство Републике
Србије.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: оверен препис дипломе
о стеченој стручној спреми, уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве слати
на горенаведену адресу.

ОСНОВНА ШКОЛА „ГАВРИЛО ПРИНЦИП“
11080 Земун, Крајишка 34
тел. 011/2194-294

Наставник техничког и информатичког образовања
Наставник математике и информатике
на одређено време до краја школске
2013/2014. године

Наставник енглеског језика

на одређено време до повратка раднице са породиљског
боловања

Психолог школе

на одређено време до повратка раднице са породиљског одсуства
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа, кандидати треба да
испуњавају и посебне услове прописане чл. 8. и 120. Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13), а у погледу образовања услове прописане Правилником о степену и врсти образовања наставника
и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр.
11/2012 и 15/2013).
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да доставе:
- доказ о степену и врсти образовања (оригинал или оверена копија);
- као и извод из матичне књиге држављана, не старији од 6 месеци.
Кандидати који су претходних шест месеци имали проверу психофизичких способности за рад са ученицима у пријави треба да наведу датум и филијалу службе за
запошљавање код које је обављено тестирање. За кандидате који нису имали проверу, а уђу у ужи избор, провера психофизичких способности за рад са децом обавиће се код Националне службе за запошљавање. Лекарско уверење доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Пријаве се шаљу на адресу школе.
Контакт особа је Александра Добријевић, секретар школе, тел: 011/2194-294. Рок за
пријаву је 8 дана од дана објављивања конкурса.
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ОШ „БРАНКО ПЕШИЋ“

11080 Земун, Светотројичина 4
тел. 011/3167-133, 3167-134, 3165-530

Педагошки асистент

ОШ „НХ СИНИША НИКОЛАЈЕВИЋ“
11000 Београд, Тимочка 24
тел. 011/2836-610

Директор

на одређено време до краја школске 2013/2014. године

на период од 4 године

УСЛОВИ: најмање средња стручна спрема; искуство за рад са децом из осетљивих
друштвених група, посебно ромском децом; обученост за рад на рачунару; способност тимског рада.

УСЛОВИ: Поред општих услова утврђених законом, кандидат мора да испуњава услове
прописане чл. 8. став 2, чл. 59. и чл. 120. став 1. Закона о основама система образовања и васпитања: одговарајуће високо образовање за наставника основне школе,
за педагога и психолога, да има дозволу за рад (лиценцу), обуку и положен испит за
директора установе и најмање пет година рада у установи на пословима образовања
и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за
кривично дело примања мита или давања мита, за кривично дело из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; држављанство Републике Србије; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз
пријаву на конкурс,кандидат подноси: биографију и доказе о испуњености услова за
директора: оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, као и друга уверења
којима се доказује испуњеност услова за наставника, односно психолога или педагога;
оверену фотокопију уверења о положеном испиту за лиценцу за наставника, педагога или психолога; оверену фотокопију уверења о положеном испиту за директора
школе; потврду о радном стажу у установи на пословима образовања и васпитања
након стеченог одговарајућег образовања и копију радне књижице; извод из матичне
књиге рођених, уверење о држављанству које није старије од шест месеци; потврду
суда да се против кандидата не води истрага, лекарско уверење које није старије од
шест месеци којим доказује да има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима, као и остала документа којима доказује испуњеност услова
конкурса и која могу послужити приликом доношења одлуке о избору. Уверење да
кандидат није осуђиван за кривична дела из члана 120. Закона о основама система
образовања и васпитања прибавља школа по службеној дужности. У разматрање ће се
узети и пријаве на конкурс кандидата који не приложе доказ да су положили испит за
директора школе. Изабрани директор који нема положен испит за директора, дужан је
да га положи у року од годину дана од дана ступања на дужност. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве се подносе на наведену адресу школе,
у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

ОСТАЛО: Предност ће имати кандидати са искуством рада у школи.

Наставник историје

са 50% радног времена
УСЛОВИ: савладан интегрални програм обуке за остваривање функционалног основног образовања одраслих са појединачним модулима - Модул 1 Основне андрагошке
вештине и изградња школског тима за директоре, стручне сараднике, наставнике
и андрагошке асистенте за остварење ФООО - обавезан модул и Модул 2 - Обука
наставника за остварење наставног плана и програма за ФООО - историја - обавезан
модул.

Наставник математике

на одређено време до престанка мандата директору школе, са
55% радног времена
УСЛОВИ: савладан интегрални програм обуке за остваривање функционалног основног образовања одраслих са појединачним модулима - Модул 1 Основне андрагошке
вештине и изградња школског тима за директоре, стручне сараднике, наставнике
и андрагошке асистенте за остварење ФООО - обавезан модул и Модул 2 - Обука
наставника за остварење наставног плана и програма за ФООО - математика - обавезан модул.
ОСТАЛО:Поред општих услова за заснивање радног односа прописаних чл. 120. Закона о основама система образовања и васпитања - где се под одговарајућим образовањем подразумева висока школска спрема предвиђена за наставника предметне
наставе („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/2011 и 55/13): да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за примање или давање мита, за кривична дела против полне слободе, против правног
саобраћаја, против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; држављанство РС. Уз пријаву на конкурс кандидат доставља:
- оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми;
- уверење о држављанству;
- уверење да се не води кривични поступак;
- извод из матичне књиге рођених;
- фотокопију личне карте.
Лекарско уверење се доставља пре закључења уговора о раду, а доказ да кандидат
није осуђиван правноснажном пресудом прибавља установа. Рок за пријаву на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве слати на горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у
разматрање.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ
ОДРАСЛИХ „ЂУРО САЛАЈ“
11000 Београд, Немањина 28
тел. 011/2659-290

11408 Велика Крсна

Наставник физике

са 30% радног времена
УСЛОВИ: одговарајуће образовање према Правилнику о врсти стручне спреме
наставника и стручних сарадника у основној школи, држављанство Републике Србије,
да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена 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, да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима. Предвиђена је претходна психолошка процена способности кандидата
за рад са децом и ученицима, коју врши надлежна служба за послове запошљавања,
применом стандардизованих поступака. Рок за пријаву на конкурс је 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање.

Професор математике

СРЕДЊА ЗАНАТСКА ШКОЛА

Професор енглеског језика

Наставник основа технике рада

2 извршиоца

са 60% радног времена

Професор разредне наставе

на одређено време до повратка запослене са породиљског
боловања
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, кандидати треба да испуњавају
и посебне услове у погледу стручне спреме - VII/1 степен стручне спреме према Правилнику за наставника у основној школи; држављанство Републике Србије; против
којих се не води кривични поступак; која нису осуђивана за кривична дела која онемогућавају рад у просвети. Уз пријаву доставити: фотокопију уверења о држављанству; фотокопију извода из матичне књиге рођених; фотокопију дипломе о стеченој
стручној спреми. Доказ о психофизичкој способности за рад са полазницима школе
кандидат ће доставити након коначне одлуке о избору, а проверу психофизичких
способности ће извршити надлежна служба за запошљавање. Пријаве доставити на
наведену адресу школе.
Напомена: Означени послови - извођење наставе се врши на пунктовима - локацијама школе у Сремчици, Барајеву, Лазаревцу, Лединама, Смедереву итд.
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11090 Београд, Вукасовићева 21а
тел. 011/3594-104, 3594-014, 3592-404

УСЛОВИ: Кандидат треба да 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 правоснажном пресудом за кривично дело утврђено у чл. 120. став 1. тачка 3. Закона о основама
система образовања и вапситања и да има држављанство Републике Србије. Наставници поред наведне стручне спреме морају имати стручну дефектолошку оспособљеност или стручну спрему дипл.дефектолог.
ОСТАЛО: Уз пријаву доствити: 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
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 кандидат подноси 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 уго-
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Наука и образовање
вора о раду. Извод из казнене евиденције прибавља установа по службеној дужности.
Пријаве са доказима о испуњености услова се подносе на адресу школе у року од 8
дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
разматрати као ни копије докумената које нису оверене од стране надлежног органа.

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

Сарадник у звању асистента за ужу уметнику област
Сликарство
на период од три године
2 извршиоца

УСЛОВИ: студент докторских студија одговарајуће уметничке области; смисао за
наставни рад и други услови прописани Законом о високом образовању и Статутом
Факултета. Кандидати уз пријаву прилажу и доказе о испуњености услова конкурса,
оверену копију дипломе, односно уверења о дипломирању, оверену копију уверења
о држављанству, биографију, библиографију, списак радова на формулару који се
може преузети у секретаријату. Кандидати су дужни да на расписани конкурс поднесу пет оригиналних радова и мапу цртежа. Пријаве са документацијом се подносе
Факултету ликовних уметности у Београду, Рајићева 10, у времену од 10-13 сати, а
радови у Булевару војводе Путника 68, на сликарском одсеку.

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

- држављанство РС,
- да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 120.
став 1. тачка 3. Закона о основама система образовања и васпитања,
- да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
Уз пријаву на конкурс, кандидати треба да доставе фотокопије следећих докумената
којима доказују да испуњавају услове конкурса:
- диплому о стеченом стручном образовању,
- уверење о држављанству РС,
- извод из матичне књиге рођених,
- потврду високошколске установе да кандидат има образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току
студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи
у складу са ЕСПБ или доказ о положеним испитима из педагогије и психологије у
току студија или доказ о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу и
потврду факултета да је кандидат наставу слушао на српском језику. Доказ о испуњености услова који се тиче осуђиваности за кривична дела прибавља школа, а доказ о
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима се подноси пре
закључења уговора о раду. Пријаве се достављају на адресу школе у року од 8 дана
од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Достављена документа се неће враћати.

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

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме и други услови прописани Законом о високом
образовању и Законом о раду и Статутом Факултета и способност за рад у настави. Кандидати уз пријаву прилажу оверену фотокопију дипломе, оверену фотокопију
уверења о држављанству, биографију, библиографију, списак радова на формулару
који се може добити у секретаријату Факултета. Кандидати су дужни да на расписани
конкурс поднесу пет оригиналних радова и мапу цртежа, на основу којих се може
сагледати да ли и како владају материјом наставног предмета за који конкуришу.
Пријаве и радови се подносе Факултету ликовних уметности у Београду, Рајићева 10,
у времену од 10-13 сати.

Конкурс објављен 30.10.2013. године у публикацији „Послови“, поништава
се у целости.

Наставник у звању редовног професора за ужу
уметничку област Графика

Конкурс објављен 04.12.2013. године у публикацији „Послови“, за радно
место: наставник грађанског васпитања, са 1,20% радног времена, мења
се и гласи: наставник грађанског васпитања, са 20% радног времена. У
осталом делу конкурс је непромењен.

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме и други услови прописани Законом о високом
образовању и Законом о раду и Статутом Факултета и способност за рад у настави. Кандидати уз пријаву прилажу оверену фотокопију дипломе, оверену фотокопију
уверења о држављанству, биографију, библиографију, списак радова на формулару
који се може добити у секретаријату Факултета. Кандидати су дужни да на расписани
конкурс поднесу радове на основу којих се може сагледати да ли и како владају материјом наставног предмета за који конкуришу и то мапу са 10 оригиналних графичких
листова. Пријаве са прилозима и мапа се подносе Факултету ликовних уметности у
Београду, Рајићева 10, у времену од 10-13 сати.
ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса. Информације на телефон: 011/2181-214.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“

11271 Сурчин, Братства јединства 1
тел. 011/8440-120
е-mail: vuksur@yаhoo.com

Наставник у продуженом боравку
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме одговарајућег занимања.

Наставник енглеског језика

на одређено време ради замене одсутног запосленог преко 60
дана
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме одговарајућег занимања.
ОСТАЛО: Поред општих услова за пријем у радни однос утврђених у члану 24. став
1. Закона о раду („Службени гласник РС“ број 24/05, 61/05, 54/09 и 32/13), кандидат
треба да испуњава и следеће посебне услове:
- поседовање одговарајућег високог образовања из члана 8. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 72/2009, 52/2011
и 55/2013) и то:
- високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије) по пропису који
уређује високо образовање, почев од 10.09.2005. године,
- високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, по
пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године,
- образовање у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник“
број 11/2012 и 15/2013) за наведена радна места,
- поседовање образовања из психолошких, педагошких и методичких дисциплина
стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова,
- психичка, физичка и здравствена способност за рад са ученицима,

Бесплатна публикација о запошљавању

ИСПРАВКА ДЕЛА КОНКУРСА
ОШ „12. СЕПТЕМБАР“
19300 Неготин, Трг Ђорђа Станојевића бб
тел/факс: 019/570-340, 570-341

ИСПРАВКА КОНКУРСА
ОШ „МОМЧИЛО РАНКОВИЋ“
19314 Рајац, Вука Караџића 43
тел. 019/554-076

Конкурс објављен 04.12.2013. године у публикацији „Послови“, за радно
место: наставник руског језика, са 11% радног времена, мења се и гласи:
наставник руског језика, са 11% радног времена, на одређено време до
краја школске године, за рад у издвојеном одељењу у Браћевцу. У осталом
делу текст конкурса је непромењен.

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА БОР
19210 Бор, Београдска 10

Наставник српског језика и књижевности

са 66,67% радног времена, на одређено време до повратка
раднице са породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге
детета
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, професор, односно дипломирани филолог за
српски језик и југословенску књижевност; професор, односно дипломирани филолог
за југословенску књижевност и српскохрватски језик; професор, односно дипломирани филолог за југословенску књижевности 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; професор српског језика са југословенским језицима; професор југословенске књижевности и српског језика; мастер
професор језика и књижевности (студијски програми: српски језик и српска књижевност); мастер професор језика и књижевности (студијски програм Српска филологија:
српски језик и лингвистика); мастер професор језика и књижевности (Студијски програм: 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 психологије васпитања

са 30% радног времена, на одређено време до повратка радника
са боловања преко 60 дана
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, проф. психологије; дипл. психолог; дипл. школски психолог-педагог; мастер психолог - лице мора имати претходно завршене студије првог степена - основне академске студије.
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Наука и образовање
ОСТАЛО ЗА ОБА РАДНА МЕСТА: Кандидати треба да испуњавају опште услове прописане Законом о основама система образовања и васпитања, Законом о раду и посебне
прописане Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и
помоћних наставника у стручним школама. Кандидати достављају пријаве Економско-трговинској школи Бор, Београдска 10, са доказима: пријаву са назнаком радног
места за које се јавља и документима које прилаже; 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.

МАШИНСКО-ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА
19210 Бор, Зелени булевар 24

Наставник саобраћајне психологије
са 20% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, професор психологије дипломирани психолог
дипломирани школски психолог - педагог, мастер психолог - лице мора имати претходно завршене студије првог степена-основне академске студије.
ОСТАЛО: Општи услови за заснивање радног односа у школи прописани су чл. 120,
130. и 132. Закона о основама система образовања и васпитања. Посебни услови
конкурса утврђени су одредбама Правилника о врсти стручне спреме наставника и
стручних сарадника у настави у стручним школама. Уз пријаву на конкурс 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 и здравственој способности за рад са децом и ученицима, не
старије од 6 месеци. Право учешћа на конкурс има кандидат који није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање 3 месеца, као и за кривична дела насиља у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и запостављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело примање или давање мита, за кривично дело из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање, о чему ће школа прибавити доказе но службеној дужности од СУП-а, за
изабраног кандидата. Доказ о психофизичкој и здравственој способности за рад са
децом и ученицима доставља се пре закључивању уговора о раду, а проверу психофизичких способности за рад са децом и ученицима вршиће Национална служба за
запошљавање. Пријаве на конкурс слати на адресу школе, у року од 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“. Одлука о избору кандидата биће донета у
року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава.

претходно имати завршене основне академске студије на студијским програмима из
области математике и примењене математике са положеним испитом из предмета
геометрија или основи геометрије).
ОСТАЛО ЗА СВА РАДНА МЕСТА: Општи услови за заснивање радног односа у школи
прописани су чл. 120, 130. и 132. 3акона о основама система образовања и васпитања. Посебни услови конкурса утврђени су одредбама Правилника о врсти стручне
спреме наставника и стручних сарадника у настави у стручним школама. Уз пријаву
на конкурс 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 и здравственој способности за рад са децом
и ученицима, не старије од 6 месеци. Право учешћа на конкурсу има кандидат који
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за кривична дела насиља у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскрвњење, за кривично дело примање или давање мита, за кривично дело
из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, о чему ће школа прибавити доказе по службеној дужности од СУП-а,
за изабраног кандидата. Доказ о психофизичкој и здравственој способности за рад
са децом и ученицима доставља се пре закључивања уговора о раду, а проверу психофизичких способности за рад са децом и ученицима вршиће Национална служба за
запошљавање. Пријаве на конкурс слати на адресу школе, у року од 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“. Одлука о избору кандидата по конкурсу биће
донета у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава.

Гњилане
ОШ „СВЕТИ САВА“
Јасеновик - Ново Брдо

Наставник руског језика
за 8 часова недељно

Наставник музичке културе
за 5 часова недељно

Наставник математике
за 4 часа недељно

Наставник разредне наставе

МАШИНСКО-ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА
19210 Бор, Зелени булевар 24

Наставник француског језика
са 44% радног времена

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

Наставник математике
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, професор математике, дипл. математичар, дипл.
математичар - проф. математике, дипл. математичар - примењена математика, дипл.
инж. математике - са изборним предметом основи геометрије, дипл. информатичар,
проф. хемије - математике, проф. географије - математике, проф. физике - математике, дипл. проф. математике - мастер, проф. математике - теоријско усмерење,
проф. математике -теоријски смер, проф. 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 - строном, дипл.
математичар за математику економије, проф. математике и рачунарства, проф. биологије - математике, мастер математичар, мастер професор математике (лице мора
претходно имати завршене основне академске студије на студијским програмима из
области математике и примењене математике са положеним испитом из предмета
геометрија или основи геометрије).

Наставник математике
са 66% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, професор математике, дипл. математичар, дипл.
математичар - проф. математике, дипл. математичар - примењена математика, дипл.
инж. математике - са изборним предметом основи геометрије, дипл. информатичар,
проф. хемије - математике, проф. географије - математике, проф. физике - математике, дипл. проф. математике - мастер, проф. математике - теоријско усмерење, проф.
математике - теоријски смер, проф. 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, проф. математике и рачунарства, проф. биологије - математике, мастер математичар, мастер професор математике (лице мора
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2 извршиоца

Наставник биологије
за 4 часа недељно

Наставник информатике

за 4 часа недељно, на одређено време

Наставник српског језика

за 4 часа недељно, на одређено време

Помоћни радник
Напомена: За сва радна места, предвиђен је пробни рад од шест месеци.
OСТАЛО: Поред општих услова кандидат треба да испуњава и следеће услове:
- одговарајуће образовање стечено на струдијама другог степена - мастер академске
студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије у
складу са Законом о основама система образовања и васпитања;
- да има психичку способност за рад са децом и ученицима;
- да није осуђиван за кривично дело за које је изречена казна затвора у трајању од
најмање три месеца или за дело против достојанства личности и морала;
- за радно место: помоћни радник - доказ о I степену стручне спреме.
Уз пријаву на конкурс доставити:
- доказ о стручној спреми;
- доказ о здравственом стању;
- да кандидат није осуђиван;
- извод из матичне књиге рођених;
- уверење о држављанству.
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања. Пријаве слати на адресу школе.

Ваша права адреса:

http://www.nsz.gov.rs/
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Наука и образовање

Ч ача к
ОШ „МИЛИЦА ПАВЛОВИЋ“

32000 Чачак, Епископа Никифора Максимовића 14
тел. 032/372-004

Професор ликовне културе

на одређено време у својству приправника, до краја школске
2013/2014. године, са 55% радног времена
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању. Кандидат поред
општих услова прописаних законом треба да испуњава и следеће услове:
1) да има одговарајуће образовање,
2) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима,
3) да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскрнављење, за примање или давање мита, за кривична дела против полне слободе, против правног саобраћаја, против човечности, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање,
4) да има држављанство Републике Србије.
Доказ о испуњености услова из тачака 1) и 4) подносе се уз пријаву на конкурс; из
тачке 2) пре закључења уговора о раду; из тачке 3) прибавља установа. Уз наведене
доказе потребно је доставити и извод из матичне књиге рођених. Пријаве се достављају поштом на адресу школе или лично у секретаријату школе у року од 8 дана
од дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање.

СРЕДЊА ШКОЛА „ДРАГАЧЕВО“
32230 Гуча, Републике бб
тел. 032/854-144

Професор српског језика и књижевности
са 70% радног времена

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

Професор српског језика и књижевности

на одређено време до повратка запослене са породиљског и
одсуства са рада ради неге детета
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању.

Професор економске групе предмета

са 50% радног времена на неодређено време и 50% радног
времена на одређено време до краја школске године, односно до
31.08.2014. године
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме одговарајућег занимања.

Професор економске групе предмета

са 30% радног времена на неодређено време и 50% радног
времена на одређено време до краја школске године, односно до
31.08.2014. године
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању.
ОСТАЛО: Потребно је да кандидати испуњавају следеће услове:
1. да имају одговарајуће високо образовање у складу са Правилником о врсти стручне
спреме наставника стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник“, од бр. 5/91 до 9/2013) и Правилником о степену и врсти образовања наставника стручних сарадника и помоћних наставника у
Гимназији („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 15/2013) и да испуњавају услове
из члана 8. и 120. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13);
2. да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима;
3. да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану
120. став 1. тачка 3. Закона о основама система образовања и васпитања;
4. да знају језик на ком се остварује образовно-васпитни рад;
5. да имају држављанство Републике Србије.
Уз пријаву на конкурс кандидати су обавезни да доставе доказ о испуњености наведених услова:
- доказ о стеченом образовању - оверена фотокопија дипломе,
- уверење о држављанству Републике Србије,
- извод из матичне књиге рођених.
Доказ из тачке 2. конкурса доставља изабрани кандидат, пре закључења уговора о
раду, а доказ из тачке 3. прибавља школа по службеној дужности. Пријаве са доказима о испуњености тражених услова кандидати подносе на адресу школе или непосредно у школи. Све информације у вези са конкурсом могу се добити на горенаведени контакт телефон. Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узимати у обзир.

Бесплатна публикација о запошљавању

ОШ „АКАДЕМИК МИЛЕНКО ШУШИЋ“
32230 Гуча, Пионирска 5

Професор физичког васпитања
за 40% радног времена

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

Куварица

на одређено време
УСЛОВИ: III или II степен стручне спреме, куварске струке.
ОСТАЛО: Поред општих услова, у установу може бити примљено лице које испуњава
и посебне услове предвиђене чланом 8 и 120 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13) и Правилником о степену и
врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник
РС-Просветни преглед“, бр. 11/12, 15/13). Услови за радно место: куварица - поред
општих услова и услова предвиђених чланом 120. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13) - одговарајуће образовање је II или III степен, куварске струке. Кандидати уз пријаву на конкурс подносе:
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, оверену фотокопију извода из
држављанства, оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених. Подносе се
оверене фотокопије и исте се не враћају кандидатима. Потребна документа доставити на адресу школе у року од 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији
„Послови“. Непотпуне пријаве неће се разматрати.

ОШ „ТАНАСКО РАЈИЋ“

32000 Чачак, Алексија Миленковића 5
тел. 032/350-185

Ложач
УСЛОВИ: III или II степен стручне спреме, машинске, металске или електро струке.
ОСТАЛО: Кандидат поред општих услова за заснивање радног односа, треба да
испуњава и посебне услове: да поседује завршен III или II степен стручности машинске, металске или електро струке; положен стручни испит за вршење послова руковаоца котлова. Поред пријаве на конкурс, кандидати треба да доставе и оверене
фотокопије докумената којима доказују да испуњавају услове конкурса (диплома о
стеченом стручном образовању; уверење о положеном стручном испиту за вршење
послова руковаоца котлова; уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених и лекарско уверење након доношења одлуке о избору кандидата). Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве са
одговарајућом документацијом слати на адресу школе.

Ја г о д и н а
ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА

35250 Параћин, Драгољуба Јовановића 2
тел. 035/561-697

Директор школе

на период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да има одговарајуће високо
образовање за наставника, психолога и педагога; да има држављанство Републике
Србије; да има дозволу за рад (лиценцу за наставника, педагога и психолога), односно положен стручни испит; да има најмање пет година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскрвњење, за кривично дело примања мита или давања мита, за кривично
дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (овај доказ прибавља школа); да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са ученицима (подноси се пре доношења решења
о избору директора и закључења уговора о раду); да зна језик на коме се обавља
образовно васпитни рад.
Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе:
- оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми;
- уверење о држављанству;
- извод из књиге рођених/венчаних;
- оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту/лиценци;
- потврду о радном стажу;
- преглед кретања у служби са биографским подацима.
Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана објављивања. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се разматрати.

Национална служба за запошљавање
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ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
„СЛАВКА ЂУРЂЕВИЋ“
35000 Јагодина, Кнегиње Милице 101

Наставник куварства са практичном наставом
2 извршиоца

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, виши стручни радник технологије куварства,
гастролог, виши стручни радник угоститељско туристичке струке за занимање кулинарство, виши угоститељ, виши стручни радник у угоститељству, смер кулинарство,
виши угоститељ-гастролог, виши стручни радник-комерцијалист угоститељства,
комерцијалист угоститељства, менаџер хотелијерства, смер гастрономија, менаџер
хотелијерства, смер гастрологија, менаџер у гастрономији, струковни менаџер гастрономије, струковни економиста за туризам и угоститељство, струковни економиста на
студијском програму-туризам и угоститељство, дипломирани менаџер гастрономије,
дипломирани менаџер-гастрономија, дипломирани економиста-менаџер за хотелијерство, на смеру Хотелијерски менаџмент, ако су на основним академским студијама
изучавани наставни садржаји из области предмета, виши стручни радник организатор пословања у угоститељству - одсек кулинарство, мастер менаџер, претходно
завршене студије првог степена на студијском програму Менаџер у гастрономији,
дипломирани економиста - менаџер за хотелијерство, ако су на основним академским
студијама изучавани наставни садржаји из области предмета, мастер економиста,
претходно завршене студије првог степена - основне академске студије на студијском
програму Туризам и хотелијерство, ако су на основним академским или мастер студијама изучавани наставни садржаји из области предмета. Сва наведена лица треба
да су претходно завршила образовање за образовни профил: кувар, кувар техничар,
техничар кулинар или кулинарски техничар.
ОСТАЛО: Поред општих услова за заснивање радног односа предвиђених чланом 24.
Закона о раду, кандидати требају да испуњавају и посебне услове прописане чланом 120. став 1. Закона о основама система образовања и васпитања; иодговарајуће
образовање, да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима, да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело примање мита
или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, непостојање дискриминаторног понашања утврђеног у складу са законом, држављанство Републике Србије,
извод из матичне књиге рођених, диплому о стеченој стручној спреми, уверење суда
да кандидат није под истрагом-не старије од 6 месеци, уверење о држављанству, изабрани кандидат лекарско уверење. Доказ из тачке 3. прибавља школа. Сва документа
доставити у оригиналу или у овереном препису. Пријаву са доказима о испуњености
услова конкурса доставити у року од 8 дана по објављивању, лично или на адресу
школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир.

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ОШ „СТЕВАН СИНЂЕЛИЋ“
35223 Велики Поповић

Конкурс објављен 04.12.2013. године у публикацији „Послови“, поништава
се у целости.

ОШ „РАДИСЛАВ НИКЧЕВИЋ“
35270 Мајур
тел. 035/261-378, 261-870

Наставник математике

са 90% радног времена, за рад у издвојеном одељењу у Колару
УСЛОВИ: у складу са Законом о основама система образовања и васпитања и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи („Службени гласник-Просветни гласник“, број 11/2012 и 15/2013): 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 инфењер математике-мастер (са избор предметом Основи геометрије), дипломирани математичар-професор математике, дипломирани математичар-теоријска математике, дипломирани инжињер 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.
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Наставник физике

са 50% радног времена, за рад у Мајуру и у издвојеном одељењу
у Колару
УСЛОВИ: у складу са Законом о основама система образовања и васпитања и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи („Службени гласник-Просветни гласник“, број 11/2012 и 15/2013): професор
физике, дипломирани физичар, професор физике и хемије, дипломирани педагог
за физику и хемију, професор физике и основе технике, дипломирани педагог за
физику и основе технике, професор физике и математике, дипломирани астрофизичар, дипломирани физичар за примењену физику и информатику, професор физике
и хемије за основну школу, професор физике и основа технике за основну школу,
дипломирани физичар за примењену физику, професор физике за средњу школу, дипломирани физичар истраживач, дипломирани професор физике и хемије за
основну школу, дипломирани професор физике и основа технике за основну школу,
дипломирани физичар за општу физику, дипломирани физичар за теоријску и експерименталну физику, дипломирани педагог за физику и општетехничко образовање
ОТО, дипломирани астроном смер астрофизика, професор физике-информатике,
дипломирани физичар-медицинска физика, дипломирани професор физике-мастер,
дипломирани физичар-мастер, мастер физичар, мастер професор физике, мастер
професор физике и хемије, мастер професор физике и информатике, дипломирани
физичар-мастер физике-метеорологије, дипломирани физичар-мастер физике-астрономије, дипломирани физичар-мастер медицинске физике, дипломирани професор физике-хемије, мастер, дипломирани професор физике-информатике-мастер,
дипломирани физичар професор физике-мастер, дипломирани физичар-теоријска и
експериментална физика-мастер, дипломирани физичар-примењена и компјутерска
физика-мастер, дипломирани физичар-примењена физика и информатика-мастер,
дипломирани физичар-професор физике и основа техника за основну школу-мастер,
дипломирани физичар-професор физике и хемије за основну школу-мастер. Лица
која су стекла академско звање мастер морају имати претходно завршене основне
академске студије на студијском програмима из области физике. Кандидати треба да
испуњавају и остале услове предвиђене чланом 120 став 1 Закона о основама система образовања и васпитања. У радни однос може бити примљено лице под условима
приписаним законом, и ако поседује психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима, да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело примање
мита или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против чевечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, да је држављанин Републике
Србије, да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: извод из матичне књиге рођених, оверену фотокопију дипломе или уверења
стеченој стручној спреми, оверену фотокпију или оригинал уверења о држављанству, не старије од 6 месеци, лекарско уверење са утврђеним психичким, физичким
и здравственим способностима за рад са ученицима - доставља изабрани кандидат
пре закључења уговора о раду. Уверење да кандидат није осуђиван школа прибавља
по службеној дужности. 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. Психолошку процену
способности за рад са децом и ученицима врши Национална служба за запошљавање
применом стандардизованих поступака. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од
дана објављивања, са назнаком: „За конкурс“. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање. Пријаве са документацијом слати на адресу школе или
лично донети код секретара.

ПУ „МИЛОЈЕ МИЛОЈЕВИЋ“
35260 Рековац, Светозара Марковића 4
тел. 035/8411-470, 8411-002

Кувар

за рад у Белушићу
УСЛОВИ: кувар-III степен стручне спреме.
ОСТАЛО: да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад, да
није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела из чл. 120. став 1. тачка 3. Закона о основама система образовања и васпитања, да има држављанство
Републике Србије. Уз пријаву доставити следећу документацију: оверену фотокопију
дипломе, уверење о држављанству Републике Србије, извод из матичне књиге рођених. Доказ о испуњености услова из чл. 120. став 1. тачка 2. Закона о основама
система образовања и васпитања (лекарско уверење), изабрани кандидат подноси
пре закључења уговора о раду, доказ из става 1. тачка 3. овог члана, прибавља
установа. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве слати на
горенаведену адресу.

Највећа понуда
слободних послова
на једном месту

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

ОСНОВНА ШКОЛА „БРАНКО КРСМАНОВИЋ“

Професор српског језика и књижевности

Наставник биологије

Професор економске групе предмета

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме; у радни однос у школи може да буде примљен
кандидат под условима прописаним чл. 8 и чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву кандидат треба да приложи следећа документа:
- оверен препис дипломе(подноси се уз пријаву);
- уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима(подноси се пре закључења уговора о раду);
- уверење да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвњење, за кривично дело примања мита или
давања мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање (доказ прибавља школа);
- држављанство Републике Србије (подноси се уз пријаву);
- извод из матичне књиге рођених (подноси се уз пријаву);
- да зна језик на коме се остварује образовно васпитни рад.
У поступку одлучивања о избору кандидата врши се претходна психолошка процена
способности кандидата за рад са децом и ученицима, коју обавља надлежна служба
за запошљавање применом стандардизованих поступака.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

35213 Деспотовац, Рудничка 1
тел. 035/611-105

Професор ликовне уметности
са 50% радног времена

Професор филозофије

на одређено време, са 25% радног времена (до повратка в.д.
директора са функције)

Професор социологије

на одређено време, са 30% радног времена (до повратка в.д.
директора са функције)

Професор устава, права грађана право и уставно и
привредно право

на одређено време, са 45% радног времена (до повратка в.д.
директора са функције)

Професор информатике и рачунарства

на одређено време до повратка радника са неплаћеног одсуства,
са 60% радног времена

Професор машинске групе предмета
са 30% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове прописане чланом 120. Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011)
и Правилником 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, 6/2001, 3/2003, 8/2003, 11/2008). Уз пријаву кандидат доставља:
доказ да има одговарајуће образовање, извод из матичне књиге рођених, уверење
о држављанству Републике Србије , лекарско уверење доставља се пре закључења
уговора о раду, психичка физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима, неосуђиваност правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиља у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвњење, 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 међунаросним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију и за које није у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (прибавља се по службеној дужности). Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима кандидат
подноси пре закључења уговора о раду. Уколико кандидат подноси копије наведених
докумената, исте морају бити оверене. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана
објављивања конкурса. Пријаве са оригиналним документима или овереним фотокопијама доставити на горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

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

Асистент за ужу научну област Методика наставе
природе и друштва
на одређено време од 3 године

35256 Сикирица
тел. 035/8548-514

Кикинда
ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА СЕНТА
24400 Сента, Главни трг 12
тел. 024/811-549
e-mail: еkonomska@sksyu.net

Шеф рачуноводства
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде примљено лице под условима прописаним законом, и ако има:
1) одговарајуће образовање - завршену средњу или вишу школу економске струке
или економски факултет,
2) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима,
3) да није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело примање мита или давање мита,
за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање,
4) држављанство Републике Србије,
5) најмање три године рада на финансијско-књиговодственим пословима.
Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: извод из матичне књиге рођених,
доказ о стеченом образовању и уверење о држављанству. Сви прилози морају бити
у оригиналу или у овереној копији. Документацију са захтевом послати на адресу
школе. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

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

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор разредне наставе, студент докторских академских студија у области методике наставе, укупна просечна оцена на претходним нивоима студија најмање осам и смисао за наставни рад.

на српском наставном језику, са 30% радног ангажовања

ОСТАЛО: Непостојање сметњи из члана 62. став 4. Закона о високом образовању и
општи и посебни услови утврђени Законом о високом образовању и Статутом Факултета. Уз пријаву кандидати подносе оверене фотокопије диплома о завршеним студијама са доказима о просечној оцени, уверење о статусу студента докторских академских студија, биографију са подацима о досадашњем раду, списак објављених
стручних и научних радова, као и саме радове, доказ о непостојању сметњи из члана
62. став 4. Закона о високом образовању, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству и друге доказе о испуњености услова по овом конкурсу. Рок за
подношење пријава је осам дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се разматрати.

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана 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. Проверу психофизичких способности кандидата за рад са децом и ученицима врши Национална служба за запошљавање. Извод из казнене евиденције прибавља установа по службеној дужности, а доказ о психичкој, физичкој и здравственој
способности подноси се пре закључивања уговора о раду.

Национална служба
за запошљавање
Бесплатна публикација о запошљавању

Професор географије

Домар-ложач

са 50% радног ангажовања
УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће образовање - средња стручна спрема
(III, IV степен), КВ или ВКВ; положен стручни испит за вршење послова руковања
котловима под притиском; да има психичку, физичку и здравствену способност за
рад; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривично дело
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насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело примање мита или давање мита,
за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара, заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; држављанство Републике Србије. 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), положен стручни испит за вршење послова руковања котловима под
притиском, извод из матичне књиге рођених (у оригиналу или у овереној фотокопији), биографију. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад
подноси се пре закључења уговора о раду, а доказ о неосуђиваности прибавља установа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве доставити на
горенаведену адресу, са напоменом: „За конкурс“.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ТЕХНИЧКА ШКОЛА
24430 Ада, Моше Пијаде 47
тел. 024/853-034

Оглас објављен 20.11.2013. године у публикацији „Послови“, поништава
се у целости.

ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“
24420 Кањижа, Школски трг 1
тел. 024/874-070

Наставник разредне наставе

за рад у одељењима на мађарском наставном језику, у
Мартоношу
УСЛОВИ: Потребно је одговарајуће високо образовање према члану 8. Закона о основама система образовања и васпитања, односно по Правилнику о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи. У погледу осталих услова за
заснивање радног односа кандидати треба да испуњавају опште услове прописане у
члану 120. Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву кандидат
је дужан да достави: уверење о држављанству издато у последњих 6 месеци, оверену
фотокопију или препис дипломе, фотокопију радне књижице, фотокопију извода из
матичне књиге рођених и личне карте.
ОСТАЛО: Молбе са потребним документима о испуњавању услова конкурса са кратким описом о кретању у служби доставити на горенаведену адресу школе, са назнаком: „За конкурс“.

ВИСОКА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА
У КИКИНДИ
23300 Кикинда, Светосавска 57
тел. 0230/439-250

Професор за област правних наука

са 30% радног времена, доктор правних наука

Професор за област социолошких наука за етнологију
и антропологију
са 30% радног времена, доктор филозофских наука за област
етнологија

УСЛОВИ: Звање професора струковних студија може да стекне лице које има научни
степен доктора наука у научној области за коју се бира, које има објављене научне
радове и које показује способност за наставни рад. Поред наведене стручне спреме
кандидати треба да испуњавају и услове предвиђене Законом о високом образовању
и актима школе: држављанство Републике Србије, здравствену способност, да нису
правноснажном пресудом осуђени за кривично дело у складу са чл. 62. став 4. Закона о високом образовању. Кандидати уз пријаву треба да поднесу: биографију са
подацима о досадашњем раду, препоруку која садржи преглед и мишљење о научном и стручном раду кандидата, из установе у којој је кандидат изводио наставу
у претходном периоду, која садржи оцену о резултатима ангажовања у настави и
развоју наставе и другим резултатима оцењивања кандидата, оверену фотокопију
дипломе или уверења о стеченом докторату, списак научних и стручних радова и
саме радове које су у могућности да доставе, извод из матичне књиге рођених, доказ
о држављанству, не старији од 6 месеци, лекарско уверење о здравственој способности (доставља изабрани кандидат). Доказ о неосуђиваности кандидата прибавиће
школа службеним путем.
ОСТАЛО: Непотпуне пријаве и пријаве са неодговарајућом документацијом неће се
узимати у разматрање. Рок за пријаве је 15 дана.

Ваша права адреса:

http://www.nsz.gov.rs/
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ХЕМИЈСКО-ПРЕХРАМБЕНА СРЕДЊА ШКОЛА
23320 Чока, Моше Пијаде 28
тел. 0230/71-056
е-mail: hemprehskolacoka@open.telekom.rs

Наставник књиговодства

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

Наставник организације пословања

са 20% радног времена (4 часа недељно), за рад у одељењима на
српском и мађарском наставном језику
УСЛОВИ: Поред општих услова утврђених Законом о раду, кандидати треба да
испуњавају и следеће услове предвиђене у чл. 8, чл. 120, као и чл. 121. Закона о
основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/2009,
52/2011, 55/2013), и то: да имају одговарајуће образовање, односно стручну спрему
у наведеном занимању; да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима (овај услов утврђује се након ужег избора кандидата); да нису
осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120. став 1. тачка 3. Закона о основама система образовања и васпитања (доказ о испуњености овог
услова прибавља школа по службеној дужности); држављанство Републике Србије;
да знају мађарски језик. Уз пријаву кандидати треба да поднесу следећу документацију: оверену фотокопију дипломе, односно уверења о стеченом образовању; уверење о држављанству; доказ о знању мађарског језика - оверен препис или оверену
фотокопију сведочанства средње школе, уверења или дипломе више или високе школе, чиме кандидат доказује да се школовао на мађарском језику или уверење о положеном испиту из мађарског језика по програму одговарајуће високошколске установе; фотокопију радне књижице и личне карте; кратку радну биографију. Проверу
психофизичких способности за рад са децом и ученицима врши надлежна служба за
послове запошљавања применом стандардизованих поступака, исти доказ се подноси
пре закључивања уговора о раду. Доказ о неосуђиваности прибавља установа.
ОСТАЛО: Пријаву са потребном документацијом доставити на горенаведену адресу
школе, са назнаком: „За конкурс“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети
у разматрање.

ОШ „ВАСА СТАЈИЋ“
23315 Мокрин, Светог Саве 101
тел. 0230/62-048

Радник на одржавању чистоће

на одређено време до повратка запослене са боловања
УСЛОВИ: I степен стручне спреме; завршена основна школа; да кандидат има
држављанство РС; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца или
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскрвњење, за кривично дело примање мита
или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање. Уз пријаву кандидат треба да достави: извод из матичне књиге рођених - оригинал или оверену фотокопију; уверење
о држављанству (оригинал или оверену фотокопију); оверену фотокопију дипломе о
стеченој стручној спреми и уверење о неосуђиваности.
ОСТАЛО: Пријаве слати у затвореном омоту са потребном документацијом, на горенаведену адресу школе, са назнаком: „За конкурс“. Лекарско уверење о психофизичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима школа ће тражити
од изабраног кандидата. Ближе информације о конкурсу могу се добити на број тел.
0230/62-048.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„НАШИ БИСЕРИ“
24420 Кањижа, Карађорђева 30
тел. 024/874-380

Кувар

са пробним радом од 6 месеци
УСЛОВИ: Кандидат треба да је стакао диплому III степена, са завршеном средњом
стручном спремом у трогодишњем трајању са положеним завршним испитом у подручју рада трговина, угоститељство и туризам - образовни профил: кувар; да има
психичку и здравствену способност; да није осуђиван правоснажном 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 родоскрвњење, 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
да за кандидата није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
да има држављанство Републике Србије; Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да доставе: доказ о стручној спреми (оверена фотокопија дипломе); уверење о
држављанству (фотокопија); извод из матичне књиге рођених (фотокопија); лекарско уверење доставља се пре закључења уговора о раду. Извод из казнене евиденције установа ће прибавити службеним путем.
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Наука и образовање
Медицинска сестра на превентиви

на одређено време до повратка одсутне запослене
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска сестра - техничар; да има психичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном 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 родоскрвњење, 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 да за кандидата није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије. Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да доставе: доказ о стручној спреми (оверена фотокопија
дипломе); уверење о држављанству (фотокопија); извод из матичне књиге рођених
(фотокопија); лекарско уверење доставља се пре закључења уговора о раду. Извод
из казнене евиденције установа ће прибавити службеним путем.
ОСТАЛО: Пријаве слати на горенаведену адресу установе, са назнаком: „За конкурс“.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

ГИМНАЗИЈА „СВЕТИ САВА“ ПЕЋ
Са седиштем у Гораждевцу
38310 Гораждевац
тел. 039/467-313

Наставник географије
за 8 часова недељно

Наставник устава и права грађана
за 5 часова недељно

Наставник пословне економије
за 4 часа недељно

Издвојено одељење у Осојану:

Наставник енглеског језика
за 8 часова недељно

Наставник психологије
за 2 часа недељно

Косовск а Митровиц а
ОШ „25. МАЈ“
Враниште

Васпитач
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајућу стручну спрему (најмање VI степен, студије
за васпитача). Уз пријаву кандидат подноси сва потребна документа која су законом
предвиђена за заснивање радног односа у школи. Пријава се подноси на адресу школе. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријава
поднета после овог рока неће бити разматрана.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ШАРСКО ЛАНЕ“
38236 Штрпце
тел. 0290/71-193

Васпитач

2 извршиоца

Магационер - набављач
УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посла васпитача може бити примљен кандидат који испуњава следеће услове: поседовање одговарајућег образовања: васпитач предшколских установа, васпитач предшколског васпитања и образовања,
на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске
студије 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 на основним студијама у трајању од
најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра
2005. године васпитач са стеченим високим образовањем на студијама првог степена
(основне академске, односно струковне студије), студијама у трајању од три године
или вишим образовањем; поседовање психичке, физичке и здравствене сподобности
за рад са децом и ученицима; поседовање држављанства Републике Србије; неосуђиваност правоснажном пресудом за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, нити за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело примања или давања мита, за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, непостајање дискриминаторног понашања на страни кандидата,
у складу са законом. У радни однос ради обављања посла магационера набављача
може бити примљен кандидат који испуњава следеће услове: IV степен стручне спреме смера економски, комерцијални техничар; поседовање држављанства Републике
Србије; неосуђиваност правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, нити за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело примања или давања мита, за
кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добора заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, непостојање дискриминаторског понашања
на страни кандидата у складу са законом. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана
од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети
у разматрање.
ОСТАЛО ЗА СВА РАДНА МЕСТА: Уз пријаву на конкурс кандидати за наведена радна
места прилажу следеће: захтев (кратка биографија кандидата); извод из матичне
књиге рођених; уверење о држављанству; оверен препис или оверену фотокопију
дипломе о стеченој стручној спреми; уверење да нису под истрагом. Одлуку о избору
кандидата директор ће донети у року од 30 дана од дана истека рока за подношења
пријава. Захтеве - пријаве са доказима о испуњености услова, доставити на горенаведену адресу. Ближе информације о конкурсу могу се добити на горенаведени број
телефона (секретар).

Бесплатна публикација о запошљавању

Наставник хемије
за 6 часова недељно

Наставник ликовне културе
за 2 часа недељно

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са чл. 8 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13) и Правилника
о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у
гимназији; кандидати треба да испуњавају услове прописане Законом о раду, услове
из члана 120 и 122 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 72/09, 52/11, 55/13). Уз пријаву на конкурс доставити: оверену фотокопију дипломе или уверења о стеченој стручној спреми, лекарско уверење,
уверење о држављанству. Уверење да кандидат није осуђиван по службеној дужности прибавља школа. Доказ о поседовању физичке и психичке способности за рад
са децом и ученицима доставља се пре закључења уговора о раду. У току трајања
поступка одлучивања о избору, кандидати који уђу у ужи избор дужни су да се подвргну провери психофизичких способности за рад са децом и ученицима, коју врши
Национална служба за запошљавање, применом стандардизованих поступака, а у
складу са чл. 130. Закона о основима система образовања и васпитања („Службени
гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13), по распореду који утврди школа у сарадњи са
Националном службом за запошљавање, о чему ће кандидати бити благовремено
обавештени. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

38220 Косовска Митровица, Филипа Вишњића бб
тел. 028/425-473, 425-475

Студијски програм за социологију
Научна област социолошке науке

Наставник-редовни професор (избор у више звање)
за ужу научну област Социологија, предмети:
Социологија политике, Класичне и Савремене
социолошке теорије
Наставник-доцент (избор у више звање) за ужу научну
област Социологија
на одређено време од 60 месеци

Асистент (избор у више звање) за ужу научну област
Социологија
на одређено време од 36 месеци

Студијски програм за психологију
Научна област психолошке науке

Наставник-доцент (избор у више звање) за ужу научну
област Клиничка психологија
на одређено време од 60 месеци

Асистент (избор у више звање) за ужу научну област
Општа психологија и мерење у психологији
на одређено време од 36 месеци

Студијски програм за енглески језик и књижевност
Научна област филолошке науке

Лектор за ужу научну област Савремени енглески језик
на одређено време од 36 месеци

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати за наставника
треба да испуњавају и посебне услове предвиђене чланом 64. и 65. Закона о високом
образовању Републике Србије („Сл. гласник РС“, број 76/2005 и 44/2010) и Статутом
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Филозофског факултета. Кандидати за асистента треба да испуњавају услове предвиђене чланом 72. став 1. и став 2. Закона о високом образовању Републике Србије
(„Сл. гласник РС“, број 76/2005 и 44/2010) и Статутом Филозофског факултета. Кандидати за сарадника у настави треба да испуњавају услове предвиђене чланом 71. Закона о високом образовању Републике Србије („Сл. гласник РС“, број 76/2005 и 44/2010)
и Статутом Филозофског факултета. Пријаве кандидата са прилозима (биографија,
списак научних радова, радови, дипломе о одговарајућој стручној спреми, извод из
матичне књиге рођених, уверење да против кандидата није покренута истрага, нити
подигнута оптужница, уверење о држављанству Републике Србије) подносе се на
горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс“. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће бити разматране. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања
конкурса. Обавештења се могу добити на телефоне: 028/425-473 и 425-475.

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

Стручни сарадник (психолог)

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

ОШ „ДИМИТРИЈЕ ПРИЦА“
Доња Брњица
38205 Косовска Грачаница

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Директор школе може да буде лице које испуњава услове прописане чл. 8
став 2 и чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“,
бр. 62/03, 64/03, 58/04, 62/04, 72/09, 52/11 и 55/13). Доставити следећа документа:
биографске податке, оригинал или оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету, уверење о положеном стручном испиту (лиценца), потврду о радном искуству од
најмање 10 година, са подацима о пословима и задацима које је кандидат обављао,
уверење о држављанству, лекарско уверење, уверење да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање 6 месеци и да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично
дело против достојанства личности и морала. Пријаву са доказима о испуњавању услова конкурса слати на горенаведену адресу, у року од 15 дана од дана објављивања.
Докази морају бити оригинали или оверене фотокопије. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати приликом доношења одлуке о избору кандидата.

К ра г у ј е в а ц
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
34000 Крагујевац, Ђуре Пуцара Старог 3
тел. 034/303-500

Чистачица
УСЛОВИ: I степен стручности и други општи и посебни услови прописани Законом
и актима Факултета; предвиђен пробни рад у трајању до 6 месеци. Кандидати, уз
пријаву са биографијом, достављају следеће оверене фотокопије: доказа о школској
спреми; извода из матичне књиге рођених; уверења о држављанству; уверења суда
да против кандидата није покренута истрага и да није подигнута оптужница. Пријаву
са доказима о испуњености услова тражених конкурсом доставити на горенаведену
адресу факултета, са назнаком: „За оглас“. Рок за пријаву је 8 дана.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ЦВЕТИЋ“
34240 Кнић
тел. 034/510-978

Васпитач

за рад у припремно предшколској групи у Книћу
УСЛОВИ: стечено образовање на студијама другог степена (мастер академске студије,
специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије) по пропису
који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од најмање четири године; по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; на студијама првог степена (основне академске,
односно струковне студије), студијама у трајању од три године или вишим образовањем, у складу са чланом 8. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13); да кандидат има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом; да 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. 72/09, 52/11 и 55/13); да има држављанство
Републике Србије и да зна језик на ком се остварује васпитно - образовни рад.

48

| Број 547 | 11.12.2013.

Васпитач

за рад у средње мешовитој васпитној групи у издвојеном
одељењу у Топоници
УСЛОВИ: стечено образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије) по
пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; на
основним студијама у трајању од најмање четири године; по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; на студијама првог степена
(основне академске, односно струковне студије), студијама у трајању од три године
или вишим образовањем, у складу са чланом 8. став 2. Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13); да кандидат
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом; 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.
72/09, 52/11 и 55/13); да има држављанство Републике Србије и да зна језик на ком
се остварује васпитно - образовни рад.

Васпитач

за рад у припремно предшколској групи у издвојеном одељењу у
Топоници, на одређено време до истека реализације припремно
предшколског програма, а најдуже до краја школске
2013/2014. године
УСЛОВИ: стечено образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије) по
пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; на
основним студијама у трајању од најмање четири године; по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; на студијама првог степена
(основне академске, односно струковне студије), студијама у трајању од три године
или вишим образовањем, у складу са чланом 8. став 2. Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13); да кандидат
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом; 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.
72/09, 52/11 и 55/13); да има држављанство Републике Србије и да зна језик на ком
се остварује васпитно - образовни рад.

Васпитач

за рад у средње мешовитој групи у издвојеном одељењу у Гружи,
на одређено време до истека реализације посебног програма до
30.06.2014. године
УСЛОВИ: стечено образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије) по
пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; на
основним студијама у трајању од најмање четири године; по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; на студијама првог степена
(основне академске, односно струковне студије), студијама у трајању од три године
или вишим образовањем, у складу са чланом 8. став 2. Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13); да кандидат
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом; 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.
72/09, 52/11 и 55/13); да има држављанство Републике Србије и да зна језик на ком
се остварује васпитно - образовни рад.

Васпитач

за рад у припремно предшколској групи у издвојеном одељењу у
Вучковици, на одређено време до истека реализације припремно
предшколског програма, а најдуже до краја школске
2013/2014. године
УСЛОВИ: стечено образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије) по
пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; на
основним студијама у трајању од најмање четири године; по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; на студијама првог степена
(основне академске, односно струковне студије), студијама у трајању од три године
или вишим образовањем, у складу са чланом 8. став 2. Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13); да кандидат
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом; 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.
72/09, 52/11 и 55/13); да има држављанство Републике Србије и да зна језик на ком
се остварује васпитно - образовни рад.

Васпитач

за рад у припремно предшколској групи у издвојеном одељењу
у Коњуши, на одређено време до истека реализације припремно
предшколског програма, а најдуже до краја школске
2013/2014. године
УСЛОВИ: стечено образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по
пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; на
основним студијама у трајању од најмање четири године; по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; на студијама првог степена
(основне академске, односно струковне студије), студијама у трајању од три године
или вишим образовањем, у складу са чланом 8. став 2. Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13); да кандидат
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом; да кандидат није
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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.
72/09, 52/11 и 55/13); да има држављанство Републике Србије и да зна језик на ком
се остварује васпитно - образовни рад.

Медицинска сестра - васпитач
за рад у групи у Книћу

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена медицинска школа васпитачког смера,
са радним искуством од годину дана; да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 120. Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13); да има држављанство Републике Србије
и да зна језик на ком се остварује васпитно-образовни рад.

Секретар
УСЛОВИ: дипломирани правник - мастер или дипломирани правник који је стекао
високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године у
складу са чланом 68. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13); да кандидат има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична
дела утврђена у члану 120. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13); да има држављанство Републике Србије и да
зна језик на ком се остварује васпитно-образовни рад.

Административно-финансијски радник
УСЛОВИ: економиста, завршен први степен високог образована на економском
факултету; да поседује радно искуство од годину дана; да кандидат има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом; да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 120. Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13); да има
држављанство Републике Србије и да зна језик на ком се остварује васпитно-образовни рад.

Кувар
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, квалификовани радник куварског смера, са радним искуством од годину дана; да кандидат има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом; да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за
кривична дела утврђена у члану 120. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13); да има држављанство Републике
Србије и да зна језик на ком се остварује васпитно-образовни рад.
ОСТАЛО ЗА СВА РАДНА МЕСТА: Уз пријаву на конкурс и доказе о испуњавању услова
(оверена копија или препис дипломе, држављанство РС), доставити и извод из матичне књиге рођених. Копије морају бити оверене, а уверења не смеју бити старије од
6 месеци. Доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом (лекарско уверење) подноси изабрани кандидат, пре закључивања уговора
о раду. Доказ о неосуђиваности из члана 120. став 1. тачка 3. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), прибавља
установа. Пријаве на конкурс са потребним доказима о испуњавању услова, подносе
лично или на горенаведену адресу. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
разматрати. Рок за пријаву је 8 дана.

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
КУЛТУРНИ ЦЕНТАР

34310 Топола, Булевар вожда Карађорђа бб
тел. 034/811-618
Конкурс објављен 16.10.2013. године у публикацији „Послови“, за радно
место: директор, поништава се у целости.

ству Републике Србије (оригинал или оверену фотокопију). Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности подноси се пре закључења уговора о
раду. Доказ да лице није осуђивано за наведена дела прибавља школа. Фотокопије
морају бити оверене и не старије од 6 месеци. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узимати у разматрање. Пријаве слати искључиво поштом на горенаведену
адресу школе, са назнаком: „За конкурс“.

ОСНОВНА ШКОЛА „СРЕТЕН МЛАДЕНОВИЋ“
34321 Десимировац
тел. 034/561-539

Помоћни радник

за 40% радног времена

Помоћни радник

за 50% радног времена, за рад у Лужницама
УСЛОВИ ЗА ОБА РАДНА МЕСТА: Поред општих услова предвиђених Законом, кандидати морају да испуњавају и остале законске услове предвиђене чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 55/13), односно да имају
одговарајуће образовање, основно образовање; да нису осуђивани правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за
кривично дело примање мита или давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање
и да је држављанин Републике Србије. Уверење о општој здравственој способности
се прилаже по пријему у радни однос. Пријаве са доказима о испуњености услова
конкурса слати на горенаведену адресу школе - секретаријату школе, са назнаком:
„За конкурс“.

ПРВА КРАГУЈЕВАЧКА ГИМНАЗИЈА
34000 Крагујевац, Даничићева 1
тел. 034/335-506

Финансијско-књиговодствени радник
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме.

Радник на одржавању хигијене
4 извршиоца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена основна школа.
ОСТАЛО ЗА ОБА РАДНА МЕСТА: да кандидати имају одговарајуће образовање; да
нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскрнављење, за кривично дело примање мита или давање мита, за
кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; да су држављани Републике Србије и да знају језик на
коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс са кратком биографијом, кандидати морају да поднесу: оверен препис или оверену фотокопију дипломе
о стеченом одговарајућем образовању; извод из књиге рођених; лекарско уверење
(доставља кандидат пре закључења уговора о раду); уверење о неосуђиваности прибавља школа. Пријаве се подносе непосредно у секретаријат школе или препорученом поштом на горенаведену адресу школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се разматрати. Додатне информације о конкурсу могу се добити код секретара
школе, на број телефона: 034/335-506. Рок за пријаву је 8 дана.

ОСНОВНА ШКОЛА „ЖИВАДИНКА ДИВАЦ“
34000 Крагујевац, Краља Милутина бб
тел. 034/323-421

Наставник српског језика и књижевности

на одређено време - замена запосленог за време обављања
функције директора школе

Наставник српског језика и књижевности

на одређено време - замена запослене за време трајања
породиљског одсуства
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, односно да кандидати имају одговарајуће образовање - услове прописане чланом 120 Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник РС“, број 72/09, 52/11 и 55/13); да има држављанство
Републике Србије и да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Доказ
о испуњености услова из става 1. тачка 1, 4 и 5 члана 120 Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 72/09, 52/11 и 55/13) подносе
се уз пријаву на конкурс, а из става 1. тачка 3. овог члана, прибавља установа.
ОСТАЛО: Уз пријаву са биографским подацима кандидати су у обавези да доставе
следеће доказе: оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; извод из
матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију) и уверење о држављан-

Бесплатна публикација о запошљавању

ОСНОВНА ШКОЛА „МИЛУТИН ЈЕЛЕНИЋ“
34324 Горња Трнава
тел. 034/832-001

Помоћни радник
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања, да има одговарајуће образовање - I степен
стручне спреме (основна школа) и да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да је кандидат држављанин Републике Србије; да
није осуђиван правоснажном 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
кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; да се против кандидата не води кривични поступак. Уз
пријаву на конкурс кандидати су дужни да доставе: оверен препис дипломе о завршеној основној школи, уверење о држављанству и уверење да нису осуђивани. Пријаве
слати на горенаведену адресу школе. Рок за пријаву је 8 дана.
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К ра љ е в о
ОСНОВНА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ“
36000 Краљево, Излетничка 10
тел. 036/379-700

Наставник разредне наставе

на одређено време до повратка запослене са породиљског
боловања, за рад у издвојеном одељењу школе на Берановцу
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Кандидат поред општих услова предвиђених
Законом о раду („Сл. гл. РС“, бр. 24/05, 61/05 и 54/09 и 32/13), треба да испуњава
и посебне услове предвиђене чл. 120.ст. 1. тачка 1, 2, 3, 4, и 5. и чл. 8. став 2. и 4.
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и
52/11 и 55/13), и услове из чл. 3. став 1. тачка 12. Правилника о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гл. РС“, бр.
11/12), и то: да има одговарајуће образовање; да има образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стеченом на високошколској установи у току
студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи,
у складу са Европским системом преноса бодова, да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није није осуђиван правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање 3 месеца и за кривично дело насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица и родоскрвњење, примања или
давања мита, као и кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја, човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену санкцију, као и да лицу није утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Република Србије; да зна језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад (српски језик). Уз пријаву на конкурс приложити одговарајућу документацију којом се доказује испуњеност услова предвиђених
Законом, Правилником и овим конкурсом: диплома о стеченом одговарајућем образовању, потврду или уверење високошколске установе о образовању из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стеченом на високошколској установи у току
студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова, уверење о држављанству (не
старије од 6 месеци) и извод из матичне књиге рођених, доказ да кандидат зна језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад - српски језик (у обавези су да доставе
само они кандидати који образовање нису стекли на српском језику, а доказује се
потврдом одговарајуће високошколске установе да је кандидат положио испит из
српског језика). Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способност за рад са
децом и ученицима, доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду.
Доказ да кандидат није осуђиван прибавља школа. Документација се доставља у
оригиналу или овереним фотокопијама. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања
у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и пријаве са неовереном документацијом неће се разматрати. Пријаве слати на адресу школе или
донети лично у просторије школе, радним даном од 09,00 до 12,00 часова.

ОШ „БРАЋА ВИЛОТИЈЕВИЋ“
36000 Краљево, Ратарско имање бб
тел. 036/359-630

Наставник физичког васпитања
за 60% радног времена

Наставник географије

на одређено време до повратка запослене са породиљског
боловања
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Кандидат поред општих услова предвиђених
Законом о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09 и 32/13),треба да испуњава
и посебне услове предвиђене чл. 120. ст. 1. тачка 1, 2, 3, 4 и 5. и чл. 8. став 2. и 4.
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09,
52/11 и 55/13) и услове из чл. 3. став 1. тачка 12. Правилника о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС“, бр.
11/12), и то: да има одговарајуће образовање; да има образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току
студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи,
у складу са Европским системом преноса бодова, да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање 3 месеца и за кривично дело насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица и родоскрнављење, за примање
или давање мита, као и за кривично дело из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја, против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену санкцију, као и да лицу није утврђено
дискриминаторно понашање; да има држављанство РС. Уз пријаву на конкурс приложити одговарајућу документацију којом се доказује испуњеност услова предвиђених
Законом, Правилником и овим конкурсом: диплому о стеченом одговарајућем образовању, потврду или уверење високошколске установе о образовању из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стеченом на високошколској установи у току
студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи,
у складу са Европским системом преноса бодова, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци) и извод из матичне књиге рођених, доказ да кандидат зна језик на
коме се остварује образовно-васпитни рад-српски језик (у обавези су да доставе само
они кандидати који образовање нису стекли на српском језику, а доказује се потврдом одговарајуће високошколске установе да је кандидат положио испит из српског
језика). Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способност за рад са децом и
ученицима, доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Доказ да
кандидат није осуђиван прибавља школа. Документација се доставља у оригиналу
или у овереним фотокопијама. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања у публи-
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кацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и пријаве са неовереном
документацијом неће се разматрати. Пријаве слати на адресу школе или донети лично у просторије школе, радним даном од 09,00 до 12,00 часова.

ОШ „ПЕТАР НИКОЛИЋ“
36202 Самаила
тел. 036/882-002

Наставник физичког васпитања
са 15% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Кандидат треба да испуњава следеће услове:
да има одговарајуће образовање сходно члану 8 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/2011 и 55/13) и сходно Правилнику
о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/12 и 15/13); да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима - лекарско уверење прилаже изабрани кандидат пре закључивања уговора о раду; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело примање мита или давање мита, за кривично дело из
групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање - доказ о неосуђиваности прибавља школа; да има држављанство Републике Србије; да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву
на конкурс потребно је поднети: диплому о стеченом образовању; извод из матичне
књиге рођених; уверење о држављанству Републике Србије; потврду да кандидат
има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на
високошколској установи током студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова.

Шеф рачуноводства
УСЛОВИ: VII/1 или VI/1 или VI/2 степен стручне спреме, академски назив мастер са
назнаком звања другог степена дипломских академских студија економског смера или
дипломирани економиста који је стекао образовање на основним студијама у трајању
од најмање четири године или да има високо образовање стечено на студијама првог
степена (основне академске, односно струковне студије) студија у трајању од три
године или економиста са вишим образовањем економског смера, са стеченим стручним звањем из области рачуноводства; 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 потребно
је поднети: диплому о стеченом образовању; извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству Републике Србије; уверење о некажњавању прибавља школа
службеним путем, а лекарско уверење кандидат прилаже пре закључења уговора о
раду. Документа којима се доказује испуњеност услова конкурса морају бити оригинали или оверене фотокопије и не старија од 6 месеци. Рок за пријављивање на конкурс
је 8 дана од дана објављивања конкурса.
Напомена: Неблаговремене, непотпуне као и пријаве са неовереном документацијом
неће се узимати у разматрање. Пријаве са потребном документацијом доставити на
адресу школе, са назнаком: „За конкурс“. Ближе информације о конкурсу могу се
добити код секретара школе и на телефон: 036/882-002.

ОШ „СВЕТИ САВА“
36103 Рибница, Змај Јовина 1
тел. 036/379-400

Наставник физике

за 20% радног времена
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Кандидат треба да испуњава следеће услове:
да има одговарајуће образовање сходно члану 8. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/2011 и 55/13) и Правилнику о
степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл.
гласник РС-Просветни гласник“, бр. 11/12 и 15/13); да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање 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;
да има држављанство Републике Србије; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Рок за пријаву на конкурс је 8 дана од дана објављивања. Уз пријаву
на конкурс кандидати подносе следећу документацију: диплому о стеченом образовању; извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству Републике Србије;
потврду да кандидат има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи током студија или након дипломирања
од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом
преноса бодова. Документа којима се доказује испуњеност услова конкурса морају
бити оригинали или оверене фотокопије и не старија од 6 месеци. Пријаве слати на
адресу школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Ближе информације се могу добити на телефон: 036/379-400.
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ОШ „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ“
36000 Краљево, Цара Душана 2
тел. 036/314-296

Наставник физичког васпитања
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Кандидат треба да испуњава услове из чл. 8.
и 120. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, број
72/09, 52/2011 и 55/2013) и Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, број 11/2012
и 15/2013), ови услови доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају
се у току рада. Уз пријаве на конкурс кандидати су дужни да поднесу следећу документацију: оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом високом образовању; уверење о држављанству РС (оригинал или оверену фотокопију, не старију од
6 месеци); уверење да лице није осуђивано правносанажном 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 обрзира на изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (доказ прибавља
школа по службеној дужности); извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију); лекарско уверење којим кандидат доказује да поседује психичку,
физичку и здравствену способност за рад са ученицима (подноси изабрани кандидат
пре закључења уговора о раду). Пријаве на конкурс са потребном документацијом о
испуњености услова доставити лично или на адресу школе, у року од 8 дана од дана
објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Одлука о избору кандидата биће донета у законском року.

ОСНОВНА ШКОЛА „МЛАДОСТ“
36217 Врњци, Железничка 26
тел. 036/631-468

Наставник српског језика и књижевности
са 22% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидат треба да
испуњава и следеће услове: да има одговарајуће образовање у складу са чланом
8 Закона о основама система образовања и васпитања, односно 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, високо образовање стечено на
основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године и да има стечену врсту образовања
у складу са чл. 3 став 1 тачка 1 Правилника о степену и врсти образовања наставника
и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр.
11/2012 и 15/2013), односно да је: 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 филог за југословенсу књижевност и српскохрватски
језик, професор српскохрватског језика и опште лингвистике, професор за српскохрватски језик са јужнословенским језицима, професор српскохрватског језика са источним и западним словенским језицима, професор, односно дипломирани филолог за
југословенску и општу књижевност, професор југословенске књижевности са страним
језиком, дипломирани филолог за књижевност и српски језик, дипломирани филолог
за српски језик и књижевност, професор српског језика и књижевности у одељењима
за националне мањине, професор српског језика и српске књижевности, дипломирани компаратиста, мастер филолог, мастер професор језика и књижевности; кандидат
мора да има у складу са чланом 8 став 4 Закон о основама система образовања и
васпитања, образовање из психолошких, педагошких и методичких дисиплина 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 члана 8. став 4. Закона; психичка, физичка и здравствена способност за рад
са децом и ученицима; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања; држављанство Републике Србије; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Образовно-васпитни рад у школи остварује се на српском језику.
Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да, поред краће биографије, у оригиналу
или у овереном препису доставе следећу документацију:
- доказ о држављанству Републике Србије (уверење о држављанству и извод из матичне књиге рођених);
- оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању;
- доказ о поседовању образовања из психолошких, педагошких и методичких дисиплина 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 издат од стране одговарајуће високошколске установе, односно
уверење или други одговарајући документ о положеном испиту из педагогије и психологије у току студија или доказ о положеном стручном испиту, односно о положеном
испиту за лиценцу.
Доказ о испуњености услова у погледу, физичке, психичке и здравствене способности
прибавља се пре закључења уговора о раду, а проверу психофизичких способности
врши Национална служба за запошљавање, применом стандардизованих поступака.
Доказ о неосуђиваности прибавља установа. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће бити разматране. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања.
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ОШ „ЈОСИФ ПАНЧИЋ“
36344 Баљевац, Бошка Бухе 8
тел. 036/791-227

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из чл. 8 став 2, члана 59 и члана 120
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009,
52/2011 и 55/2013); да има држављанство Републике Србије, одговарајуће високо
образовање прописано чл. 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања, на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке
академске студије или специјалистичке струковне студије), 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 од 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 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 правоснажном 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).
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: уверење о држављанству (оригинал или
оверену фотокопију, не старије од 6 месеци); 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 старије од 6 месеци) - подноси се пре закључења
уговора о раду. Рок за подношења пријаве је 15 дана. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узети у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА „МЛАДОСТ“
36217 Врњци, Железничка 26
тел. 036/631-468

Наставник математике
са 23% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидат треба да
испуњава и следеће услове: да има одговарајуће образовање у складу са чланом
8 Закона о основама система образовања и васпитања, односно 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, високо образовање стечено на
основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године и да има стечену врсту образовања
у складу са чланом 3 Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012
и 15/2013), односно да је: професор математике, дипломирани математичар, дипломирани математичар за теоријску математику и примене, дипломирани математичар
за рачунарство и информатику, дипломирани математичар-информатичар, професор
математике и рачунарства, дипломирани математичар за математику економије, 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 мора да има у складу са чланом 8 став 4 Закона о
основама система образовања и васпитања, образовање из психолошких, педагошких и методичких дисиплина 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 члана 8. став 4. Закона; психичка, физичка
и здравствена способност за рад са децом и ученицима; да кандидат није осуђиван
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије; да
зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Образовно-васпитни рад у
школи остварује се на српском језику. Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни
да, поред краће биографије, у оригиналу или у овереном препису доставе следећу
документацију:
- доказ о држављанству Републике Србије (уверење о држављанству и извод из матичне књиге рођених);
- оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању;
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- доказ о поседовању образовања из психолошких, педагошких и методичких дисиплина 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, издат од стране одговарајуће високошколске установе, односно
уверење или други одговарајући документ о положеном испиту из педагогије и психологије у току студија или доказ о положеном стручном испиту, односно о положеном
испиту за лиценцу;
- доказ о знању језика на којем се остварује образовно-васпитни рад (потврда високошколске установе на којој је кандидат стекао образовање да се редовна настава
одвија на српском језику).
Доказ о испуњености услова у погледу, физичке, психичке и здравствене способности
прибавља се пре закључења уговора о раду, а проверу психофизичких способности
врши Национална служба за запошљавање, применом стандардизованих поступака.
Доказ о неосуђиваности прибавља установа. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће бити разматране. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања.

ОШ „СУТЈЕСКА“

36350 Рашка, 27. новембар бб
тел. 036/736-591

Професор музичке културе

за 70% радног времена, на одређено време до повратка раднице
са породиљског боловања

Професор немачког језика
за 22% радног времена

Професор немачког језика
Професор математике

СПОРТСКИ ЦЕНТАР ЋИЋЕВАЦ
37210 Ћићевац, Ђуре Даничића бб
тел. 037/812-123

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: IV или VI степен стручне спреме.
ОСТАЛО: Поред општих услова предвиђених Правилником о систематизацији послова
бр. 11 од 23.04.2012. године и Правилником о допуни Правилника о систематизацији
послова бр.37 од 12.12.2012. године и чл. 6 Закона о радним односима у државним
органима, да је држављанин Републике Србије, да има IV или VI степен стручне спреме, да има општу здравствену способност и да није осуђиван за кривично дело на
безусловну казну затвора од најмање 6 месеци. Пријаве и потребна документа предвиђена Законом доставити у року од 8 дана од дана објаљивања огласа. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање истих. Пријаве се достављају
на адресу: Спортски центар Ћићевац, Ђуре Даничића бб, 37210 Ћићевац.

ОШ „СВЕТИ САВА“

37208 Читлук, Ратка Пешића 113
тел. 037/692-695

Наставник енглеског језика
за 55% радног времена

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

за 44% радног времена

Наставник немачког језика

УСЛОВИ ЗА СВА РАДНА МЕСТА: VII степен стручне спреме у наведеном занимању,
образовање стечено на студијама другог степена у складу са Законом о високом образовању 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
нису осуђивани или под истрагом због кривичног дела која их чине неподобним за
рад у школи.

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

ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: оверен препис или оверену фотокопију дипломе;
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија); уверење о
држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци). Лекарско уверење подноси
се непосредно пре закључења уговора о раду. Уверење о неосуђиваности прибавља
школа. Рок за пријављивање је 8 дана. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узимати у разматрање.

Крушевац
СПОРТСКИ ЦЕНТАР ЋИЋЕВАЦ
37210 Ћићевац, Ђуре Даничића бб
тел. 037/812-123

Заменик директора
на период од 4 године

УСЛОВИ: виша или висока стручна спрема.
ОСТАЛО: Поред општих услова предвиђених Правилником о систематизацији послова
бр. 11 од 23.04.2012. године и Правилником о допуни Правилника о систематизацији
послова бр. 37 од 12.12.2012. године, и чл. 6 Закона о радним односима у државним
органима, да је држављанин Републике Србије, да има вишу или високу стручну спрему, да има општу здравствену способност и да није осуђиван за кривично дело на
безусловну казну затвора од најмање 6 месеци. Пријаве и потребна документа предвиђена Законом доставити у року од 8 дана од дана објаљивања огласа. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање истих. Пријаве се достављају
на адресу: Спортски центар Ћићевац, Ђуре Даничића бб, 37210 Ћићевац.

СПОРТСКИ ЦЕНТАР ЋИЋЕВАЦ

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ
СТУДИЈА ЗА ВАСПИТАЧЕ
37000 Крушевац, Ћирила и Методија 22-24
тел. 037/439-754

Избор у звање и пријем у радни однос - сарадник у
настави за област Музика и извођачке уметности,
у оквиру образовно-научног поља друштвено
хуманистичких наука (реизбор)
на одређено време годину дана

УСЛОВИ: Услови за избор у звање и пријем у радни однос предвиђени су Законом
о високом образовању. Пријаву на конкурс са документацијом послати на наведену
адресу. Непотпуна и неблаговремена документација неће бити разматрана.

ОШ „СТАНИСЛАВ БИНИЧКИ“
37252 Јасика, Станислава Биничког бб
тел. 037/671-103

37210 Ћићевац, Ђуре Даничића бб
тел. 037/812-123

Спремачица

Послови на одржавању хигијене

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа кандидати треба да
имају: I степен стручне спреме, односно завршену основну школу; психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело примање мита или давање мита, за кривично дело из
групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, да има држављанство Републике Србије. Пријављени кандидати
су дужни да уз пријаву на оглас доставе доказ о стручној спреми, извод из матичне
књиге рођених и уверење о држављанству. Лекарско уверење доставља изабрани
кандидат пре закључења уговора о раду. Пријаве слати на наведену адресу.

на период од 1 године
2 извршиоца

УСЛОВИ: завршена основна школа.
ОСТАЛО: Поред општих услова предвиђених Правилником о систематизацији послова
бр. 11 од 23.04.2012. године, да је држављанин Републике Србије, да има завршену
основну школу, да има општу здравствену способност и да није осуђиван за кривично
дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци. Пријаве и потребна документа предвиђена Законом доставити у року од 8 дана од дана објаљивања огласа.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве се достављају на адресу: Спортски центар Ћићевац, Ђуре Даничића бб, 37210 Ћићевац.
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ОСТАЛО ЗА ОБА РАДНА МЕСТА: да кандидат има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица
или родоскрнавњење, 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; да је држављанин Републике Србије. Уз пријаву кандидати су
дужни да доставе: оверену копију дипломе о стеченом образовању, оверену копију
уверења о положеном испиту за лиценцу наставника (уколико поседује исто), уверење
о држављанству, извод из матичне књиге рођених. Пријаве слати на адресу школе.
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МУЗИЧКА ШКОЛА „СТЕВАН ХРИСТИЋ“
37000 Крушевац, Чупићева 25
тел. 037/427-556

Професор клавира - приправник

МУЗИЧКА ШКОЛА „СТЕВАН ХРИСТИЋ“
37000 Крушевац, Чупићева 25
тел. 037/427-556

Професор клавира - приправник

са 9% радног времена, за рад у издвојеном одељењу музичке
школе у Варварину, на одређено време

са 88% радног времена, на одређено време

Професор хармонике - приправник

са 27% радног времена, на одређено време

са 30% радног времена, за рад у издвојеном одељењу музичке
школе у Варварину, на одређено време
УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са чл. 8 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), Правилником
о степену и врсти образовања наставника у основној музичкој школи („Службени
гласник РС-Просветни гласник“, бр. 11/12) и Правилником о врсти стручне спреме
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама („Службени гласник РС-Просветни гласник“, бр. 5/91, 8/03, 11/08 и 9/13); психичка, физичка
и здравствена способност за рад са децом и ученицима; држављанство Републике
Србије; да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела прописана чланом 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања.
Уз пријаву на конкурс кандидати достављају следећа документа: оверену фотокопију
дипломе; уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених. Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима
подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Проверу психофизичких
способности за рад са децом и ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака. Доказ да кандидат није осуђиван
правноснажном пресудом, као и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање - прибавља школа. Пријаве са потребном документацијом
доставити на адресу школе, са назнаком: „За конкурс“, у року од 8 дана. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Контакт телефон: 037/427-556.

ОШ „ХЕРОЈ МИРКО ТОМИЋ“
37258 Доњи Крчин
тел. 037/795-180

Наставник математике

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

Наставник разредне наставе

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

Наставник енглеског језика

Професор клавира - приправник

Професор хармонике - приправник

са 80% радног времена, на одређено време

Професор хармонике - приправник

са 30% радног времена, на одређено време

Професор српског традиционалног певања приправник
са 12% радног времена, на одређено време

Професор српског традиционалног свирања - фруле приправник
са 49% радног времена, на одређено време

УСЛОВИ: 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), Правилником
о степену и врсти образовања наставника у основној музичкој школи („Сл. гласник
РС-Просветни гласник“, бр. 11/12) и Правилником о врсти стручне спреме нставника,
стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама („Сл. гласник-Просветни гласник“, бр. 5/91, 8/03, 11/08 и 9/13), психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима, држављанство РС, да кандидат није осуђиван
правноснажном пресудом за кривична дела прописана чланом 120. став 1. тачка 3.
Закона о основама система образовања и васпитања.
ОСТАЛО: Уз пријаву на оглас доставити: оверену фотокопију дипломе, уверење о
држављанству и извод из матичне књиге рођених. Лекарско уверење о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима подноси изабрани
кандидат пре закључивања уговора о раду. Проверу психофизичких способности за
рад са децом и ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака. Доказ да кандидат није осуђиван правноснажном
пресудом, као и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање - прибавља школа. Оглас је отворен 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве слати на адресу школе.

за рад у издвојеним одељењима школе у Залоговцу, Маренову,
Парцану и Горњем Крчину
на одређено време до повратка запослене са породиљског
одсуства и одсуства са рада ради неге детета

ОСНОВНА ШКОЛА „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“

Помоћни радник

на одређено време - приправник на годину дана

са 50% радног времена, за рад у издвојеном одељењу школе у
Горњем Крчину
на одређено време до повратка запослене са породиљског
одсуства и одсуства са рада ради неге детета
УСЛОВИ: На конкурс за пријем у радни однос се могу пријавити кандидати који
испуњавају услове утврђене у чл. 8 и 120 Закона о основама система образовања и
васпитања. Кандидат треба да испуњава услове у погледу стручне спреме у складу са
Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи, а за помоћног радника - основно 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 васпитања; држављанство Републике Србије. Уз пријаву
кандидати достављају: уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6
месеци); извод из матичне књиге рођених; оверену фотокопију (препис) дипломе о
стеченој стручној спреми, а за помоћног радника фотокопију (препис) сведочанства о
стеченом основном образовању. Доказ о неосуђиваности прибавља школа. Лекарско
уверење доставља кандидат пре закључења уговора о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаву уз потребну документацију доставити на
горенаведену адресу, у року од 8 дана, са назнаком: „За конкурс-не отварати“. Ближе
информације о конкурсу се могу добити на број телефона: 037/795-180.
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37242 Стопања
тел. 037/727-497

Наставник српског језика

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајући степен стручне спреме, одређеног занимања,
према Правилнику о врсти стручне спреме 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 72/09,
52/2011 и 55/2013); да испуњава услове прописане чланом 120. Закона о основама
система образовања и васпитања; да има образовање из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или
након дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу
са Европским системом преноса бодова. Уз пријаву кандидат треба да достави: краћу
биографију; оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију); уверење
о држављанству (не старије од 6 месеци, оригинал или оверену фотокопију); оригинал или оверену фотокопију потврде високошколске установе којом се потврђује
да кандидат има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од
најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом
преноса бодова; доказ да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима (доказ се доставља пре закључења уговора о раду); уверење о
неосуђиваности прибавља школа. Пријаве слати на горенаведену адресу лично или
поштом, у року од 8 дана.

ОСНОВНА ШКОЛА „СВЕТИ САВА“
37240 Трстеник, Браће Спасојевић бб
тел. 037/3100-262

Наставник разредне наставе

за рад у подручном одељењу школе у Попини
УСЛОВИ: Потребно је да кандидат испуњава услове предвиђене Законом о основама система образовања и васпитања и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Просветни гласник“, бр.
11/2012). Уз пријаву поднети: извод из матичне књиге рођених, извод из књиге
држављана и диплому - оригинална документа или оверене фотокопије. Пријаве слати на горенаведену адресу. Одлука о избору биће донета у законском року.
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ТЕХНИЧКА ШКОЛА
37000 Крушевац, Чеховљева 1
тел. 037/492-657

Професор српског језика и књижевности

за 67% радног времена, на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана - до повратка запослене са породиљског
боловања
УСЛОВИ: професор, односно дипломирани филолог за српскохрватски језик и југословенску књижевност, професор, односно дипломирани филолог за југословенску
књижевност и српскохрватски језик, професор, односно дипломирани филолог за
југословенску књижевност и општу књижевност, професор југословенске књижевности са страним језиком; професор српског језика и књижевности; професор српске
књижевности и језика; професор српске књижевности и језика са општом књижевношћу; дипломирани филолог за књижевност и српски језик; дипломирани филолог за
српски језик и књижевност; дипломирани 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: српски језик и лингвистика), мастер професор језика и књижевности (србиста)
(студијски програми: српска књижевност, српска књижевност и језик), мастер филолог (студијски програм: српски језик и књижевност).

Професор историје

на одређено време ради замене одсутне запослене преко 60 дана
- до повратка запослене са породиљског боловања
УСЛОВИ: професор историје, дипломирани историчар, професор историје - географије.

Професор биологије

за 35% радног времена, на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана, до повратка запослене са породиљског
боловања
УСЛОВИ: професор биологије, дипломирани молекуларни биолог и физиолог, дипломирани биолог, професор биологије - хемије, дипломирани професор биологије и
хемије, дипломирани биолог за екологију и заштиту животне средине, дипломирани
биолог, смер заштита животне средине, дипломирани биолог - еколог, мастер биолог
и мастер професор биологије.

Спремачица
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена основна школа.
ОСТАЛО ЗА СВА РАДНА МЕСТА: поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима; поседовање држављанства Републике Србије;
неосуђиваност правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, нити за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскрнављење, за кривично дело примање или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање. Наставник који је стекао одговарајуће високо образовање
на студијама другог степена (мастер академске студје или специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо
образовање, почев од 10. септембра 2005. године, 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. Потребна документација:
молба, извод из матичне књиге рођених (венчаних у случају промене презимена),
уверење о држављанству, оверена копија одговарајуће дипломе. У пријави обавезно назначити да ли је и када кандидат извршио претходну проверу психофизичких
способности (проверу психофизичких способности за рад са децом и ученицима врши
надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака).

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

Наставник разредне наставе

за рад у подручном одељењу у Великом Головоду
УСЛОВИ: одговарајући степен стручне спреме, одређеног занимања према Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи
(„Сл. гласник РС-Просветни гласник“, 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 има психичку, физичку и здравствену способност за рад се децом
и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело примање мита
или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да је држављанин Републике
Србије; да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисципли-
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на 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 кандидати треба да приложе: уверење о држављанству,
не старије од 6 месеци, оригинал или оверену фотокопију; извод из матичне књиге
рођених, оригинал или фотокопију; оригинал или оверену фотокопију дипломе или
уверења о стеченој стручној спреми; оригинал или оверену фотокопију потврде високошколске установе којом се потврђује да кандидат има образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току
студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи
у складу са Европским системом преноса бодова, односно да је лице у току студија
положило испите из педагогије и психологије или је положило стручни испит, односно испит за лиценцу (додатак дипломи или уверење од стране високошколске установе о положеним испитима из педагогије и психологије - у оригиналу или у овереном
препису, односно фотокопији). Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у
разматрање. Пријаве доставити лично или поштом на наведену адресу.

ОСНОВНА ШКОЛА „РАДЕ ДОДИЋ“
37246 Милутовац
тел. 037/721-243

Секретар

на одређено време
УСЛОВИ: дипломирани правник, дипломирани правник-мастер, положен стручни
испит или правосудни испит, сходно чл. 8 и чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања, кандидати треба да испуњавају следеће услове у складу са чл.
68 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09,
52/2011 и 55/2013).

Професор српског језика
са 89% радног времена

УСЛОВИ: сходно чл. 8 и чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања,
кандидати треба да испуњавају следеће услове у складу са чл. 3 ст. 1 тачка 6 Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр. 11/2012).

Професор енглеског језика

са 70% радног времена, на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана
УСЛОВИ: сходно чл. 8 и чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања,
кандидати треба да испуњавају следеће услове у складу са чл. 2 ст. 2-7 и чл. 3 ст. 1
тач. 3-1 Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012).
ОСТАЛО: да кандидати поседују психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело примање
мита или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених медјународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; држављанство Републике Србије; да знају језик на коме се остварује образовно-васпитни рад (српски језик).
Као докази подносе се оверен препис дипломе, извод из матичне књиге рођених,
извод из матичне књиге венчаних (за особе које су мењале презиме), уверење о
држављанству, уверење о неосуђиваности и лекарско уверење (приликом закључења уговора о раду). Пријаве са биографијом (обавезно написати контакт телефон)
подносе се у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.

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

Логопед-приправник

на одређено време до истека две године од дана заснивања
радног односа, са 50% радног времена, за рад у матичној школи
и издвојеним одељењима школе
УСЛОВИ: у радни однос може бити примљено лице под условима прописаним Законом, и ако има: 1) одговарајуће образовање у складу са Правилником о степену и
врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи; 2) да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима; 3) да није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три меасеца као и за кривична дела наведена у
члану 120. став 1. тачка 3) Закона о основама система образовања и васпитања; 4)
држављанство Републике Србије. Уз пријаву доставити доказ о испуњености услова
из тачке 1 и 4. Доказ о испуњености услова из тачке 2 подноси се пре закључења
уговора о раду. Пријаве са потребном документацијом доставити у року од 8 дана,
на горенаведену адресу.
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ОСНОВНА ШКОЛА
„ЖИВАДИН АПОСТОЛОВИЋ“
37240 Трстеник, Кнегиње Милице 41
тел. 037/711-464

Наставник енглеског језика

са 90% радног времена, на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана (породиљско одсуство и одсуство са
рада ради неге детета)
УСЛОВИ: Поред услова прописаних Законом о основама система образовања и васпитања кандидати треба да испуњавају и услове предвиђене Правилником о степену
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи. Уз пријаву
доставити (оверене преписе): диплому о потребној стручној спреми; уверење о
држављанству; извод из матичне књиге рођених. Лекарско уверење подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Уверење о неосуђиваности прибавља
школа. Пријаве се подносе у року од 8 дана од дана објављивања конкурса, лично
или на горенаведену адресу.

ОСНОВНА ШКОЛА „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“
37242 Стопања
тел. 037/727-497

Наставник историје

са 70% радног времена
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајући степен стручне спреме, одређеног занимања,
према Правилнику о врсти стручне спреме 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 72/09 и
52/2011 и 55/2013); да испуњава услове прописане чланом 120. Закона о основама
система образовања и васпитања; да има образовање из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина стечена на високошколској установи у току студија или
након дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу
са Европским системом преноса бодова. Уз пријаву кандидат треба да достави: краћу
биографију; оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију); уверење
о држављанству (не старије од 6 месеци, оригинал или оверену фотокопију); оригинал или оверену фотокопију потврде високошколске установе којом се потврђује
да кандидат има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од
најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом
преноса бодова; доказ да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима (доказ се доставља пре закључења уговора о раду), уверење о
неосуђиваности прибавља школа. Пријаве слати на горенаведену адресу лично или
поштом, у року од 8 дана.

МУЗИЧКА ШКОЛА „СТЕВАН ХРИСТИЋ“
37000 Крушевац, Чупићева 25
тел. 037/427-556

Издвојено одељење школе у Александровцу

Професор клавира- приправник
на одређено време

Професор клавира-приправник
на одређено време

Професор клавира-приправник

са 88% радног времена, на одређено време

Професор хармонике-приправник
на одређено време

УСЛОВИ: Одговарајуће образовање у складу са чл. 8 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), Правилником
о степену и врсти образовања наставника у основној музичкој школи („Службени
гласник РС-Просветни гласник“, бр. 11/12) и Правилником о врсти стручне спреме
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама („Службени гласник РС-Просветни гласник“, бр. 5/91, 8/03, 11/08 и 9/13); психичка, физичка
и здравствена способност за рад са децом и ученицима; држављанство РС; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела прописана чланом
120. став 1. тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву
на оглас доставити: оверену фотокопију дипломе, уверење о држављанству и извод
из матичне књиге рођених. Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са децом и ученицима подноси изабрани кандидат пре закључења
уговора о раду. Проверу психофизичких способности за рад са децом и ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања, применом стандардизованих
поступака. Доказ да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом, као и да за
њега није у складу са законом утврђено дискриминаторно понашање - прибавља
школа. Пријаве са потребном документацијом слати на адресу школе са назнаком: „За
оглас“, у року од 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узети у разматрање.

Бесплатна публикација о запошљавању

Лесковац
ОСНОВНА ШКОЛА
„СТАНИМИР ВЕЉКОВИЋ ЗЕЛЕ“
16205 Бојник, Стојана Љубића 2
тел. 016/821-135

Наставник физичког васпитања

на одређено време до повратка запосленог са функције, са 30%
радног времена
УСЛОВИ: У радни однос ради обављања послова наставника физичког васпитања
може бити примљен кандидат који испуњава следеће услове: поседовање одговарајућег образовања у складу са одредбама члана 8. Закона о основама система образовања и васпитања и члана 3. став 1. тачка 12. Правилника о степену и врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи;
- поседовање држављанства Републике Србије;
- да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
- да није осуђивано правноснажном прсудом 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 ита 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;
- познавање језика на ком се остварује образовно-васпитни рад.
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Потпуном пријавом сматра се пријава
која садржи:
1) доказ о држављанству РС (уверење о држављанству и извод из матичне књиге
рођених);
2) оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању.
У пријави обавезно навести контакт телефон. Одлуку о избору кандидата директор
ће донети у року од 8 дана од дана добијања резултата психолошке процене способности за рад са децом и ученицима. Пријаве слати на адресу школе, а ближе
информације о конкурсу могу се добити код секретара школе и на горенаведени број
телефона.

Педагошки асистент

на одређено време до 31.08.2014. године
УСЛОВИ: У радни однос ради обављања послова педагошког асистента може бити
примљен кандидат који испуњава следеће услове:
- IV степен - средња стручна спрема;
- поседовање држављанства Републике Србије;
- да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
- да није осуђиван правноснажном прсудом 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;
- познавање језика на ком се остварује образовно-васпитни рад;
- завршена обука за педагошког асистента.
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Потпуном пријавом сматра се пријава
која садржи:
1) доказ о држављанству РС (уверење о држављанству и извод из матичне књиге
рођених);
2) оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању;
3) сертификат о завршеној обуци за педагошког асистента.
У пријави обавезно навести контакт телефон. Одлуку о избору кандидата директор
ће донети у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава. Пријаве слати на адресу школе, а ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара
школе и на горенаведени број телефона.

Спремачица

за рад у издвојеном одељењу у Црквици
УСЛОВИ: У радни однос ради обављања послова спремачице може бити примљен
кандидат који испуњава следеће услове:
- поседовање одговарајућег образовања - минимум I степен стручне спреме;
- поседовање држављанства Републике Србије;
- да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
- да није осуђиван правноснажном прсудом 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.
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Потпуном пријавом сматра се пријава
која садржи:
1) доказ о држављанству РС (уверење о држављанству и извод из матичне књиге
рођених);
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2) оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању.
У пријави обавезно навести контакт телефон. Одлуку о избору кандидата директор
ће донети у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава. Пријаве слати на адресу школе, а ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара
школе и на горенаведени број телефона.

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ТРГОВИНСКО-УГОСТИТЕЉСКА
ШКОЛА ЛЕСКОВАЦ
16000 Лесковац, Дубочица бб
тел. 016/222-961

Конкурс објављен 13.11.2013. године у публикацији „Послови“, поништава
се за радно место: професор туристичке географије, са 15% радног времена.

ТРГОВИНСКО-УГОСТИТЕЉСКА
ШКОЛА ЛЕСКОВАЦ
16000 Лесковац, Дубочица бб
тел. 016/222-961

Наставник практичне наставе посластичарства

са 50% радног времена, на одређено време до краја школске
2013/2014. године
2 извршиоца
УСЛОВИ: Поред законом прописаних услова (Закон о основама система образовања
и васпитања „Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) тражи се испуњеност услова
и у складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника
и помоћних наставника у стручним школама („Просветни гласник“, бр. 5/91, 1/92,
21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/01, 3/03, 8/03, 11/04, 5/05, 6/05, 2/07, 4/07, 7/08, 11/08,
5/11, 8/11 и 9/13): посластичар-специјалиста.

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 из групе кривичних дела протиитв полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; држављанство Републике Србије; наставник мора
да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено
на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30
бодова и 6 бодова праксе у установи у складу са Европским системом преноса бодова.
Наставник који је у току студија положио испите из педагогије и психологије или је
положио стручни испит, односно испит за лиценцу, смаатра се да има горенаведено
образовање. Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да приложе следећа документа: краћу биографију; диплому или уверење о дипломирању које није старије од 6
месеци; уверење о држављанству, не старије од 6 месеци; извод из матичне књиге
рођених; доказ да имају образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања
од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи у складу са Европским системом
преноса бодова или доказ да су у току студија положили испите из педагогије и психологије или оверену фотокопију положеног стручног испита или испита за лиценцу.
Приложена документа морају бити у оригиналу или уредно оверене фотокопије. У
поступку одлучивања о избору кандидата директор врши ужи избор кандидата које
упућује на претходну психолошку процену способности кандидата за рад са децом
и ученицима, коју врши надлежна служба за послове запошљавања. Уверење о
неосуђиваности прибавља школа по службеној дужности, а уверење о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима подноси изабрани
кандидат пре закључења уговора о раду. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. Пријаве
са потребном документацијом слати на адресу школе.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
ДЕЧИЈИ ВРТИЋ „ДЕЧИЈА РАДОСТ“
16230 Лебане, Цара Душана 68
тел. 016/843-767

Васпитач

ОСТАЛО. Уз пријаву на конкурс приложити: оверену фотокопију дипломе и друге
доказе да испуњавају услове конкурса, уверење о држављанству РС, извод из матичне књиге рођених, лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад (подноси се приликом потписивања уговора о раду) и уверење да
кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривично
дело насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело против правног саобраћаја,
против човечности и других добара заштићених међународним правом (прибавља
установа). У поступку одлучивања о избору наставника, директор ће у складу са чл.
130. став 3. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“,
бр. 72/09, 52/11 и 55/13) извршити ужи избор кандидата које ће упутити на претходну проверу психофизичких способности. Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.
Пријаве слати на адресу школе.

УСЛОВИ: поседовање одговарајућег образовања: педагошка академија за образовање васпитача или VI степен стручне спреме - одговарајуће више образовање,
односно одговарајуће високо образовање на студијама првог степена (основне академске, односно струковне студије), студијама у трајању од три године или на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије
или специјалистичке струковне студије) - васпитач, у складу са Законом о основама
система образовања и васпитања.

МУЗИЧКА ШКОЛА „СТАНИСЛАВ БИНИЧКИ“

ОСТАЛО: доказ о држављанству (извод из матичне књиге рођених и уверење о
држављанству, оригинал или оверену фотокопију не старију од шест месеци); оверен
препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању.

Професор гитаре

на одређено време до краја школске 2013/2014. године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме; дипломирани музичар - усмерење гитариста;
дипломирани музичар - гитариста; академски музичар гитариста.

УСЛОВИ: IV степен; савладан програм обуке за педагошког асистента; поседовање
психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима; неосуђиваност правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, нити за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица; запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскрнављење, за кривично дело примање мита или давање мита за кривично
дело из групе кривичних дела провит полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на
иречену кривичну санкцију, као и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; поседовање држављанства Републике Србије; знање језика на
ком се остварује васпитно-образовни рад.

16000 Лесковац, Млинска 2

Професор гитаре

са 30% радног времена
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме; дипломирани музичар - усмерење гитариста,
дипломирани музичар - гитариста, академски музичар гитариста.

Професор гитаре

за рад у издвојеном одељењу музичке школе у Медвеђи, са 80%
радног времена
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме; дипломирани музичар - гитариста; дипомирани музичар - гитариста; академски музичар гитариста.

Професор џез бубњева и ударачких инструмената
са 20% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме; дипломирани музичар - усмерење перкусиониста, дипломирани музичар - перкусиониста; академски музичар перкусиониста.

на одређено време до повратка запослене са породиљског
одсуства, а најдуже до 22.10.2014. године

Васпитач

на одређено време ради замене одсутне запослене преко 60 дана

Педагошки асистент

ОСТАЛО: доказ о држављанству (извод из матичне књиге рођених и уверење о
држављанству, оригинал или оверену фотокопију не старију од шест месеци); оверен
препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању; оригинал или оверену копију
сертификата о уводној обуци за педагошког асистента.
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Доказ о здравственој способности подноси се пре закључивања уговора о раду, а доказ о неосуђиваности прибавља установа. Пријаве слати поштом или предати лично на горенаведену
адресу.

Професор џез певања
са 30% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме; академски музичар џез певач; музички
извођач џез музике.
ОСТАЛО: Општи услови су предвиђени Законом о раду и Законом о основама система
образовања и васпитања. Према Закону о основама система образовања и васпитања, потребно је да лице има одговарајуће образовање; да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са ученицима; да није правноснажном пресудом
осуђивано за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
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ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ЕКОНОМСКА ШКОЛА
„ЂУКА ДИНИЋ“
16000 Лесковац

Оглас објављен 13.11.2013. године у публикацији „Послови“, поништава се
за радно место: наставник пословне информатике, на одређено време, са
50% радног времена. У свему осталом оглас је непромењен.
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ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ“
16000 Лесковац, Лесковачког одреда 6

Оглас објављен 30.10.2013. године у публикацији „Послови“, поништава се
за радно место: професор физике, са 10% радног времена. У осталом делу
оглас је непромењен.

ОСНОВНА ШКОЛА „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ“
16000 Лесковац, Лесковачког одреда 6

Професор физике

са 10% радног времена
УСЛОВИ: да кандидати имају одговарајуће високо образовање у складу са чланом
8. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09,
52/11 и 55/13), у складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/12 и
15/13), да имају образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечених на високошколској установи у току студија или након дипломирања од
најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом
преноса бодова; да има физичку, психичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које се изриче безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело примања мита
или давања мита, за кривично дело из групе кривичних дела заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да зна језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад; да има држављанство Републике Србије.
ОСТАЛО: Кандидати су дужни да уз пријаву доставе оверену копију: уверења о
држављанству; извода из матичне књиге рођених; дипломе о стеченој врсти и степену образовања; доказ о образовању из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина стеченом на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским
системом преноса бодова (оверена копија доказа који изда високошколска установа,
односно уверење о положеном испиту из педагогије и психологије у току студија
или доказ о положеном стручном испиту, односно о положеном испиту за лиценцу).
Лекарско уверење подноси се пре закључења уговора о раду, а доказ о неосуђиваности прибавља школа по службеној дужности. Пријаве са документацијом да су
испуњени општи и посебни услови огласа као и бројем телефона кандидата, доставити на адресу школе, у року од 8 дана од дана објављивања огласа.

ОСНОВНА ШКОЛА „ГОРЊА ЈАБЛАНИЦА“
Медвеђа
тел/факс: 016/891-012

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, да поседује лиценцу, односно положен стручни
испит, да испуњава остале услове за наставника, педагога или психолога, да има 5
година радног стажа у области образовања, да има дозволу за рад, одговарајућу
здравствену способност, да је држављанин Републике Србије.
ОСТАЛО: Уз пријаву приложити: уверење о држављанству, оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, оверен препис/фотокопију уверења о положеном стручном испиту, потврду о радном искуству, преглед кретања у служби са
биографским подацима, доказе о својим стручним и организационим способностима
и уверење од општинског и окружног суда о неосуђиваности. Изабрани директор који
нема положен испит за директора, дужан је да га положи у року од годину дана од
дана ступања на дужност.

БИБЛИОТЕКА „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“
16230 Лебане, Цара Душана 72
тел. 016/845-327

Директор

на мандатни период 4 године
УСЛОВИ: VII/1 степен, високо образовање из друштвених или природних научних
области (основне студије у трајању од најмање четири године); најмање три године
радног искуства у култури, да поседује организационе способности; да нема законских сметњи и његово именовање. Кандидат за директора дужан је да предложи
програм рада и развоја Библиотеке за мандатни период од четири године.
ОСТАЛО: предлог програма рада и развоја библиотеке за период од 4 године; оверену копију дипломе о стеченој стручној спреми; уверење о држављанству (оригинал
или оверену копију), извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену копију);
оверену копију радне књижице из које се види да лице има најмање три године радног искуства у култури; уверење надлежног органа да се против њега не води истрага
и да против њега није подигнута оптужница; кратку биографију.
Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса, на горенаведену адресу, са назнаком: „Пријава на конкурс - не отварати“.

Бесплатна публикација о запошљавању

ТРГОВИНСКО-УГОСТИТЕЉСКА ШКОЛА
16000 Лесковац, Дубочица бб
тел. 016/222-961

Професор за предмет пословне финансије

са 20% радног времена, на одређено време до повратка одсутног
запосленог (ради замене одсутног запосленог преко 60 дана)

Професор за предмет пословна информатика

са 30% радног времена, на одређено време до повратка одсутног
запосленог (ради замене одсутног запосленог преко 60 дана)

Педагог

са 50% радног времена, на одређено време до повратка одсутног
запосленог (ради замене одсутног запосленог преко 60 дана)
УСЛОВИ: професор педагогије; дипломирани школски психолог - педагог; мастер
педагог.

Благајник - обрачунски радник

на одређено време до повратка одсутног запосленог (ради
замене одсутног запосленог преко 60 дана)
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, економске струке. Услови за професоре и педагога: стечено одговарајуће високо образовање, као и образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току
студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи,
у складу са Европским системом преноса бодова, све у складу са Законом о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и
у складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника
и помоћних наставника у стручним школама („Просветни гласник“, бр. 5/91, 1/92,
21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/01, 3/03, 8/03, 11/04, 5/05, 6/05, 2/07, 4/07, 7/08, 11/08,
5/11, 8/11 и 9/13).
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс приложити: оверену фотокопију дипломе и друге
доказе да испуњава услове конкурса, потврду високошколске установе о положеним испитима педагогија и психологија или уверење о положеном стручном испиту,
односно лиценци, уверење о држављанству РС, извод из матичне књиге рођених,
лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад (подноси
се приликом потписивања уговора о раду), и уверење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за кривично дело насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело против правног саобраћаја, против човечности и других
добара заштићених међународним правом (прибавља установа). У поступку одлучивања о избору наставника, директор ће у складу са чл. 130. став 3. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13)
извршити ужи избор кандидата које ће упутити на претходну проверу психофизичких
способности. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Пријаве
слати на адресу школе. Рок за пријаве је 8 дана од дана објављивања.

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ТРГОВИНСКО-УГОСТИТЕЉСКА ШКОЛА
16000 Лесковац, Дубочица бб

Конкурс објављен 13.11.2013. године у публикацији „Послови“, поништава
се за радна места: наставник практичне наставе услуживања, са 40% радног времена - 1 извршилац и наставник посластичарства, са по 50% радног
времена - 2 извршиоца. У осталом делу конкурс је непромењен.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ШКОЛА ЗА ОСНОВНО
ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ
„ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“
16000 Лесковац

Оглас објављен 13.11.2013. године у публикацији „Послови“, поништава
се за радна места: наставник физичког васпитања, на одређено време до
повратка радника коме мирује радни однос, а најдуже до 31.08.2014. године, са 30% радног времена, за рад у територијално издвојеном одељењу у
Бојнику, и наставник физичког васпитања, на одређено време до повратка
радника коме мирује радни однос, а најдуже до 31.08.2014. године, са 35%
радног времена, за рад у територијално издвојеном одељењу у Лебану. У
осталом делу оглас је непромењен.

Обука за активно
тражење посла
11.12.2013. | Број 547 |
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Наука и образовање

ОСНОВНА ШКОЛА „ПЕТАР ТАСИЋ“
16000 Лесковац, Влајкова 24
тел. 016/212-701

Наставник техничког и информатичког образовања
са 10% радног времена

Наставник разредне наставе
Наставник разредне наставе

за рад у припремној ромској групи

Педагошки асистент

на одређено време до 31.08.2014. године
УСЛОВИ ЗА НАСТАВНИКЕ: Поред општих услова прописаних чл. 120. Закона о основама система образовања и васпитања, кандидат треба да испуњава услове из чл.
8. Закона и Правилника о степену и врсти стручне спреме наставника и стручних
сарадника у основној школи.
ОСТАЛО ЗА НАСТАВНИКЕ: Уз пријаву доставити: извод из матичне књиге рођених
(оригинал или оверену фотокопију); уверење о држављанству, не старије од 6 месеци (оригинал или оверену фотокопију); доказ о стручној спреми (оверена фотокопија). Уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности (лекарско уверење)
се прибавља у поступку одлучивања пре закључења уговора о раду. Испуњеност
прописаних услова у погледу осуђиваности за кривична дела утврђена у чл. 120. ст.
1. тач. 3. Закона, школа прибавља службеним путем.
УСЛОВИ ЗА ПЕДАГОШКОГ АСИСТЕНТА: средња стручна спрема - било ког занимања,
завршена обавезна уводна обука за педагошког асистента, познавање ромског језика.
ОСТАЛО ЗА ПЕДАГОШКОГ АСИСТЕНТА: Уз пријаву доставити: доказ о наведеном
образовању, потврда о завршеној обавезној уводној обуци за педагошког асистента; извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству; уверење из казнене
евиденције да није осуђиван за кривична дела прописана чл. 120. Закона (прибавља
школа), лекарско уверење (прибавља се пре закључивања уговора о раду). Рок за
пријаву је 8 дана од дана објављивања.

ОСНОВНА ШКОЛА „ЈОСИФ КОСТИЋ“
16000 Лесковац

Професор математике

са 50% радног времена, на одређено време до 31.08.2014. године
УСЛОВИ: одговарајуће образовање; психичка,физичка и здравствена способност за
рад са децом и ученицима; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца или није правоснажном пресудом осуђиван за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскрвњење, кривично дело против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; држављанство Републике Србије.
ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз пријаву на конкурс достави: оригинал или оверену
фотокопију дипломе; оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге
рођених; оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству, не старије од
шест месеци. Школа прибавља: доказ да кандидат није осуђиван; доказ да је кандидат способан за рад са ученицима (кандидати се упућују на тестирање психофизичких
способности које врши Национална служба за запошљавање). Пре закључења уговора о раду изабрани кандидат доставља лекарско уверење. Рок за подношење пријаве
је осам дана од дана објављивања конкурса.

ГИМНАЗИЈА ЛЕСКОВАЦ

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

Професор физичког васпитања

на одређено време ради замене одсутне запослене преко 60
дана, са 50% радног времена
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о раду, кандидат треба да има
стечено одговарајуће образовање у складу са чл. 8. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13): на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије
или специјалистичке струковне студије) по пропису који уређује високо образовање,
почев од 10. 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 испуњава услове у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у гимназији („Сл. гласник РС - Просветни
гласник“, бр. 15/13); да има образовање из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова - наставник који је у току студија положио испите из педагогије
и психологије или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се да
има образовање из чл. 8. став 4. Закона о основама система образовања и васпитања;
да није осуђивано правоснажном 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 мало-
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летног лица или родоскрвњење, 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; да има држављанство Републике Србије.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс поднети: извод из матичне књиге рођених; уверење
о држављанству (не старије од 6 месеци); диплому о стеченом образовању и доказ
да кандидат има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина, стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од
најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са ЕСПБ (уверење одговарајуће високошколске установе о броју бодова или оверена фотокопија уверења
о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу или оверена фотокопија
индекса о положеним испитима из педагогије и психологије). Сва документа се прилажу у оригиналу или као оверене фотокопије. Уверење о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са ученицима доставља се пре закључења уговора о раду, а доказ о неосуђиваности прибавља школа. По истеку конкурсног рока
директор врши ужи 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. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса.
Пријаве слати на адресу школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети
у разматрање. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе
на телефон: 016/212-218.

Лозниц а
ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
СРЕДЊА ШКОЛА „СВЕТИ САВА“
15300 Лозница, Саве Ковачевића 1

Оглас објављен 04.12.2013. године у публикацији „Послови“, поништава
за радна места:
- наставник интерне медицине са негом, за 37% норме часова;
- наставник инфектологије са негом, за 20% норме часова;
- наставник хирургије са негом, за 37% норме часова;
- наставник неуропсихијатрије са негом, за 20% норме часова;
- наставник педијатрије са негом, за 17% норме часова;
- наставник гинекологије и акушерства са негом, за 17% норме часова;
- наставник медицинске биохемије, за 26% норме часова;
- наставник микробиологије са епидемиологијом, за 20% норме часова;
- наставник патологије, за 30% норме часова;
- наставник за 74% норме часова из предмета: здравствена нега и рехабилитација, основи масаже, физикална терапија, кинезиологија, кинезитерапија и специјална рехабилитација и основи клиничке медицине.
За остала радна места оглас је непромењен.

СРЕДЊА ШКОЛА „СВЕТИ САВА“
15300 Лозница, Саве Ковачевића 1

Наставник интерне медицине са негом
за 37% норме часова

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

Наставник инфектологије са негом
за 20% норме часова

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

Наставник хирургије са негом
за 37% норме часова

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

Наставник неуропсихијатрије са негом
за 20% норме часова

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

Наставник педијатрије са негом
за 17% норме часова

УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста педијатар; лекар, специјалиста педијатрије;
специјалиста доктор медицине, специјалиста педијатар.

Наставник гинекологије и акушерства са негом
за 17% норме часова

УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста гинекологије и акушерства; специјалиста
доктор медицине, специјалиста гинекологије и акушерства.
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Наставник медицинске биохемије
за 26% норме часова

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

Наставник микробиологије са епидемиологијом
за 20% норме часова

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

Наставник патологије
за 30% норме часова

УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста за патолошку анатомију; доктор медицине;
специјалиста доктор медицине, специјалиста патологије.

Наставник, за 74% норме часова, из предмета:
основи масаже, физикална терапија, кинезиологија,
кинезитерапија и специјална рехабилитација и основи
клиничке медицине
УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста за физикалну медицину и рехабилитацију;
специјалиста доктор медицине, специјалиста физикалне медицине и рехабилитације.
ОСТАЛО: Поред услова прописаних законом и одговарајуће стручне спеме наведене
за појединог наставника, лица која се пријављују на конкурс треба да испуњавају
и друге посебне услове: да имају психичку, физичку и здравствену способност за
рад са ученицима; да нису осуђивана правноснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело примање мита
или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; држављанство РС. Као доказе о
испуњавању услова, кандидат уз пријаву са кратком биографијом подноси:
- оверену фотокопију дипломе;
- извод из матичне књиге рођених;
- уверење о држављанству, не старије од 6 месеци (оригинал или оверена фотокопија);
- лекарско уверење подноси се пре закључења уговора о раду;
- уверење о неосуђиваности прибавља школа.
Лица која испуњавају услове конкурса и која уђу у ужи избор упућују се на проверу
психофизичких способности у надлежну службу за послове запошљавања, а о датуму
и времену провере психофизичких способност биће обавештени од стране школе.
Пријаве се подносе на адресу школе, са назнаком: „За конкурс“, у року од 8 дана од
дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“
Клупци
15300 Лозница, Ратарска бб
тел. 015/874-664

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: да испуњава услове из члана 8 ст. 2, члана 59 и 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/2013); да има
одговарајуће високо образовања стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне
студије), по пропису који је уређивао високо образовање почев од 10. септембра
2005. године или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; да испуњава
услове за наставника основне школе, за педагога и психолога; да кандидат поседује
дозволу за рад, да има обуку и пложен испит за директора установе (програм обуке
за директора школе и Правилник о полагању испита за директора школа нису донети, па ће изабарни 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 дговарајућег образовања; да има психичку, физичку и здравствену
спосбност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом
за кривична дела утврђена чланом 120. ст. 1. тачка 3. Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 55/11 и 55/2013)-уверење прибавља школа; да је држављанин РС; да зна језик на коме се остварује образовно васпитни рад. Уз пријаву кандидат је у обавези да приложи: оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем високом образовању; оверену фотокопију уверења
о положеном стручном испиту (дозволу за рад); потврду да има најмање 5 година
рада у области образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања
(подноси се у оригиналу); уверење о држављанству (оригинал или оверена копија,
не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених (оригинал, не старије од
6 месеци); лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима (не старије од 6 месци); уверење суда о неосуђиваности
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(оригинал, не старије од 6 месци); биографија са кратким прегледом рада у служби (радна биографија); предлог плана рада директора за време мандата; докази о
испуњавању услова могу се поднети и у овереној фотокопији. Фотокопије које нису
оверене од стране надлежног органа неће се узети у разматрање. Пријаве са доказима о испуњености услова конкурса достављају се са назнаком: „Конкурс за директора
- не отварај“, на адресу школе, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.
Ближа обавештења могу се добити у секретаријату школе, на телефон: 015/874-664.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

ОШ „АНТА БОГИЋЕВИЋ“
15300 Лозница, Јанка Веселиновића 6

Наставник математике
2 извршиоца

Наставник математике
са 22,22% радног времена

УСЛОВИ: кандидати треба да имају одговарајуће образовање из члана 8. Закона
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11и
55/13) и Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС-Просветни гласник“, бр. 11/2012 и
15/2013); 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; диплимирани 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 математике, 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 разредне наставе
Наставник разредне наставе

за рад у продуженом боравку школе
УСЛОВИ: кандидати треба да имају одговарајуће образовање из члана 8. Закона
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 52/11 и
55/13) и Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи („Службени гласник РС-Просветни гласник“, бр. 11/2012 и 15/2013);
професор разредне наставе, наставник разредне наставе, професор педагогије са
претходно завршеном педагошком академијом или учитељском школом, професор
разредне наставе и енглеског језика за основну школу, мастер учитељ, дипломирани
учитељ мастер, професор разредне наставе и ликовне културе за основну школу.
ОСТАЛО: да кандидати испуњавају следеће услове: у погледу образовања у складу са чланом 8. Законом о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/2013), да имају одговарајуће високо образовање у
складу са Законом о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“,
бр. 72/09, 52/11 и 55/2013); на студијама другог степена (мастер академске студије,
специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), у складу
са Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08 и 44/10), а почев од 10. септембра 2005. године, на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године; изузетно, наставник и васпитач јесте
лице са стеченим одговарајућим високим образовањем на студијама другог степена
(основне академске, односно струковне студије), студијама у трајању од три године
или вишим образовањем. 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; наставник и стручни сарадник који је
у току студија положио испите из педагогије и психологије или је положио стручни
испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има образовање из претходног става.
Услови из члана 120 и 121 Закона основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/2013), одговарајуће образовање; да кандидат има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120. ст. 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 оглас кандидати
треба да доставе: уверење о држављанству (не старије од 6 месеци); препис или
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену копију, на новом обрасцу издат од 01.03.2010.); доказ да
лице има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено
на високошколској установи или након дипломирања, од најмање 30 бодова и шест
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова - додатак
дипломи, уверење о положеним испитима са завршених студија, потврда и уверење

11.12.2013. | Број 547 |

59

Наука и образовање
високошколске уставнове, уверење о положеном стручном испиту, односно испит за
лиценцу, доказ о знању језика на ком се изводи образовно васпитни рад у школи
(уколико одговарајуће образовање није стечено на том језику); по истеку рока за
подношење пријаве, за све кандидате који су благовремено доставили исправну и
потпуну документацију, школа ће прибавити од надлежног органа доказ из члана
120. став 1. тачка 3. Закона основама система образовања и васпитања да кандидат
није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела. У поступку одлучивања о
избору наставника директор ће извршити ужи избор кандидата који ће бити упућени
на психолошку процену способности за децом и ученицима, психолошку процену способности за рад са децом и ученицима врши служба за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака, уверење о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад да децом и ученицима доставља изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду. Пријаве на конкурс слати на адресу школе, у року од 8 дана
од дана објављивања огласа. Непотпуне и неблаговремене пријаве као и неоверена
документа неће се узети у разматрање.

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

Професор разредне наставе

на одређено време до повратка запослене са породиљског
боловања

ОШ „СТЕПА СТЕПАНОВИЋ“

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; држављанство Републике Србије; психичка, физичка
и здравствена способност за рад са децом и ученицима; да кандидат није осуђиван
правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узимати у разматрање.

Наставник математике

ДОМ КУЛТУРЕ РАЖАЊ

Наставник математике

Послови одржавања хигијене

Наставник разредне наставе

УСЛОВИ: да је кандидат држављанин Републике Србије; да је пунолетан; да има
општу здравствену способност; да има прописану стручну спрему; да није осуђиван
за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво
дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу; да испуњава друге услове утврђене законом, другим прописима или актом о систематизацији
радних места у органу. Уз пријаву доставити: фотокопију сведочанства о завршеној
основној школи; извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству; лекарско уверење; уверење да се против лица не води кривични поступак. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће бити разматране.

15234 Текериш
тел. 015/850-040

са 88% радног времена
са 76% радног времена

Наставник биологије

са 70% радног времена, на одређено време до повратка
директора школе са функције
УСЛОВИ: да кандидат поседује одговарајућу стручну спрему предвиђену 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 да испуњава услове
утврђене у чл. 8 и чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13); поред услова наведених у погледу стручне
спреме и одговарајуће врсте образовања, кандидати треба да испуњавају и посебне
услове: да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, да су држављани РС, доказ да нису осуђивани правоснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 тачка 3 Закона о основама систама 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 студирања или
након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са
Европским системом преноса бодова. Наставник који је у току студија положио испите
из педагогије и психологије или је положио стручни испит односно испит за лиценцу
сматра се да има горе наведено образовање. Уз пријаву приложити: оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; оверену фотокопију уверења о држављанству
РС; извод из матичне књиге рођених; доказ да има образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току
студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи у
складу са Европским системом преноса бодова који подноси лице из чл. 8 ст. 2 и Зкона о основама система образовања и васпитања (уверење високошколске установе)
или доказ да је у току студија положио испите из педагогије или психологије или оверену фотокопију положеног испита или испита за лиценцу; проверу психофизичких
способности кандидата за рад са децом и ученицима извршиће НСЗ применом стандардизованих поступака; доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима доставља се пре закључења уговора о раду,
уверење да кандидати нису осуђивани за крична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања, прибавља школа. Пријаве са
документима о испуњености услова подносе се лично или препорученом пошиљком
на адресу школе у року од 8 дана од дана објављивања огласа, са назнаком: „За конкурс“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ОШ „БРАЋА РИБАР“
15317 Доња Борина
тел. 015/7796-048

Домар
УСЛОВИ: завршен III, IV или V степен стручне спреме, машинске или електро струке,
са положеним испитом за руковање котловима централног грејања. Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе, о врсти и степену стручне спреме, извод из матичне књиге рођених - оригинал или оверена копија; уверење о држављанству - не
старије од 6 месеци, оригинал или оверена копија; уверење о положеном испиту за
руковањем котловима централног грејања; лекарско уверење и уверење о неосуђиваности (подноси пре закључења уговора о раду). Избор између пријављених кандидата биће извршен у року од 30 дана од истека рока за пријаву на оглас. Пријаве
слати на адресу школе у року од 8 дана од дана објављивања огласа, са назнаком: „За
конкурс“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
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37215 Ражањ

на одређено време од 6 месеци

ОШ „ДОБРИЛА СТАМБОЛИЋ“
18360 Сврљиг, Радетова 25
тел. 018/821-002

Наставник математике

за рад у издвојеном осморазредном одељењу у Гушевцу

Наставник математике

са 66,67% радног времена, за рад у издвојеном осморазредном
одељењу у Лалинцу
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање стечено у складу са чланом 8 Закона о
основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/2009,
52/2011 и 55/2013), на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који
уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године или на основним
студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија
или након дипломирања, од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у
складу са Европским системом преноса бодова (доказ издаје надлежна високошколска установа) 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), и то: 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 биологије

са 40% радног времена, за рад у издвојеном осморазредном
одељењу у Гушевцу, на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање стечено у складу са чланом 8 Закона о
основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/2009,
52/2011 и 55/2013), на студијама другог степена (мастер академске студије, специја-
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Наука и образовање
листичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који
уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године или на основним
студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија
или након дипломирања, од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у
складу са Европским системом преноса бодова (доказ издаје надлежна високошколска установа) 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), и то: професор биологије; дипломирани биолог; дипломирани молекуларни биолог и физиолог; професор биологије и хемије; дипломирани биолог - смер
заштите животне средине; дипломирани биолог - еколог; дипломирани професор
биологије и хемије; професор биологије - географије; професор биологије - хемије;
професор биологије - физике; професор биологије - информатике; професор биологије - математике; дипломирани професор биологије - мастер; дипломирани биолог
- мастер; дипломирани професор биологије - хемије, мастер; дипломирани професор
биологије - географије, мастер; дипломирани молекуларни биолог - мастер; дипломирани биолог заштите животне средине; мастер биолог; мастер професор биологије;
мастер професор биологије и географије; мастер професор биологије и хемије. Лица
која су стекла академско звање мастер морају имати претходно завршене основне
академске студије биологије.

Наставник географије

за рад у матичној школи и у издвојеном осморазредном одељењу
у Гушевцу, на одређено време до истека мандата директору
школе
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање стечено у складу са чланом 8 Закона о
основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/2009,
52/2011 и 55/2013) на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који
уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године или на основним
студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија
или након дипломирања, од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у
складу са Европским системом преноса бодова (доказ издаје надлежна високошколска установа) 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), и то: професор географије; дипломирани географ; професор географије
и историје; дипломирани професор биологије и географије; дипломирани професор географије и информатике; професор биологије - географије; професор физике - географије; професор географије - информатике; дипломирани професор географије - мастер; дипломирани географ - мастер; мастер географ; мастер професор
географије; мастер професор биологије и географије; мастер професор географије и
информатике; дипломирани географ - просторни планер. Лица која су стекла академско звање мастер, односно дипломирани - мастер, треба да имају завршене основне
академске студије студијског програма: географија, дипломирани географ, професор
географије, двопредметне студије биологије и географије или двопредметне студије
географије и информатике.

Наставник енглеског језика

на одређено време до повратка на рад помоћника директора
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање стечено у складу са чланом 8 Закона о
основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/2009,
52/2011 и 55/2013) на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који
уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године или на основним
студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија
или након дипломирања, од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у
складу са Европским системом преноса бодова (доказ издаје надлежна високошколска установа) 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), и то: професор, односно дипломирани филолог за енглески језик и књижевност; дипломирани професор енглеског језика и књижевности; мастер филолог
(студијски програм или главни предмет/профил енглески језик); мастер професор
језика и књижевности (студијски програм или главни предмет/профил енглески
језик); дипломирани филолог англиста - мастер.
ОСТАЛО: психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима
(доказ доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду); да кандидат
није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (доказ прибавља школа по службеној дужности); држављанство Републике Србије. Уз пријаву доставити:
кратку биографију (CV); оверену фотокопију дипломе о одговарајућем образовању,
односно уверење ако диплома није издата; уверење о држављанству (не старије од 6
месеци); извод из матичне књиге рођених; извод из матичне књиге венчаних (за удате); доказ да кандидат има образовање из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова или потврду факултета о положеним испитима из педагогије и
психологије у току студија или доказ о положеном стручном испиту, односно испиту
за лиценцу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Помоћни радник
УСЛОВИ: завршена основна школа; психичка, физичка и здравствена способност за
рад са децом и ученицима (доказ доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду); да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела

Бесплатна публикација о запошљавању

утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања
(доказ прибавља школа по службеној дужности); држављанство Републике Србије. Уз
пријаву доставити: сведочанство о завршеној основној школи, уверење о држављанству и извод из матичне књиге рођених.

ОШ „СТЕФАН НЕМАЊА“
18000 Ниш, Косовке девојке бб
тел. 018/4213-009

Помоћни радник
УСЛОВИ: одговарајуће образовање; психичка, физичка и здравствена способност
за рад са децом и ученицима (лекарско уверење доставља изабрани кандидат пре
закључења уговора о раду); да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (доказ прибавља школа по службеној дужности); држављанство Републике Србије; знање језика на ком се остварује образовно-васпитни рад.
Уз пријаву доставити: оверен препис/фотокопију сведочанства о завршеној основној
школи, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци) и извод из матичне књиге рођених (не старији од 6 месеци). Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узимати у разматрање.

ЕКОНОМСКА ШКОЛА НИШ
18000 Ниш, Мајаковског 2
тел. 018/237-976

Професор математике

са 33,33% радног времена, на одређено време до повратка
запослене са породиљског боловања
УСЛОВИ: професор математике; дипломирани математичар; дипломирани математичар за теоријску математику и примене; дипломирани математичар - информатичар; професор математике и рачунарства; дипломирани математичар за математику
економије; професор информатике - математике; дипломирани математичар - астроном; дипломирани математичар - примењена математика; дипломирани информатичар; 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; дипломирани
професор математике - мастер; дипломирани математичар - мастер; професор математике - теоријско усмерење; професор математике - теоријски смер; дипломирани
математичар за рачунарство и информатику; дипломирани математичар - математика финансија; мастер математичар и мастер професор математике морају имати
претходно завршене основне академске студије на студијским програмима из области
математике и примењене математике (са положеним испитом из предмета геометрија
или основи геометрије).

Професор рачунарства и информатике

са 40% радног времена, на одређено време до краја школске
2013/2014. године
УСЛОВИ: професор информатике, односно дипломирани информатичар; дипломирани инжењер електротехнике, сви смерови осим енергетског; дипломирани инжењер
електронике, сви смерови осим индустријске енергетике; дипломирани инжењер за
информационе системе, односно дипломирани инжењер организације за информационе системе или дипломирани инжењер организационих наука, одсеци за информационе системе, информационе системе и технологије; дипломирани инжењер
информатике, односно дипломирани инжењер рачунарства; дипломирани економист,
смерови: кибернетско - организациони, економска статистика и информатика, економска статистика и кибернетика, статистика и информатика или статистика, информатика и квантна економија; дипломирани информатичар; дипломирани информатичар - пословна информатика; дипломирани информатичар - професор информатике;
дипломирани информатичар - мастер; дипломирани професор информатике - мастер;
дипломирани информатичар - мастер пословне информатике; мастер математичар;
мастер информатичар; мастер инжењер електротехнике и рачунарства; мастер професор технике и информатике; мастер инжењер информационих технологија; мастер
инжењер организационих наука (студијски програм Информациони системи и технологије или Софтверско инжењерство и рачунарске науке).
ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању
(одговарајуће образовање на студијама другог степена - мастер академске студије,
специјалистичке струковне студије или специјалистичке академске студије), по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године или на
основним студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године; додатак дипломи или уверење
издато од стране високошколске установе да кандидат поседује образовање у складу
са чл. 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
6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова; извод
из матичне књиге рођених (оверена фотокопија, не старија од 6 месеци); уверење о
држављанству (оверена фотокопија, не старија од 6 месеци); уверење да кандидат
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 6 месеци или да није правноснажном пресудом осуђен за кривично дело против достојанства личности и морала. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.
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ОШ „ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ“
18225 Катун
тел. 018/610-888

Професор енглеског језика
са 70% радног времена

УСЛОВИ: наставу и друге облике образовно-васпитног рада у предметној настави
може да изводи лице које је стекло високо образовање за предмет енглески језик,
члан 3 став 1 тачка 3 Правилника о врсти и степену образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр.
11/2012): професор, односно дипломирани филолог за енглески језик и књижевност;
дипломирани професор енглеског језика и књижевности; мастер филолог (студијски
програм или главни предмет/профил енглески језик); мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет/профил енглески језик). Кандидат
треба да испуњава опште услове прописане законом за заснивање радног односа и
посебне услове предвиђене чланом 120 и чланом 8 став 1, 2 и 3 Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11), као
и из члана 8 став 4 истог закона: 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. Образовање стечено на студијама другог
степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), у складу са Законом о високом образовању („Службени
гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08 и 44/10), почев од 10.
септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по
пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године. Изузетно, наставу може да изводи и лице са стеченим одговарајућим високим образовањем
на студијама првог степена (основне академске, односно струковне студије), студијама у трајању од 3 године или вишим образовањем. Наставник, васпитач и стручни
сарадник који је у току студија положио испите из педагогије и психологије или је
положио стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има образовање
из члана 8 став 4 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву
доставити: оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; доказ о
образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина (потврда високошколске установе о броју бодова, доказ о положеном испиту за лиценцу или доказ
о положеним испитима из педагогије и психологије); оверен препис/фотокопију уверења о држављанству; оверен препис/фотокопију извода из матичне књиге рођених;
доказ о познавању језика на ком се остварује образовно - васпитни рад. Доказ да
кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл.
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања прибавља
установа по службеној дужности. Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима доставља изабрани кандидат пре
закључења уговора о раду. Уверења не могу бити старија од 6 месеци. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

ОШ „ВИТКО И СВЕТА“

18240 Гаџин Хан, Милоша Обилића бб
тел. 018/860-136

Наставник математике

Наставник историје

са 50% радног времена, за рад у издвојеним одељењима у Личју
и Великом Крчимиру, на одређено време до повратка запослене
са породиљског одсуства
УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са Правилником о врсти стручне спреме
наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012), одговарајуће образовање у складу са чланом 8 став
2 Закона о основама система образовања и васпитања: професор историје; професор историје и географије; дипломирани историчар; мастер историчар; дипломирани
историчар - мастер.
ОСТАЛО: психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима
(лекарско уверење доставља изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду);
да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело из члана 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (доказ прибавља
школа); држављанство Републике Србије. Уз пријаву доставити: оверену фотокопију
дипломе или уверења о стеченој стручној спреми; уверење о држављанству РС (не
старије од 6 месеци); оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених. Проверу
психофизичких способности кандидата који уђу у ужи избор, извршиће Национална
служба за запошљавање.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ЛАНЕ“
18410 Дољевац, Михајла Тимотијевића 3
тел. 018/810-211

Медицинска сестра на превентиви

на одређено време до повратка одсутне запослене
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, доктор медицине; VI степен стручне спреме,
здравствени радници са завршеном вишом медицинском школом; IV степен стручне
спреме, медицинска школа општег или педијатријског смера; обављен приправнички стаж и положен стручни испит у складу са прописима о здравственој заштити;
психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом; 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; знање језика на ком се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву доставити: диплому о стеченом образовању, извод из матичне књиге рођених и уверење
о држављанству (све у овереним копијама које нису старије од 6 месеци). Лекарско
уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Рок за пријаву је 15 дана. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

ГРАЂЕВИНСКА ТЕХНИЧКА
ШКОЛА „НЕИМАР“
18000 Ниш, Београдска 18

за рад у издвојеним одељењима у Доњем Душнику и Великом
Крчимиру

Професор стручних предмета геодетске струке

Наставник математике

са 50% радног времена

са 44,44% радног времена, за рад у издвојеним одељењима у
Заплањској Топоници и Горњем Барбешу
УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са Правилником о врсти стручне спреме
наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012 и 15/2013), односно одговарајуће образовање у складу
са чланом 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени
гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13): професор математике; дипломирани математичар; дипломирани математичар за теоријску математику и примене; дипломирани
математичар за информатику и рачунарство; 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 информатике и математике; мастер професор физике 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.

Професор стручних предмета геодетске струке
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани геодетски инжењер; мастер
инжењер геодезије, претходно завршене студије првог степена - основне академске
студије у области геодетског инжењерства.

Професор стручних предмета грађевинске струке
са 50% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани инжењер архитектуре; мастер
инжењер архитектуре.

Професор историје

са 50% радног времена
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, професор историје; дипломирани историчар;
мастер историчар (претходно завршене основне академске студије из историје).

Књиговођа
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме.
ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Наставник разредне наставе

за рад у издвојеном одељењу у Горњем Драговљу
УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са Правилником о врсти стручне спреме
наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС - Просветни
гласник“, бр. 11/2012 и 15/2013), одговарајуће образовање у складу са чланом 8 став 2
Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09,
52/11 и 55/13): професор разредне наставе; наставник разредне наставе; професор педагогије са претходно завршеном педагошком академијом или учитељском школом; професор разредне наставе и енглеског језика за основну школу; мастер учитељ; дипломирани
учитељ-мастер; професор разредне наставе и ликовне културе за основну школу.
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Н о в и Па з а р
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „МЛАДОСТ“
36300 Нови Пазар, Луг 1
тел. 020/312-763

Домар
УСЛОВИ: да има одговарајуће образовање - средње образовање (III или IV степен
стручне спреме), грађевинске, електротехничке или машинско-металске струке, обавеза полагања испита за руковањем котловским постројењем; да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена чл. 120. ст. 1. тач. 3 Закона о основама
система образовања („Сл.гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и да има држављанство Републике Србије. Уз пријаву кандидат прилаже следећа документа: оригинал
или оверену фотокопију дипломе о стеченом обазовању:уверење о држављанству
(не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених; уверење да лице није
осуђивано прибавља установа, лекарско уверење изабрани кандидат доставља пре
закључивањем уговора о раду. Рок за подношење пријаве на конкурс је 8 дана од
дана објављивања у публикацији Послови. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање. Заинтересовани кандидати потребну документацију и
краћу биографију могу доставити лично или на горенаведену адресу.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „МЛАДОСТ“
36300 Нови Пазар, Луг 1
тел. 020/312-763

Референт за упис и наплату услуга установе
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање - средња стручна спрема (економска школа или гимназија), IV степен стручне спреме, познавање рада на рачунару, да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад; да кандидат
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена чл. 120. ст. 1. тач.
3 Закона о основама система образовања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13)
и да има држављанство Републике Србије. Уз пијаву кандидат прилаже следећа документа: оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом обазовању:уверење о
држављанству (не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених; уверење
да лице није осуђивано прибавља установа, лекарско уверење изабрани кандидат
доставља пре закључивањем уговора о раду. Рок за подношење пријаве на конкурс је
8 дана од дана објављивања у листу „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање. Заинтересовани кандидати потребну документацију и
краћу биографију могу доставити лично или на горенаведену адресу.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА КОНКУРСА
ОСНОВНА ШКОЛА „СЕЛАКОВАЦ“

ОСНОВНА ШКОЛА
„МЕША СЕЛИМОВИЋ“ РИБАРИЋЕ
Тутин
36309 Рибариће
тел. 020/821-110

Професор немачког језика
са 89% норме часова

Професор енглеског језика

са 29%норме, на одређено време, за рад у издвојеним
одељењима Старчевиће и Паљево

Професор српског језика

са 33% норме, на одређено време до краја школске године,
31.08.2014. године
УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће високо образовање у складу са чл. 8. и
чл. 120. Закона о основама система образовања и васпитања и Правилником о врсти
стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи, држављанство
Републике Србије, да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскрвњење, за кривично дело примања и
давања мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање, да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима. Предвиђена је претходна психолошка процена способности кандидата за рад са децом и ученицима, коју врши надлежна
служба за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака. Уз пријаву
кандидати подносе следећа документа:
- извод из матичне књиге рођених,
- уверење да лице није кажњавано или осуђивано (доказ прибавља установа),
- уверење да се не води кривични поступак и истрага,
- лекарско уверење,
- обавезно доставити доказ да кандидат има образовање из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина (потврду, уверење и сл.) из чл. 8. става 4. Закона о основама
система образовања и васпитања (од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе).
Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Н о в и Са д
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
У НОВОМ САДУ
21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 3

Лаборант

36300 Нови Пазар
тел. 020/5313-218

у Заводу за анатомију Медицинског факултета у Новом Саду, на
одређено време до 6 месеци

Конкурс објављен дана 20.11.2013. године у публикацији „Послови“
поништава се за радно место: наставник биологије са 40% радног времена. У осталом делу конкурс остаје непроменљив.

УСЛОВИ: Лице које се пријави на оглас треба да испуњава, поред општих услова
из члана 24. Закона о радним односима, и посебне услове утврђене Правилником
о унутрашњој организацији послова и задатака и систематизацији радних места на
Медицинском факултету у Новом Саду. Општи услови: да је држављанин Републике
Србије, да је пунолетан, да има општу здравствену способност. Посебни услови: 4.
степен стручне спреме, средња медицинска школа, лабораторијски техничар, 6 месеци
радног искуства. Уз пријаву се подносе следећи докази: кратка биографија, оригинал
или оверена фотокопија уверења о држављанству, оригинал или оверена фотокопија дипломе о завршеној школи, фотокопија личне карте, оригинал или фотокопија
извода из матичне књиге рођених, уверење о здравственом стању, радна књижица
(фотокопија) . Пријаве слати поштом на адресу: Медицински факултет Нови Сад, Хајдук Вељкова 3, са назнаком: „За оглас“, или предати лично у писарницу Медицинског
факултета, на истој адреси. Обавезно навест контакт телефон. Рок за пријаву је 15
дана од дана објављивања. Кандидати који се јаве на оглас могу бити позвани на разговор, ради пружања додатних информација које могу бити важне за доношење одлуке о пријему у радни однос. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

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

Професор биологије
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Пријављени кандидати треба да испуњавају 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 потребном документацијом слати на горенаведену адресу. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Највећа понуда
слободних послова
на једном месту
Бесплатна публикација о запошљавању

ОСНОВНА ШКОЛА „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“
21467 Савино Село, Маршала Тита 55

Наставник физичког васпитања

на одређено време до повратка запосленог са функције
директора школе
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних законом, треба да испуњава и
посебне услове за пријем у радни однос из чл. 120. до 123. Закона о основама система образовања и васпитања и Правилника о врсти стручне спреме наставника и
стручних сарадника у основној школи. Уз пријаву кандидат доставља документацију
о испуњености горенаведених услова: оригинал или оверена копија дипломе одговарајуће стручне спреме; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству
РС, не старије од 6 месеци.

Радник на одржавању хигијене
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних законом, треба да испуњава
и посебне услове за пријем у радни однос из чл. 120. Закона о основама система
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образовања и васпитања и члана 72. Правилника о организацији рада и систематизацији радних места у школи. Уз пријаву кандидат доставља документацију о испуњености горенаведених услова: оригинал или оверена копија сведочанства о завршеном
основном образовању; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству
РС, не старије од 6 месеци.
ОСТАЛО: Пријаве слати на горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА „ИВО ЛОЛА РИБАР“
21000 Нови Сад, Краљевића Марка 2а
тел. 021/4721-772

Наставник техничког и информатичког образовања
Наставник српског језика
за 78% норме часова

Наставник разредне наставе

на одређено време до повратка запослене са породиљског
одсуства

Чувар
УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен кандидат који испуњава следеће услове:
поседовање одговарајућег образовања у складу са Правилником о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник
РС-Просветни гласник“, бр. 11/12); за радно место: чувар, основно образовање; да
кандидати испуњавају услове прописане чл. 120. Закона о основама система образовања и васпитања; познавање језика на ком се изводи образовно-васпитни рад.
Уз пријаву на конкурс доставити: доказ о држављанству Републике Србије (уверење
о држављанству или извод из матичне књиге рођених); оверен препис или оверену
фотокопију дипломе. Одлуку о избору кандидата директор ће донети у року од 8
дана од дана добијања резултата психолошке процене способности за рад са децом и
ученицима, у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава на конкурс.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА „ПЕТЕФИ ШАНДОР“
21220 Бечеј, Републиканска 135
тел. 021/6915-692

Професор музичког васпитања

за рад у одељењима на српском и мађарском језику, за 14
наставних часова недељно

Професор математике

за рад у одељењима на мађарском наставном језику, за 12
наставних часова недељно

Професор математике

за 16 наставних часова недељно

Професор српског језика у одељењима за националне
мањине
издвојено одељење Дрљан и матична школа, за 12 наставних
часова недељно

Професор физике

за 6 наставних часова недељно

Професор биологије

за 8 наставних часова недељно

Професор разредне наставе
Професор разредне наставе

за рад у комбинованим издвојеним одељењима у Милешеву, на
одређено време до повратка запослене са породиљског одсуства
УСЛОВИ: На конкурс се могу пријавити кандидати који поред општих услова предвиђених законом испуњавају и посебне услове прописане одредбама чл. 8. и 120.
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09,
52/11, 55/13) и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС“, бр. 11/12 и 15/13). Уз пријаву на конкурс приложити одговарајућу документацију којом се доказује испуњеност наведених
услова: диплому о стеченом образовању; доказ о испуњености услова из чл. 8. став
4. Закона о основама система образовања и васпитања, односно да кандидат има
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова
и 6 бодова праксе у установи у складу са ЕСПБ; уверење о држављанству; извод из
матичне књиге рођених. Лекарско уверење се прилаже непосредно пре закључивања
уговора о раду. Документација се доставља у овереним фотокопијама и иста се не
враћа кандидатима. Доказ о испуњености услова о психичкој процени способности
за рад са децом и ученицима прибавља школа, пре закључивања уговора о раду.
Уверење о неосуђиваности прибавља школа по службеној дужности. Неблаговремене пријаве, пријаве без доказа о испуњености свих услова конкурса, као и пријаве са
неовереном документацијом неће се разматрати. Пријаве слати на наведену адресу,
са назнаком: „За конкурс“.
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ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА
СА ДОМОМ УЧЕНИКА
21410 Футог, Царице Милице 2
тел. 021/895-096

Наставник сточарске групе предмета

на одређено време до повратка радника, а најдуже до 31. августа
2014. године
3 извршиоца
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани инжењер пољопривреде за
сточарство; дипломирани инжењер пољопривреде, смер сточарски; дипломирани
инжењер пољопривреде, одсек за сточарство; дипломирани ветеринар; доктор ветеринарске медицине.

Наставник сточарске групе предмета

на одређено време до повратка запослене са породиљског
одсуства, а најдуже до 14. јануара 2014. године, са 50% норме
часова
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме,: дипломирани инжењер пољопривреде за
сточарство; дипломирани инжењер пољопривреде, смер сточарски; дипломирани
инжењер пољопривреде, одсек за сточарство; дипломирани ветеринар; доктор ветеринарске медицине.

Наставник ратарско - повртарске групе предмета

на одређено време до повратка радника, а најдуже до 31. августа
2014. године
2 извршиоца
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани инжењер пољопривреде за
заштиту биља и прехрамбених производа, дипломирани инжењер пољопривреде
смерови: заштита биља или општи, дипломирани инжењер пољопривреде, смер или
одсек за заштиту биља; дипломирани инжењер агрономије.

Наставник ратарско - повртарске групе предмета
(заштита биља), на мађарском наставном језику
са 50% норме часова

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани инжењер пољопривреде за
заштиту биља и прехрамбених производа, дипломирани инжењер пољопривреде
смерови: заштита биља или општи, дипломирани инжењер пољопривреде, смер или
одсек за заштиту биља; дипломирани инжењер агрономије.

Наставник физике

на одређено време до повратка запослене са породиљског
одсуства, а најдуже до 01. јула 2014. године, са 40% норме
часова
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор физике; дипломирани физичар;
дипломирани астрофизичар; професор физике-хемије; дипломирани инжењер физике-смер индустријска физика; дипломирани физичар за општу физику; дипломирани физичар 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-теоријска и 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-астрофизички смер;
дипломирани астроном, смер астрофизика.

Наставник математике

на одређено време, а најдуже до 31. августа 2014. године, са
33% норме часова
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, 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.
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Наука и образовање
Наставник ликовног

на одређено време, а најдуже до 31. августа 2014. године, са
15% норме часова
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, професор ликовних уметности, дипломирани
сликар - професор ликовне културе, академски сликар-ликовни педагог, дипломирани вајар-професор ликовне културе, академски вајар - ликовни педагог, дипломирани
графички дизајнер-професор ликовне културе, академски графичар - ликовни педагог, дипломирани графичар - професор ликовне културе, дипломирани уметник фотографије - професор ликовне културе, дипломирани уметник нових ликовних медија
- професор ликовне културе, дипломирани графичар визуелних комуникација - професор ликовне културе, професор или дипломирани историчар уметности, дипломирани сликар, дипломирани вајар, дипломирани графичар, дипломирани графички дизајнер, дипломирани архитекта унутрашње архитектуре, дипломирани сликар
зидног сликарства, лице са завршеним факултетом примењених уметности, лице са
завршеним факултетом ликовних уметности.

Наставник информатике и рачунарства

на мађарском наставном језику, на одређено време до повратка
запосленог, а најдуже до 31. августа 2014. године, са 10% норме
часова
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор информатике, односно, дипломирани информатичар; професор математике и рачунарства; професор математике,
односно, дипломирани математичар, смер рачунарство и информатика; дипломирани математичар за рачунарство и информатику; дипломирани инжењер електротехнике-сви смерови, односно одсеци; дипломирани инжењер за информационе системе, односно дипломирани инжењер организације за информационе системе или
дипломирани инжењер организационих наука, одсеци за информационе системе,
информационе системе и технологије; дипломирани инжењер информатике,односно дипломирани инжењер рачунарства; дипломирани економист, смерови: кибернетско-организациони, економска статистика и информатика, економска статистика
и кибернетика, статистика и информатика или статистика, информатика и квантна
економија; професор технике и информатике; дипломирани математичар. Наставу
и друге облике образовно-васпитног рада из предмета Рачунарство и информатика
може да изводи и лице са завршеним факултетом које је у току студија савладало
програм рачунарства и информатике у трајању од најмање четири семестра. Испуњеност услова утврђује Министарство просвете и науке, на основу наставног плана и
програма студија.

Наставник биологије

на мађарском наставном језику, на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства, а најдуже до 02. марта 2014.
године, са 15% норме часова
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор биологије; дпломирани молекуларни биолог и физиолог; дипломирани биолог; професор биологије-хемије; дипломирани професор биологије и хемије; дипломирани биолог за екологију и заштиту животне средине; дипломирани биолог, смер заштита животне средине; дипломирани
биолог-еколог; дипломирани професор биологије-мастер; дипломирани молекуларни
биолог-мастер; дипломирани професор биологије-хемије-мастер; дипломирани биолог заштите животне средине.

Спремачица

на одређено време, а најдуже до
31. августа 2014. године
4 извршиоца
УСЛОВИ: основна школа.

Физички радник

на одређено време, а најдуже до 31. августа 2014. године
3 извршиоца
УСЛОВИ: основна школа.
ОСТАЛО ЗА СВА РАДНА МЕСТА: да поседује психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, да није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело
примање или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање - уверење прибавља установа за кандидата са којим се закључује уговор. Када се образовно - васпитни рад
остварује на језику националне мањине, осим горенаведених услова, лице мора да
има и доказ о знању језика на коме се остварује образовно - васпитни рад. Кандидат
уз пријаву са биографијом на конкурс треба да достави следећа документа: диплому-оригинал или оверену фотокопију; извод из матичне књиге рођених (оригинал
или оверену фотокопију); уверење о држављанству-не старије од 6 месеци, оригинал или оверену фотокопију; за радна места на којима се рад остварује на мађарском наставном језику доставити доказ о знању мађарског језика. Доказ о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима доставља кандидат пре закључења уговора о раду. Пријаву са документацијом поднети у року од 8
дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“, на горенаведену адресу,
са назнаком: „За конкурс“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у
разматрање.

Бесплатна публикација о запошљавању

ОШ „ПЕТАР ДРАПШИН“
21215 Турија, Доситеја Обрадовића 2
тел. 021/2237-102

Секретар - приправник
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. Општи
услови: диплома о стеченом образовању; извод из матичне књиге рођених; уверење
о држављанству Републике Србије; лекарско уверење о психофизичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима; доказ да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање 6 месеци или да није правноснажном пресудом осуђиван за
кривично дело против достојанства личности и морала. Докази о испуњавању услова
конкурса: оригинал или оверена фотокопија-препис дипломе; оригинал или оверен
извод из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија-препис уверења
о држављанству Републике Србије; оригинал или оверена фотокопија-препис лекарског уверења о психофизичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања. Наведена документа не смеју
бити старија од шест месеци. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве на конкурс слати на горенаведену адресу.

Наставник математике - приправник
са 90% радног времена

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајућу стручну спрему предвиђену Правилником о
врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи, VII степен
стручне спреме, 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; професор информатике-математике; дипломирани математичар-астроном; дипломирани
математичар-примењена математика; дипломирани информатичар. Општи услови: диплома о стеченом образовању; извод из матичне књиге рођених; уверење о
држављанству Републике Србије; лекарско уверење о психофизичкој и здравственој
способности за рад са децом и ученицима; доказ да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање 6 месеци или да није правноснажном пресудом осуђиван за
кривично дело против достојанства личности и морала. Докази о испуњавању услова
конкурса: оригинал или оверена фотокопија-препис дипломе; оригинал или оверен
извод из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија-препис уверења
о држављанству Републике Србије; оригинал или оверена фотокопија-препис лекарског уверења о психофизичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима. Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања. Наведена документа не
смеју бити старија од шест месеци. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
разматрати. Пријаве на конкурс слати на горенаведену адресу.

Спремачица у спортској хали
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена осмогодишња школа, са или без радног
искуства. Услови које кандидат треба да испуњава 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; да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање 3 месеца, као и за кривично дело насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за
кривично дело примање мита или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, протов правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
држављанство Републике Србије; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања. Наведена документа
не смеју бити старија од шест месеци. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
разматрати. Пријаве на конкурс слати на горенаведену адресу.

ПУ „ЉУБА СТАНКОВИЋ“
21300 Беочин, Доситеја Обрадовића бб
тел. 021/870-394

Вешерка

са 40 сати недељно, на одређено време до повратка запослене на
рад са породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета
УСЛОВИ: да има завршену основну школу, I степен стручне спреме, да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању најмање 3 месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело примања мита или давања мита, за кривично дело
из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да је држављанин Републике Србије. Уз пријаву на конкурс
кандидат треба да приложи: оверену фотокопију сведочанства о завршеној основној
школи, уверење или оверену фотокопију уверења о држављанству (да није старије
од 6 месеци), извод или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених, фотокопију личне карте. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаву и доказе
о испуњености услова из конкурса доставити на горенаведену адресу или лично код
секретара установе, са назнаком: „Пријава на конкурс-вешерка“.
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Наука и образовање
Васпитач са лиценцом
УСЛОВИ: 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, да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело примање мита или давање
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да је држављанин Републике Србије, да
зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс (са биографијом) кандидат треба да приложи: оригинал или оверену фотокопију дипломе о
стеченом образовању, уверење или оверену фотокопију уверења о држављанству
(не старије од 6 месеци), извод или оверену фотокопију извода из матичне књиге
рођених, лиценцу - оригинал или оверену фотокопију, фотокопију личне карте. Рок за
пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве и доказе о испуњености
услова из конкурса доставити лично или поштом на горенаведену адресу, са назнаком: „Пријава на конкурс - васпитач“.

Наставник предметне наставе

на одређено време до повратка запослене са породиљског
одсуства
УСЛОВИ: професор српског језика и књижевности.
ОСТАЛО: Поред дефинисане стручне спреме, кандидати треба да испуњавају опште
услове за заснивање радног односа прописане чл. 120. Закона о основама система
образовања и васпитања. Уз пријаву на одређено радно место по конкурсу доставити: доказ о стручној спреми и уверење о држављанству. Уверење о психичкој,
физичкој и здравственој способности, изабрани канидат доставља пре закључења
уговора о раду. Уверење о некажњавању школа прибавља по службеној дужности за
изабраног кандидата. У поступку одлучивања о избору наставника, школа врши ужи
избор кандидата, који се упућују на претходну проверу психофизичких способности
код надлежне службе за послове запошљавања. Непотпуне и неблаговреме пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве са траженом документацијом послати на
адресу школе, са назнаком: „За конкурс“.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ДОБРА ВИЛА“
21000 Нови Сад, Петефи Шандора 153
тел. 021/504-871

Васпитач

ШОСО „МИЛАН ПЕТРОВИЋ“
СА ДОМОМ УЧЕНИКА

на одређено време, најдуже до 28.02.2014. године

21000 Нови Сад, Браће Рибникара 32
тел. 021/6616-366

на одређено време, најдуже до 31.08.2014. године

Наставник предметне наставе

2 извршиоца

УСЛОВИ: дипломирани дефектолог; дипломирани дефектолог мастер, мастер дефектолог.

УСЛОВИ: високо образовање на студијама првог степена, студијама другог степена
или студијама у трајању од 3 године или више образовање - школа за васпитаче у
складу са законом; психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом;
испуњеност услова из чл. 8 став 1 и 2 и чл. 120 став 1 тачка 1 Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13);
знање језика на ком се остварује образовно - васпитни рад. Кандидат уз пријаву треба
да достави: оверену фотокопију дипломе; оверену фотокопију уверења о држављанству; оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених/венчаних; лекарско уверење (доставља изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду); уверење да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања (доказ прибавља Установа).
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Наставник у продуженом боравку
УСЛОВИ: дипломирани дефектолог; дипломирани дефектолог мастер, мастер дефектолог.

Наставник разредно-предметне наставе на словачком
језику, истурено одељење Кисач
УСЛОВИ: дипломирани дефектолог; дипломирани дефектолог мастер, мастер дефектолог, знање словачког језика.

Наставник изборне наставе
УСЛОВИ: професор енглеског језика и књижевности.

Наставник изборне наставе на словачком језику

Васпитач
Васпитач

ОСНОВНА ШКОЛА „ИСИДОРА СЕКУЛИЋ“
21244 Шајкаш, Петра Драпшина 56
тел. 021/864-067

Директор

са 10% радног времена

на период од 4 године

УСЛОВИ: магистар пољопривредних наука са познавањем словачког језика и информатике и рачунарства.

УСЛОВИ: за директора школе може бити изабрано лице које испуњава следеће услове: поседовање одговарајућег високог образовања из чл. 8. ст. 2. 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-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 утврђивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године, за наставника основне школе или педагога или психолога; поседовање дозволе за рад (лиценцу); да има психичку, физичку и здравствену способности за рад са децом и ученицима; да има држављанство
Републике Србије; да има савладану обуку и положен испит за директора; да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела из члана 120. став 1. тачка 3.
Закона о основама система образовања и васпитања; да зна језик на ком се остварује
образовно-васпитни рад, да има најмање 5 година рада у установи на пословима
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. Уз пријаву на
конкурс кандидати треба да приложе: оригинал или оверена фотокопија уверења о
држављанству (не старије од 6 месеци), оригинал или оверена фотокопија дипломе
о стеченом одговарајкућем образовању, оригинал или оверена фотокопија уверења
о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу, потврду о радном стажу
у школи на пословима образовања и васпитања, оригинал или оверена фотокопија
извода из матичне књиге рођених, уверење о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са децом и ученицима - доставља само изабрани кандидат, пре
закључења уговора о раду, уверење да није осуђиван за кривична дела из члана
120. став 1. тачка 3. Закона (доказ прибавља школа), уверење о обуци и положеном
испиту за директора основне школе (узеће се у обзир да није донет подзаконски акт
о полагању испита за директора установе), доказ да знају језик на ком се остварује
образовно васпитни рад, оверене фотокопије или преписи не могу бити старије од
шест месеци, биографске податке са кратким прегледом кретања у служби. Рок за
подношење пријава је 15 дана. Пријаве се достављају на адресу школе, са назнаком:
„За конкурс за директора школе“ или доставити лично. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање.

Наставник разредно-предметне наставе

на одређено време до повратка запослене са породиљског
одсуства
2 извршиоца
УСЛОВИ: дипломирани дефектолог, мастер дефектолог, дипломирани дефектолог
мастер.

Наставник разредно-предметне наставе

са знањем мађарског језика, на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства
УСЛОВИ: дипломирани дефектолог, дипломирани дефектолог мастер, мастер дефектолог.

Наставник индивидуалне наставе

на одређено време до повратка запослене са породиљског
одсуства
УСЛОВИ: дипломирани дефектолог, дипломирани дефектолог мастер, мастер дефектолог.

Наставник у продуженом боравку

на одређено време до повратка запослене са породиљског
одсуства
УСЛОВИ: дипломирани дефектолог, дипломирани дефектолог мастер, мастер дефектолог.

Наставник индивидуалне наставе
УСЛОВИ: мастер дефектолог логопед; дипломирани дефектолог логопед, дипломирани дефектолог логопед.
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Наука и образовање

ОСНОВНА ШКОЛА „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН“
21423 Обровац, Краља Петра I 73
тел. 021/768-014

Наставник математике
за 60% радног времена

Наставник руског језика
за 20% радног времена

Наставник физике

за 20% радног времена
УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник РС“, бр. 11/2012, 15/2013), да кандидат поседује одговарајуће образовање, односно стручну спрему из члана 8. став 2. и 4. Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13), да испуњава
услове прописане чланом 120. истог Закона. Докази о испуњавању услова из става
1. тачка 1, 4 и 5, члана 120. Закона-подносе се уз пријаву на конкурс, а из става 1.
тачка 2. овог члана-пре закључења уговора о раду са изабраним кандидатом. Доказ
из става 1. тачка 3. Закона - прибавља школа. Уз пријаву доставити: диплому (оверен препис или оверена фотокопија); додатак дипломи или уверење издато од високошколске установе да кандидат поседује образовање из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина, стечено на високошколској установи у току студија или
након дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу
са Европским системом преноса бодова; (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); извод из матичне књиге рођених-оверена фотокопија;
уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци). Документа која
се прилажу морају бити у овереној фотокопији или оригинална. Лекарско уверење
доставља изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве слати поштом или непосредно секретаријату школе, радним данима од 08,00 до 13,00 часова.

Спремач/ица
2 извршиоца

УСЛОВИ: завршена основна школа.
ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају и друге посебне услове: да имају психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, да имају држављанство Републике Србије, уверење да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 120. став 1. тачка 3. Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву са кратком биографијом, кандидат треба да достави и
оверене фотокопије докумената којима доказује да испуњава услове конкурса (сведочанство о стеченом основном образовању, уверење о држављанству Републике Србије,
извод из матичне књиге рођених). Доказ да је кандидат психички, физички и здравствено способан за рад са децом и ученицима, доставља се пре закључења уговора
о раду. Извод из казнене евиденције прибавља школа по службеној дужности. Сви
докази се достављају у овереној копији или у оригиналу. Пријаве са доказима о испуњености услова подносе се на адресу школе, поштом или лично код секретара, радним
даном од 08,00-13,00 часова. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

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

Руководилац Службе за материјално - физичко
обезбеђење објекта
УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне области правне науке на студијама другог степена (дипломирани правник - мастер), односно са завршеним високим
образовањем на основним студијама у трајању од најмање четири године, 3 године
радног искуства.

Сарадник у Служби социјалне заштите
УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне области правне науке на студијама другог степена (дипломирани правник - мастер), односно са завршеним високим
образовањем на основним студијама у трајању од најмање четири године, 1 година
радног искуства.
ОСТАЛО: Услови за пријем у радни однос прописани су чланом 120. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13): 1.
одговарајуће образовање, 2. психичка, физичка и здравствена способност за рад са
децом, 3. да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиља у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело примање мита
или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са
законом утврђено дискриминаторно понашање; 4. држављанство Републике Србије;
5. да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Докази о испуњености
услова из тачака 1. и 4. подносе се уз пријаву на конкурс, из тачке 2. пре закључења
уговора о раду, доказ из тачке 3. прибавља установа.

Бесплатна публикација о запошљавању

ОСНОВНА ШКОЛА „АЛЕКСА ШАНТИЋ“
21432 Гајдобра, Невесињска 2
тел. 021/762-054
е-mail: оsgajdobra@hallsus.net

Наставник математике
за 44% 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.
ОСТАЛО: Посебни услови који се односе на кандидата: да испуњава 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 има образовање
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечене 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 (оригинал
или оверену фотокопију); извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену
фотокопију); уверење високошколске установе о образовању из психолошких, педагошких и методичких диспиплина и пракси у установи, односно уверење о положеним
испитима из педагогије и психологије или уверење о положеном испиту за лиценцу;
кратку биографију или CV. Докази о здравственој, психичкој и физичкој способности
прибављају се пре закључења уговора о раду, а доказ о неосуђиваности прибавља
школа. Пријаве се подносе на адресу школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање.

Па н ч е в о
ОСНОВНА ШКОЛА „Т. Г. МАСАРИК“
26362 Јаношик, Едварда Кардеља 59
тел/факс: 013/647-001

Наставник математике

са 16 часова недељно (80% радног времена)

Наставник физике

са 6 часова недељно (30% радног времена)

Наставник хемије

са 4 часа недељно (20% радног времена)

Наставник биологије

8 часова недељно, 40% радног времена

Наставник историје

са 7 часова недељно (35% радног времена)

Наставник ликовне културе

са 5 часова недељно (25% радног времена)

Наставник енглеског језика

са 14 часова недељно (70% радног времена)

Наставник немачког језика

са 8 часова недељно (40% радног времена)

Наставник српског језика

са 11 часова недељно (55% радног времена)

Наставник музичке културе

са 5 часова недељно (25% радног времена)
УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће образовање прописано чл. 8 Закона
о основама система образовања и васпитања, 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 и Правилником
о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној сколи; да има
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психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања и да има држављанство
Републике Србије. На основу члана 121 став 7 Закона о основама система образовања и васпитања, послове наставника и стручног сарадника у школи у којој се образовно-васпитни рад остварује на језику националне мањине, осим за ромски језик,
може да обавља лице које је стекло средње, више или високо образовање на језику
националне мањине или је положило испит из тог језика по програму одговарајуће
високошколске установе. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: оверену
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, уверење о држављанству Републике
Србије (оригинал или оверена фотокопија) и извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија). Доказ о испуњености услова из члана 121 став 7 Закона
о основама система образовања и васпитања - оверену фотокопију сведочанства или
дипломе, да је средње више или високо образовање стекао на словачком наставном
језику или доказ да је положио испит из словачког језика по програму одговарајуће
високошколске установе, подноси кандидат уз пријаву на конкурс за обављање
послова наставника у одељењима на словачком наставном језику. Лекарско уверење
да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима кандидат подноси пре закључења уговора о раду. Проверу психофизичких
способности кандидата за рад са децом и ученицима извршиће Национална служба за
запошљавање (ако кандидат не приложи уверење са тестирања НСЗ, не старије од 6
месеци). Доказ да кандидат није осуђиван прибавља школа. Пријаве на конкурс слати
на адресу школе. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
„ПАЈА МАРГАНОВИЋ“
26000 Панчево, Ослобођења 25

Професор информатике

на одређено време до повратка радника са боловања, а најдуже
до 31.08.2014. године
УСЛОВИ: дипломирани економиста, смер економске статистике и кибернетике или
смер пословне информатике; професор математике; дипломирани математичар;
дипломирани инжењер електротехнике, смер рачунарске технике и информатике;
дипломирани инжењер организације рада, смер кибернетски. Пријаве и документа о
испуњености услова конкурса доставити у року од 8 дана од дана објављивања конкурса на адресу школе. Услови конкурса утврђени су Правилником о врсти стручне
спреме наставника, стручних сарадника и сарадника у настави у стручним школама
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник“, број 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99,
6/01, 3/03, 5/05, 6/05, 2/07,4/07 и 7/08) и члана 8. став 4. Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, број 72/09 и 52/11).

Професор српског језика

са 95% радног времена, на одређено време до повратка радника
са боловања, а најдуже до 31.08.2014. године
УСЛОВИ: професор, односно дипломирани филолог за српски језик и југословенску књижевност; професор, односно дипломирани филолог за југословенску књижевност и српски 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 српског језика са јужнословенским језицима; професор југословенске
књижевности и српског језика. Пријаве и документа о испуњености услова конкурса
доставити у року од 8 дана од дана објављивања конкурса на адресу школе. Услови конкурса утврђени су Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних
сарадника и сарадника у настави у стручним школама („Сл. гласник РС - Просветни
гласник“, број 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/01, 3/03, 5/05, 6/05, 2/07,
4/07 и 7/08) и члана 8. став 4. Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, број 72/09 и 52/11).

Професор познавања робе
са 30% радног времена

УСЛОВИ: дипломирани инжењер технологије; дипломирани инжењер пољопривреде;
професор хемије; дипломирани хемичар; дипломирани хемичар - професор хемије;
дипломирани хемичар - мастер; дипломирани професор хемије - мастер; дипломирани инжењер технологије, смер угљенохидратна храна; дипломирани инжењер
хемије аналитичког смера; дипломирани инжењер хемије биоорганског смера. Пријаве и документа о испуњености услова конкурса доставити у року од 8 дана од дана
објављивања конкурса на адресу школе. Услови конкурса утврђени су Правилником
о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и сарадника у настави у
стручним школама („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, број 5/91, 1/92, 21/93, 3/94,
7/96, 7/98, 3/99, 6/01, 3/03, 5/05, 6/05, 2/07, 4/07 и 7/08) и члана 8. став 4. Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, број 72/09 и 52/11).

Педагог

на одређено време до повратка радника са боловања, а најдуже
до 31.08.2014. године
УСЛОВИ: дипломирани педагог; професор педагогије; дипломирани школски психолог - педагог. Пријаве и документа о испуњености услова конкурса доставити у року
од 8 дана од дана објављивања конкурса на адресу школе. Услови конкурса утврђени
су Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и сарадника у настави у стручним школама („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, број 5/91,
1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/01, 3/03, 5/05, 6/05, 2/07, 4/07 и 7/08) и члана 8.
став 4. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, број
72/09 и 52/11).
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Спремачица
УСЛОВИ: основна школа. Пробни рад је обавезан у трајању од 6 месеци. Пријаве
и документа о испуњености услова конкурса доставити у року од 8 дана од дана
објављивања конкурса на адресу школе. Услови конкурса утврђени су Правилником
о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и сарадника у настави у
стручним школама („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, број 5/91, 1/92, 21/93, 3/94,
7/96, 7/98, 3/99, 6/01, 3/03, 5/05, 6/05, 2/07, 4/07 и 7/08) и члана 8. став 4. Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, број 72/09 и 52/11).

ТЕХНИЧКА ШКОЛА „23. МАЈ“
26000 Панчево, Браће Јовановића 89
тел. 013/318-977, 2190-159
факс: 013/333-456

Административни радник
УСЛОВИ: Поред општих услова о заснивању радних односа предвиђених Законом о
раду, кандидат треба да испуњава и услове за заснивање радног односа предвиђене
Законом о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09,
52/11 и 55/13), посебне услове у погледу стручне спреме за радна места предвиђене
Правилником о врсти стручне спреме наставника, помоћних наставника и стручних
сарадника у стручним школама („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр. 5/91, 1/92,
21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/2001, 3/2003, 8/2003, 11/2004, 5/2005, 6/2005, 2/2007,
4/2007, 7/2008, 11/2008, 5/2011, 8/11, 9/13) и Правилником о систематизацији радних
места у Техничкој школи „23. мај“ Панчево: IV степен стручне спреме. Кандидат треба
да има: 1) одговарајуће образовање, 2) психичку, физичку и здравствену способност
за рад са ученицима, 3) да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које 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 кривичну санкцију, 4) да има држављанство Републике
Србије. Наведени услови доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају
се у току рада. Докази о испуњености услова из тач. 1 и 4 подносе се уз пријаву на
конкурс, услова из тач. 2 пре закључивања уговора о раду, док доказ о испуњености
услова из тач. 3 прибавља школа службеним путем. Уз пријаву на конкурс кандидат
подноси следећу документацију: диплому (уверење) о одговарајућем образовању и
уверење о држављанству РС. У пријави на конкурс кандидат треба да наведе тачну
адресу и контакт телефон. Сва документа која се подносе уз пријаву морају бити
оригинали или оверене фотокопије и не старије од шест месеци. Вршилац дужности директора доноси одлуку о избору кандидата у року предивиђеном чланом 130
Закона о основама система образовања и васпитања. Пријаву поднети у року од 8
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“, лично у секретаријату школе (од
8-15 часова) или поштом на горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс“. Ближе
информације могу се добити телефоном. Неблаговремене и неуредне пријаве неће
се узимати у разматрање.

Помоћни наставник-лаборант
УСЛОВИ: Поред општих услова о заснивању радних односа предвиђених Законом о
раду, кандидат треба да испуњава и услове за заснивање радног односа предвиђене
Законом о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09,
52/11 и 55/13), посебне услове у погледу стручне спреме за радна места предвиђене
Правилником о врсти стручне спреме наставника, помоћних наставника и стручних
сарадника у стручним школама („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр. 5/91, 1/92,
21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/2001, 3/2003, 8/2003, 11/2004, 5/2005, 6/2005, 2/2007,
4/2007, 7/2008, 11/2008, 5/2011, 8/11, 9/13) и Правилником о систематизацији радних
места у Техничкој школи „23. мај“ Панчево: хемијско-технолошки техничар, хемијски
лаборант. Кандидат треба да има: 1) одговарајуће образовање, 2) психичку, физичку
и здравствену способност за рад са ученицима, 3) да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које 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 кривичну санкцију, 4) да
има држављанство Републике Србије. Наведени услови доказују се приликом пријема
у радни однос и проверавају се у току рада. Докази о испуњености услова из тач. 1 и
4 подносе се уз пријаву на конкурс, доказ из тач. 2 пре закључивања уговора о раду,
док доказ из тач. 3 прибавља школа службеним путем. Уз пријаву на конкурс кандидат подноси следећу документацију: диплому (уверење) о одговарајућем образовању
и уверење о држављанству РС. У пријави на конкурс кандидат треба да наведе тачну
адресу и контакт телефон. Сва документа која се подносе уз пријаву морају бити
оригинали или оверене фотокопије и не старије од шест месеци. Вршилац дужности директора доноси одлуку о избору кандидата у року предивиђеном чланом 130
Закона о основама система образовања и васпитања. Пријаву поднети у року од 8
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“, лично у секретаријату школе (од
8-15 часова) или поштом на горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс“. Ближе
информације могу се добити телефоном. Неблаговремене и неуредне пријаве неће
се узимати у разматрање.
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Наука и образовање

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА „НИКОЛА ТЕСЛА“
26000 Панчево, Максима Горког 7
тел. 013/2352-615

Наставник хемије

са 40% радног времена
УСЛОВИ: високо образовање у складу са чланом 8. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 11/09, 52/11 и 55/13), Правилника о врсти
стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним
школама („Сл. гласник - Просветни гласник“, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98,
3/99, 6/01, 3/03, 8/03, 11/04, 5/05, 6/05, 2/07, 4/07, 7/08, 11/08, 5/11, 8/11 и 9/13), Правилника о врсти образовања наставника у стручним школама које остварују наставни
план и програм огледа за образовни профил администратор рачунарских мрежа („Сл.
гласник - Просветни гласник“, бр. 17/06 и 23/07), Правилника о врсти образовања
наставника у стручним школама које остварују наставни план и програм огледа за
образовни профил електротехничар мултимедија („Сл. гласник - Просветни гласник“,
бр. 09/07 и 17/07), Правилника о врсти образовања наставника у стручним школама
које остварују наставни план и програм огледа за образовни профил електротехничар телекомуникација („Сл. гласник - Просветни гласник“, бр. 09/07 и 17/07).
ОСТАЛО: Уз пријаву приложити: краћу биографију са кретањем у служби, оверену
фотокопију дипломе о стеченом високом образовању, оверену фотокопију додатка
дипломи или оверену фотокопију индекса или потврду високошколске установе - да
кандидат има образовање из психолошких педагошких и методичких дисциплина од
најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи у складу са Европским системом преноса бодова, уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, фотокопија
личне карте са пријавом пребивалишта. Кандидат који буде изабран, пре закључења
уговора о раду, дужан је да достави уверење о здравственој способности за рад са
децом и ученицима, не старије од шест месеци. Кандидати који уђу у ужи избор биће
упућени на проверу психофизичке способности. Право на учешће на конкурсу има
кандидат који није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица и родоскрнављење, за
кривично дело примања 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, о
чему ће школа прибавити доказ. Рок за пријаву на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“. Пријаву са неопходном документацијом слати на адресу: Панчево, Максима Горког 7. Информације на телефон: 013/2352-615.

Наставник математике

на одређено време до повратка запослене са породиљског
одсуства
УСЛОВИ: високо образовање у складу са чланом 8. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 11/09, 52/11 и 55/13), Правилника о врсти
стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним
школама („Сл. гласник - Просветни гласник“, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98,
3/99, 6/01, 3/03, 8/03, 11/04, 5/05, 6/05, 2/07, 4/07, 7/08, 11/08, 5/11, 8/11 и 9/13), Правилника о врсти образовања наставника у стручним школама које остварују наставни
план и програм огледа за образовни профил администратор рачунарских мрежа („Сл.
гласник - Просветни гласник“, бр. 17/06 и 23/07), Правилника о врсти образовања
наставника у стручним школама које остварују наставни план и програм огледа за
образовни профил електротехничар мултимедија („Сл. гласник - Просветни гласник“,
бр. 09/07 и 17/07), Правилника о врсти образовања наставника у стручним школама
које остварују наставни план и програм огледа за образовни профил електротехничар телекомуникација („Сл. гласник - Просветни гласник“, бр. 09/07 и 17/07).
ОСТАЛО: Уз пријаву приложити: краћу биографију са кретањем у служби, оверену
фотокопију дипломе о стеченом високом образовању, оверену фотокопију додатка
дипломи или оверену фотокопију индекса или потврду високошколске установе - да
кандидат има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина
од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи у складу са Европским системом преноса бодова, уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених,
фотокопија личне карте са пријавом пребивалишта. Кандидат који буде изабран, пре
закључења уговора о раду, дужан је да достави уверење о здравственој способности
за рад са децом и ученицима, не старије од шест месеци. Кандидати који уђу у ужи
избор биће упућени на проверу психофизичке способности. Право на учешће на конкурсу има кандидат који није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица и родоскрнављење,
за кривично дело примања 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, о чему ће школа прибавити доказ. Рок за пријаву на конкурс је 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“. Пријаву са неопходном документацијом слати
на адресу: Панчево, Максима Горког 7. Информације на телефон: 013/2352-615.

најмање 3 месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица и родоскрнављење, за кривично дело примање мита или давање мита, за
кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање, о чему ће школа прибавити доказ. Рок за пријаву на
конкурс је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаву са неопходном документацијом слати на адресу: Панчево, Максима Горког 7. Информације
на телефон: 013/2352-615.

ГИМНАЗИЈА „МИХАЈЛО ПУПИН“
26210 Ковачица, Николе Тесле 57

Наставник немачког језика

са 22% радног времена, настава се изводи на словачком језику

Наставник физике

са 45% радног времена, настава се изводи на словачком језику

Наставник латинског језика

са 22% радног времена, настава се изводи на словачком језику

Наставник математике

са 44% радног времена, настава се изводи на словачком језику

Наставник енглеског језика

са 56% радног времена, настава се изводи на српском и
словачком језику

Наставник социологије

са 10% радног времена, настава се изводи на словачком језику

Наставник устава и права грађана

са 5% радног времена, настава се изводи на словачком језику

Наставник француског језика

са 44% радног времена, настава се изводи на српском језику

Наставник ликовне културе

на одређено време до повратка привремено одсутног запосленог
изабраног на функцију у општинској управи, са 30% радног
времена, настава се изводи на српском и словачком језику

Наставник српског језика и књижевности

са 111% радног времена, настава се изводи на српском језику
УСЛОВИ: У радни однос по овом конкурсу може са буде примљено лице које испуњава следеће услове: 1. високо образовање: на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне
студије) у складу са Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, број 76/05,
100/07 - аутентично тумачење, 97/08 и 44/10), почев од 10.09.2005. године; на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је утврђивао
високо образовање до 10.09.2005. године, врсту стручне спреме за наведено радно место према Правилнику о врсти образовања наставника, стручних сарадника и
помоћних наставника у гимназији („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, број 15/13),
2. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима,
3. да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица и родоскрнављење, за кривично дело примање мита или давање мита, за
кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање, 4. држављанство Републике Србије, 5. за радна места
под редним бројем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 9 знање словачког језика у складу са чланом
121. став 7. Закона о основама образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, број 72/09,
52/11 и 55/13), јер се образовно - васпитни рад изводи на словачком језику. Доказ о
испуњености услова: из тачке 1, 4 и 5 подносе кандидати уз пријаву на конкурс и то
оригиналне исправе или оверене фотокопије исправа; из тачке 2 прибавља се пре
закључења уговора о раду; из тачке 3 прибавља школа. Рок за подношење пријаве
на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“. Пријаве
у којима није јасно наведено за које радно место кандидат конкурише, невођењем
назива радног места и процента радног ангажовања, као и пријаве уз које нису приложене исправе које доказују испуњеност услова за предметно радно место, сматраће се непотпуним пријавама. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети
у разматрање. Пријаву са потребним доказима о испуњености услова доставити на
горенаведену адресу, са назнаком: „Пријава на конкурс“.

Радник на одржававању хигијене
УСЛОВИ: завршена основна школа. Уз пријаву приложити: краћу биографију са кретањем у служби, сведочанство основне школе, уверење о држављанству, извод из
матичне књиге рођених, фотокопија личне карте са пријавом пребивалишта. Кандидат који буде изабран, пре закључења уговора о раду, дужан је да достави уверење
о здравственој способности за рад са децом и ученицима, не старије од шест месеци.
Кандидати који уђу у ужи избор биће упућени на проверу психофизичке способности.
Право на учешће на конкурсу има кандидат који није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од

Бесплатна публикација о запошљавању
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ОШ „ЛУКРЕЦИЈА АНКУЦИЋ“

Друштвена одговорност
26350 Самош, Маршала Тита 27

Професор математике
са 89% норме

Професор физике
са 30% норме

ПРИОРИТЕТИ У
АПОШЉАВАЊУ

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о раду, кандидат треба да
испуњава услове прописане чланом 120. Закона о основама система орезовања и васпитања и да има одговарајуће образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне
студије) у складу са Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05,
100/07 – аутентично тумачење, 97/08 и 44/10), почев од 10. септембра 2005. године
или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; кандидат мора да има
у одговарајуће образовање предвиђено Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основаној школи („Сл. гласник РС - Просветни
гласник“, бр. 11/2012, 15/2013). Уз пријаву на конкурс доставити: оверену фотокопију дипломе - уверења о стеченом одговарајућем високом образовању, уверење о
држављанству (на старије од 6 месеци), оверену фотокопију додатка дипломи или
оверену фотокопију индекса или потрведу високошколске установе да кандидат има
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина од најмање 30
бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова, потврду о језику на ком се остварује образовно-васпитни рад, лекарско уверење
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима доставља изабрани кандидат пре потписивања уговора о раду, уверење да кандидат
није осуђиван, школа прибавља по службеној дужности, проверу психофизичких
способности кандидата за рад са децом и ученицима извршиће надлежна служба
за послове запошљавања. Рок за пријаву је 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаву са потребном документацијом за заснивање радног односа,
доставити на адресу школе, са назнаком: „За конкурс“. Неблаговремене и непотпуне
молбе неће се разматрати. О разултатима конкурса кандидати ће бити обавештени
у законском року.

онална службаПУ „КОЛИБРИ“
пошљавање Помоћни радник

26210 Ковачица, Др Јанка Булика бб

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена основна школа, лекарско уверење, да
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
и родоскрнављење, за кривично дело примање мита или давање мита, за кривично
дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, да има држављанство Републике Србије. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: доказ о траженом образовању (оверене фотокопије
или сведочанства), уверење о држављанству РС (оригинал), извод из матичне књиге
рођених (оригинал или оверена фотокопија). Доказ из тачке 2. конкурса подноси
се пре закључења уговора о раду. Доказ из тачке 3. конкурса прибавља установа у
складу са законом. Конкурс је отворен 8 дана од објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве са
доказима о испуњавању услова конкурса, са назнаком: „За конкурс“, слати на горенаведену адресу.

ограми
авништва –
е у пракси
Пирот

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“

18300 Пирот, Српских владара 111

Педагог школе

на одређено време до повратка радника са боловања
УСЛОВИ: За поменута радна места кандидат треба да испуњава следеће услове у
погледу стручне спреме: професор педагогије, дипломирани педагог - општи смер
или смер школске педагогије, дипломирани школски педагог - психолог, дипломирани педагог, мастер педагог, дипломирани педагог – мастер. Поред општих услова
предвиђених Законом о раду кандидат треба да испуњава и следеће услове:
1. за све тачке завршен VII степен стручне спреме - одговарајућег смера;
2. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад;
3. није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање шест месеци или није правоснажном
пресудом осуђен за кривично дело против достојанства личности или морала;
4. има држављанство републике Србије;
5. зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
Уз пријаву кандидат доставља уверење о држављанству, извод из матичне књиге
рођених, уверење да није осуђиван, оверену фотокопију дипломе или уверења на
адресу ОШ „Вук Караџић“, Српских владара 111, 18300 Пирот или у просторијама
секретаријата школе у року од 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

анса за
младе
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Професор физике

6 часова од пуне норме, за рад у истуреном одељењу у Малом
Суводолу
УСЛОВИ: За поменуто радно место кандидат треба да испуњава следеће услове у
погледу врсте стручне спреме: професор физике, дипломирани физичар, професор
физике и хемије, дипломирани педагог за физику и хемију, професор физике 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 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 - астрономије, дипломирани
физичар - мастер физике - метеорологије, дипломирани физичар - мастер медицинске физике, дипломирани професор физике - хемије, мастер, дипломирани професор
физике - информатике, мастер, дипломирани физичар - професор физике - мастер,
дипломирани физичар- теоријска и експериментална физика - мастер, дипломирани
физичар - примењена и компјутерска физика - мастер, дипломирани физичар - примењена физика и информатика - мастер, дипломирани физичар - професор физике и
основа технике за основну школу - мастер, дипломирани физичар - професор физике
и хемије за основну школу - мастер.

Национална служба
за запошљавање

Професор ликовне културе
са 8 часова од пуне норме

УСЛОВИ: За поменуто радно место кандидат треба да испуњава следеће услове у
погледу врсте стручне спреме: дипломирани сликар, академски сликар - ликовни
педагог, академски графичар - ликовни педагог, академски вајар - ликовни педагог,
дипломирани сликар - професор ликовне културе, дипломирани графичар - професор ликовне културе, дипломирани вајар - професор ликовне културе, дипломирани графички дизајнер - професор ликовне културе, - дипломирани уметник нових
ликовних медија - професор ликовне културе, дипломирани уметник фотографије
- професор ликовне културе, дипломирани сликар - професор, дипломирани вајар,
дипломирани вајар - професор, дипломирани графички дизајнер, дипломирани архитекта унутрашње архитектуре, дипломирани сликар зидног сликарства, дипломирани графичар, дипломирани графичар - професор, професор ликовних уметности,
наставник ликовне уметности, мастер ликовни уметник (завршене основне академске студије из области ликовне уметности, односно примењене уметности и дизајна),
мастер примењени уметник ( завршене основне академске студије из облати 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 акадеске студије из области ликовне уметности, односно примењене уметности и дизајна), лице
са завршеним факултетом ликовних уметности, лице са завршеним факултетом примењених умености, лице са завршеним факултетом примењених уметности и дизајна.

Професор историје

за рад са 12 часова од пуне норме, за рад у истуреним
одељењима у Расници и Малом Суводолу
УСЛОВИ: За поменуто радно место кандидат треба да испуњава следеће услове у
погледу врсте стручне спреме: професор историје, професор историје и географије,
дипломирани историчар, мастер историчар, дипломирани историчар - мастер. Лица
која су стекла академско звање мастер, односно дипломирани - мастер треба да имају
завршене основне академске студије историје.
Поред општих услова предвиђених Законом о раду кандидат треба да испуњава
и следеће услове: 1. одговарајућа стручна спрема, 2. да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад, 3. није осуђиван правоснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање шест месеци
или није правоснажном пресудом осуђен за кривично дело против достојанства личности или морала, 4. има држављанство Републике Србије, 5. зна језик на коме се
остварује образовно-васпитни рад.
Уз пријаву кандидат доставља уверење о држављанству, извод рођених, уверење
да није осуђиван, оверену фотокопију дипломе или уверење на адресу: ОШ „Вук
Караџић“ Пирот, Српских владара 111, 18300 Пирот или у просторијама секретаријата
школе у року од 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се разматрати.

Шанса за младе

Школа је знање,
посао је занат
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ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА ПИРОТ
18300 Пирот, Ћирила и Методија 29

Наставник за избор у звање предавача

са 50% радног времена, на одређено време за ужу научну област
Физичко образовање
УСЛОВИ: Кандидати који се пријављују на конкурс поред општих услова треба да
испуњавају услове предвиђене одредбама Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 44/10 и др.) и општим актом - Правилником о условима, начину и
поступку избора у звања наставника и сарадника Школе 612/2012, у складу са препорукама Националног савета; завршене основне студије, академско звање магистар
наука из области за коју се бира, радно искуство на истим или сличним пословима
и способност за наставни рад. Способности за наставни рад утврђени су Законом о
високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05 и др.) и чл. 8. Правилника о условима начину и поступку избора у звања наставника и сарадника бр. 612/2013 у складу
са препорукама Националног савета. Стицање наставног звања заснива се на остварљивим и мерљивим резултатима целокупног рада појединца у следећим областима: наставном раду, истраживачком, стручном и професионалном раду, ангажовању
и развоју наставе и других делатности високошколске установе и доприноса широј
заједници. Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да поднесу:
- биографију са свим битним подацима,
- установа или предузеће где је кандидат тренутно запослен и професионални статус; година уписа и завршетка високог образовања, универзитет, факултет, година
уписа, научна област, година одбране и стечено научно звање; знање светских језика - наводи: чита, говори, са оценом одлично, врло добро, добро, задовољавајуће,
- кретање у професионалном раду (установа, факултет, универзитет или фирма,
трајање запослења и звање - навести сва звања),
- списак радова и сами радови;
- остале податке: о наставном раду, научноистраживачком, уметничком, стручном и
професионалном доприносу; о ангажовању у развоју наставе и других делатности
високошколске установе и доприносу локалној и широј заједници;
- доказе надлежних органа поводом чињенице да кандидат није правноснажном пресудом осуђен за кривично дело против полне слободе, фалсификовања јавне исправе
коју издаје високошколска установа или примања мита у обављању послова у високошколској установи.
Пријаве се подносе у року од 15 дана од дана објављивања конкурса, Високој школи
струковних студија за образовање васпитача Пирот, 18300 Пирот, Ћирила и Методија
29. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир и разматрање.

ЕКОНОМСКА ШКОЛА ПИРОТ
18300 Пирот, Таковска 24
тел. 010/311-268

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у складу са чл. 8. ст. 2 и чл. 120. Закона о
основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11
и 55/2013.), за наставника Економске школе Пирот, педагога и психолога; дозвола за
рад; обука и положен испит за директора школе; најмање пет година рада у школи на
пословима образовања и васпитања након стеченог образовања; психичка, физичка
и здравствена способност за рад са децом и ученицима; лице које није осуђивано
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од намање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскрнављење, за кривично дело примање мита или давање мита, за кривично
дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; држављанство Републике Србије.
Уз пријаву кандидат подноси:
- биографске податке, односно радну биографију;
- оверен препис или фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем високом образовању;
- оверен препис или фотокопију уверења о положеном стручном испиту (дозволи
за рад);
- потврду о раду у области образовања;
- уверење да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело примање мита
или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом утврђено дискриминаторно понашање;
- уверење о држављанству;
- извод из матичне књиге рођених;
- уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима;
- програм рада (будућа визија школе, циљеви и задаци у раду, планиране активности
и др);
- остала документа која могу да послуже приликом доношења одлуке о избору директора школе.
Лекарско уверење доставља кандидат који је одлуком школског одбора изабран
за директора, у року од три дана од дана доношења одлуке. Рок за пријављивање
кандидата је 15 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће бити разматране. Пријаве на конкурс достављају се на адресу школе.
Ближа обавештења могу се добити у секретаријату школе на телефон: 010/311-268.

Бесплатна публикација о запошљавању

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

Професор немачког језика
за рад у Пожаревцу

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

ОСНОВНА ШКОЛА „ЈОВАН ШЕРБАНОВИЋ“
12316 Крепољин, Цара Лазара 84
тел. 012/7642-190

Наставник руског језика

за 66,66% радног ангажовања
УСЛОВИ: Услови у складу са чл. 8 ст. 2 и чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13) и документа која се подносе уз пријаву: школска спрема у складу са чл. 8 ст. 2 Закона и Правилника о врсти
стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи, образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у токустудија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова - копија дипломе и
додатка дипломи (за завршене мастер студије), уверења о дипломирању (ако није
издата диплома); копија уверења о положеном испиту за лиценцу (раније - стручном
испиту) ако је кандидат положио испит; психичка, физичка и здравствена способност
за рад са децом и ученицима - тестирање кандидата у ужем избору у погледу психичке, физичке и здравствене способности за рад наставника са ученицима организује
школа код Националне службе за запошљавање, пре закључења уговора о раду,
општа здравствена способност - лекарско уверење подноси само изабрани кандидат,
пре закључења уговора о раду; да лице није осуђивано по чл. 120 ст. 1 тач. 3 Закона
о основама система образовања и васпитања - доказ прибавља школа за изабраног
кандидата; држављанство Републике Србије - фотокопију уверења о држављанству
и извода из матичне књиге рођених; да лице није под истрагом - копија уверења
основног суда места пребивалишта - не старије од 7 дана у односу на дан подношења
пријаве; да лице зна језик на ком се остварује образовно - васпитни рад - диплома
о стеченом одговарајућем високом образовању на српском језику. Кандидати који су
били на тесту до шест месеци пре истека овог конкурса, наводе то у својој пријави,
као и службу код које су обавили тест, пробни рад траје три месеца. Својеручно
потписане пријаве са животном и радном биографијом и документима доставити на
адресу школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Информације на број телефона: 012/7642-190.

ОСНОВНА ШКОЛА „МОША ПИЈАДЕ“
12320 Жагубица, 25. септембар 2
тел. 012/7643-190

Професор информатике и рачунарства
са 50% радног времена

УСЛОВИ: висока стручна спрема - VII/1 степен, одговарајућа група. Кандидат треба
да испуњава услове из члана 120. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), и то: 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 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. да има држављанство Републике Србије; 5. да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Докази
о испуњености услова из тачке 1. и 4. подносе се уз пријаву на конкурс, као и извод
из матичне књиге рођених. Доказ о испуњености услова из тачке 2. подноси се пре
закључења уговора о раду. Доказ о испуњености услова из тачке 3. прибавља школа.
Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА „ВУК КАРАЏИЋ“
12220 Велико Градиште, Кнеза Лазара 6
тел. 012/662-208

Књижничар у позајмном одељењу
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме друштвеног смера или гимназија, познавање рада
на рачунару. Уз пријаву кандидат треба да достави следећу документацију: кратку
биографију, диплому о стручној спреми, извод из матичне књиге рођених, уверење
о држављанству, уверење о неосуђиваности, уверење о здравственом стању. Документацију доставити у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“,
на адресу Библиотеке.
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Наука и образовање

ОСНОВНА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ“

ОСНОВНА ШКОЛА „БАТА БУЛИЋ“

Наставник математике

Административни радник у рачуноводству на
пословима финансијског књиговође - са IV степеном
стручне спреме

12000 Пожаревац, Моравска 2
тел/факс: 012/223-375

издвојено одељење у Забели

Наставник математике
са 20% радног времена

Наставник српског језика

на одређено време ради замене одсутне запослене, за рад у
издвојеном одељењу у Забели

Спремачица
УСЛОВИ: да имају држављанство Републике Србије, да имају психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима, да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање 3 месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрнављење,
за кривично дело примање мита или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање,
да знају језик на коме се остварује образовно-васпитни рад, да имају одговарајуће
образовање: кандидати за радно место наставника треба да испуњавају услове из
члана 8. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, бр. 72/09 и 52/2011, 55/13-даље: Закон) - што значи да треба да поседују одговарајуће високо образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске, специјалистичке академске или специјалистичке струковне студије) по пропису
који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године, на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године, услов из члана 8. став 4. и члана 121.
став 9 и 10. Закона који предвиђају да лице из става 2. члана 8. Закона мора да има
образовање из психолошких, педагошких и 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, а
наставник, васпитач и стручни сарадник који је у току студија положио испите из
педагогије и психологије или је положио стручни испит односно испит за лиценцу
сматра се да има образовање из члана 8. став 4. Закона, као и услове у погледу
степена и врсте образовања прописану Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр. 11/2012, 15/2013). Кандидати за радно место спремачица треба да имају
завршену основну школу. Уз пријаву на конкурс кандидати за радно место наставника треба да доставе оригинале или оверене фотокопије следећих докумената (обавезно): уверење о држављанству, диплому или уверење о стеченом одговарајућем
образовању, уколико кандидат није стекао средње, више или високо образовање на
српском језику у обавези је да достави доказ да је положио испит из српског језика
по програму одговарајуће високошколске установе, доказ о поседовању образовања
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској
установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова
праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова издат од стране одговарајуће високошколске установе, односно уверење или други одговарајући
документ о положеном испиту из педагогије и психологије у току студија или доказ о
положеном стручном испиту, односно о положеном испиту за лиценцу. Уз пријаву на
конкурс кандидати за радно место спремачица треба да доставе оригинале или оверене фотокопије следећих докумената (обавезно): уверење о држављанству, диплому или уверење о стеченом одговарајућем образовању, 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, уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима и децом се доставља
пре закључења уговора о раду, док уверење из казнене евиденције прибавља школа
по службеној дужности. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће узети у разматрање. Фотокопије
докумената које нису оверене од стране надлежног органа се неће узети у обзир.
Пријаве слати на адресу школе.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БОЖИДАР ДИМИТРИЈЕВИЋ КОЗИЦА“
12206 Брадарац, Светосавска бб
тел/факс: 012/261-231

Наставник италијанског језика

са 23% радног времена, на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, за рад у Брадарцу
УСЛОВИ: диплому о завршеном факултету, уверење о држављанству и знање језика на коме се изводи настава (српски језик). Диплому и уверење о држављанству
потребно је поднети у оригиналу или у овереној фотокопији. Уверење о држављанству не сме бити старије од 6 месеци. Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве
са документацијом која је поднета супротно конкурсом прописаним условима неће
се узети у разматрање.

Национална служба
за запошљавање
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12300 Петровац на Млави, Јована Јовановића Змаја 1

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 кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање 3 месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрнављење,
за кривично дело примања мита или давања мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (потврду прибавља школа); да има држављанство Републике Србије; да зна
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: уверење о држављанству Републике Србије - не старије од 6 месеци (оригинал или оверену фотокопију); извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију трајног извода); оверен препис или оверену фотокопију дипломе о
одговарајућем образовању; уверење да против лица није покренута истрага, нити
је подигнута оптужница код надлежног суда (не старије од шест месеци); лекарско
уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима (доказ-доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду); доказ да
кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану
120. став 1 тачка 3. Закона о основама система образовања и васпитања - прибавља
школа. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве са доказима о испуњености услова конкурса поднети лично или поштом , на адресу школе,
са назнаком: „За конкурс“.

ОСНОВНА ШКОЛА „ДРАЖА МАРКОВИЋ РОЂА“
12312 Смољинац
тел. 012/283-232, 238-328

Наставник немачког језика
са 40% радног времена

Наставник физике

са 30% радног времена
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове (у складу са чланом 8 став
2 тачка 1 и 2 и став 4, чланом 120, чланом 121. ст. 9. и 10. и чланом 130 став 3, 4.
и 5. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“,
број 72/09, 52/11 и 55/13) и у складу са Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС“, број 11/12 и
15/13): да имају одговарајуће образовање; да имају психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвњење, 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 мећународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да
имају држављанство Републике Србије, да знају језик на коме се остварује образовно
- васпитни рад, да имају образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања.
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Уз пријаву на конкурс
кандидати треба да приложе: доказ о поседовању држављанства Републике Србије
(оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству), оверену фотокопију
дипломе о стеченој стручној спреми, као и оверену фотокопију додатка дипломи
уколико је додатак издат кандидату, доказ о стеченом образовању из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина (оверена фотокопија индекса или оригинал/
оверена фотокопија уверења о положеним испитима високошколске установе - за
кандидате који су у току студија положили испит из психологије и педагогије и за
кандидате који су образовање из наведених дисциплина стекли на високошколској
установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова
праксе у установи у складу са Европским системом преноса бодова), оверена фотокопија исправе о лиценци за кандидате који су положили стручни испит односно испит
за лиценцу). Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе и
преко телефона: 012/ 283-232 и 012/238-328.

Најкраћи пут
до посла
Сајмови
запошљавања
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ОСНОВНА ШКОЛА „МИЛИСАВ НИКОЛИЋ“
12313 Божевац
тел. 012/281-145, 281-146

Спремачица
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, да има држављанство Републике Србије, да није
осуђивано правоснажном 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 родоскрвњење, за кривично дело примање мита или давање мита, за кривично
дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: диплому о
степену стручне спреме, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству.
Доказ да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима кандидат доставља пре закључења уговора о раду. Уверење о неосуђиваности
прибавља школа. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“, на адресу школе. Документа се прилажу у оригиналу или оверене фотокопије. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Пријаве слати на адресу школе.

Прокупље
ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“
18407 Житни Поток
тел. 027/364-131

Наставник историје

на одређено време ради замене одсутног радника преко 60 дана,
са 14 сати недељно (35% радног времена)
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, професор историје.

Наставник математике

са 36 сати недељно (88% радног времена)
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани математичар.
ОСТАЛО: Кандидати су дужни да уз пријаву на конкурс доставе оверену копију дипломе или уверења о стеченом образовању, извод из матичне књиге рођених, уверење
о држављанству, уверење издато од стране МУП-а да нису осуђивани за кривична
дела предвиђена чланом 120. став 1. тачка 3. Закона о основама система образовања
и васпитања.

ЕКОНОМСКА ШКОЛА КУРШУМЛИЈА
18430 Куршумлија, Карађорђева 2

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: За директора школе може бити изабрано лице које испуњава услове прописане чланом 8. став 2. чланом 59. и чланом 120. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013), односно које
има одговарајуће високо образовање на студијама другог степена (мастер академске
студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије)
по пропису који уређује високо образовање почев од 10.09.2005. године, високо
образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године, да испуњава услове за
наставника средње стручне школе за подручје рада: економија, право и администрација и трговина, угоститељство и туризам, за педагога или психолога, да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, да није осуђиван
правноснажном пресудом за кривична дела прописана одредбом члана 120. став 1.
тачка 3. Закона о основама система образовања и васпитања, држављанство Републике Србије, да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад (доказује се
дипломом о завршеном одговарајућем високом образовању), дозволу за рад-лиценцу
за наставника, педагога или психолога, обуку и положен испит за директора установе
(узеће се у обзир да није донет подзаконски акт о полагању испита за директора,
али ће изабрани кандидат бити у обавези да положи овај испит у законском року,
након што министар просвете донесе одговарајући подзаконски акт), најмање пет
година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. Директор се бира на период од четири године. Уз пријаву на
конкурс приложити: уверење о држављанству (оригинал или оверену копију), фотокопију извода из матичне књиге рођених, оверен препис дипломе о стеченој стручној
спреми, оверену копију дозволе за рад, односно оверену копију уверења о положеном стручном испиту или испиту за лиценцу, потврду о радном искуству, преглед
кретања у служби са биографским подацима. Доказ да кандидат није осуђиван школа
прибавља по службеној дужности, а лекарско уверење изабрани кандидат доставља
пре закључења уговора о раду. Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
Пријаве са доказима о испуњености услова подноси се на наведену адресу школе.

Бесплатна публикација о запошљавању

ОШ „ДРИНКА ПАВЛОВИЋ“
18430 Куршумлија, Вука Караџића 54
тел. 027/389-150

Наставник историје

за рад у издвојеном одељењу у Грабовници, на одређено време
до повратка запосленог са функције, са 7 часова редовне
наставе, односно са 35% радног времена
УСЛОВИ: Завршен факултет и звање: професор историје, професор историје и географије, дипломирани историчар, мастер историчар. Лица која су стекла звање мастер, односно дипломирани мастер треба да имају завршене основне академске студије историје.

Наставник разредне наставе

на одређено време до повратка запослене на рад, за рад на
терену
УСЛОВИ: За професоре разредне наставе - завршен факултет или виша школа и
звање: 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.
ОСТАЛО ЗА ОБА РАДНА МЕСТА: Кандидати треба да испуњавају услове предвиђене Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи и Законом о основама система образовања и васпитања: да имају
одговарајуће образовање, психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима, да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, као
и за кривично дело насиље у породици, одузимање малолетног детета, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за примање мита или давање
мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, да има држављанство Републике Србије.
Уз пријаву приложити: диплому о степену стручне спреме, уверење о држављанству
Републике Србије. Лекарско уверење се подноси пре закључења уговора о раду, а
уверење да кандидат није осуђиван прибавља школа.

Смедерево
ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА „БРАНА ЈЕВТИЋ“
11425 Кусадак
тел. 026/351-005

Оглас објављен 20.11.2013. године у публикацији „Послови“, за радно
место: наставник - професор српског језика, са 94,44% радног времена
(37,78 часова недељно), поништава се у целости.

МАШИНСКО-ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА
ШКОЛА „ГОША“
11420 Смедеревска Паланка, Индустријска 66
тел. 026/317-310

Психолог

на одређено време до повратка раднице са породиљског одсуства
и одсуства са рада ради неге детета
УСЛОВИ: дипломирани психолог-образовање стечено на студијама другог степена
(мастер академске студије) или завршен филозофски факултет, група за психологију,
по програму који је важио до 10. септембра 2005. године (VII степен стручне спреме); да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом; да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање 3 месеца као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскрнављење, за кривично дело примање мита или давање мита, за кривично
дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије; да зна језик на
коме се остварује васпитно образовни рад. Уз пријаву на оглас приложити: краћу
биографију, адресу и број телефона, извод из матичне књиге рођених, уверење о
држављанству РС, оверен препис-фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми,
лекарско уверење (пре закључивања уговора о раду). Наведена документа не смеју
бити старија од 6 месеци, а приложене фотокопије морају бити оверене од надлежног
органа. У поступку одлучивања о избору наставника у филијали Националне службе
за запошљавање у Смедереву биће извршена провера психофизичких способности
за рад са децом и ученицима оних кандидата који уђу у ужи избор по одлуци директора. Коначна одлука о избору кандидата биће донета у року од 8 дана од добијања
резултата провере психофизичких способности. Рок за подношење пријаве је 8 дана
од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве на конкурс се могу слати
поштом на адресу школе или лично предати у секретаријату школе. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.
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Сомбор
СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
25000 Сомбор, Трг цара Лазара 4
тел. 025/421-067

Наставник физичког васпитања
за 60% радног времена

Наставник физичког васпитања

на одређено време, за 50% радног времена
УСЛОВИ ЗА ОБА РАДНА МЕСТА: Потребна стручна спрема: професор физичког васпитања; дипломирани педагог физичке културе; професор физичке културе; професор физичког васпитања-дипломирани тренер са назнаком спортске гране; професор физичког васпитања-дипломирани организатор спотрске рекреације; професор
физичког васпитања-дипломирани кинезитерапеут; дипломирани професор физичког васпитања и спорта-мастер; мастер професор физичког васпитања и спорта; мастер професор физичког васпитања и кинезитерапије. Лице мора поседовати одговарајуће високо образовање из чл. 8 и 120 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), у складу са Правилником
о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у
стручним школама („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94,
7/96, 7/98, 3/99, 6/01, 3/03, 8/03, 11/04, 5/05, 4/07, 7/08, 11/08, 5/11, 8/11, 9/13);
држављанство Републике Србије; да лице 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 - прибавља
установа; да зна језик на коме се остварује образовно васпитни рад; да има уверење
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима-доставља се пре закључења уговора о раду; проверу психофизичких способности кандидта врши надлежна служба по захтеву школе. Уз пријаву на конкурс приложити:
биографију (уколико је кандидат са радним искуством-податке о радном искуству
и пословима које је обављао); потврду или уверење да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи
у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у
установи; оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми (служи као доказ
о познавању језика), уверење о држављанству - не старије од 6 месеци; извод из
матичне књиге рођених. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у обзир.
Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.

ОСНОВНА ШКОЛА „КИШ ФЕРЕНЦ“
25222 Телечка, Трг ослобођења 2
тел. 025/864-023

Наставник немачког језика

са 8 часова недељно (44% радног времена), у мађарском
одељењу
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме - високо образовање (члан. 8 Закона о основама система образовања и васпитања) - стручна спрема у складу са Правилником
о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи
(„Сл. гласник - Просветни гласник РС“, бр. 11/2012, 15/2013); држављанство Републике Србије; да лице 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 - доказ прибавља школа;
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; за
радно место у одељењима на мађарском наставном језику, лице мора да има доказ о
знању мађарског језика (завршено средње, више, високо образовање на мађарском
језику или потврда високошколске установе о знању мађарског језика); лице мора
имати образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено
на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30
бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса
бодова. Уз пријаву на конкурс кандидати уз кратку биографију прилажу: уверење о
држављанству, оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању, уверење
са факултета да кандидат има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина (сходно члану 8. став 4. и члана 121. тачка 10. Закона о основама
система образовања и васпитања - „Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/2013), доказ
о знању мађарског језика. Школа прибавља доказ о провери психолошке способности
кандидат за рад са децом и ученицима. Лекарско уверење о поседовању психичке,
физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима подноси се пре
закључења уговора о раду. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања.
Пријаве на конкурс достављају се поштом на адресу школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

74

| Број 547 | 11.12.2013.

СРЕДЊА ЕКОНОМСКА ШКОЛА СОМБОР
25000 Сомбор, Апатински пут 90
тел. 025/421-217

Ложач - мајстор
УСЛОВИ: основна или средња школска спрема и положен испит за ложача парних
котлова. Поред општих услова предвиђених Законом, кандидати треба да испуњавају
и посебне услове: одговарајуће образовање; држављанство Републике Србије; да
лице 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-прибавља школа по службеној дужности. Уз
пријаву подносе: оверену фотокопију дипломе; уверење о држављанству (оверену
фотокопију или оригинал); биографију (уколико је лице са радним искуством податке
о радном искуству и пословима које је обављао); извод из матичне књиге рођених
(оверена фотокопија или оригинал); уверење или потврду о положеном испиту за
ложача парних котлова (оверена фотокопија). Лекарско уверење подноси изабрани
кандидат, пре потписивања уговора о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узети у обзир. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“.

ОСНОВНА ШКОЛА „НИКОЛА ВУКИЋЕВИЋ“
25000 Сомбор, Вељка Петровића 4
тел. 025/412-630

Наставник српског језика

на одређено време до повратка запослене на рад
УСЛОВИ: да има одговарајуће образовање - високо образовање у складу са чл. 8
Закона о основама система образовања и васпитања, на студијама другог степена
(мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке
струковне студије) у складу са Законом о високом образовању („Службени гласник
РС“, бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10), почев од 10.09.2005; на
основним студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005-услови се доказују приликом пријема у радни однос и
проверавају се у току рада; одговарајуће образовање мора бити у складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи;
да кандидат има одговарајућу психичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима - услови се доказују пре закључења уговора о раду; да лице 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 и друга кривична дела предвиђена
чл. 120 ЗОСОВ - прибавља истанова, држављанство Републике Србије - прилаже се
уз пријаву на конкурс; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад
- прилаже се уз пријаву на конкурс. Уз пријаву на конкурс се прилаже: уверење о
држављанству; диплома о стеченој стручној спреми, односно оверена копија дипломе. Проверу психофизичких способности за рад врши надлежна служба за послове
запошљавања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у обзир. Рок за
пријаву је 8 дана.

ОСНОВНА ШКОЛА „ОГЊЕН ПРИЦА“
25274 Колут, Марка Орешковића 1
тел. 025/804-213

Домар - ложач
УСЛОВИ: најмање III степен стручне спреме, грађевинске, електротехничке или
машинско-металске струке, КВ ложач, димничар, руковалац котловских постројења;
држављанство Републике Србије; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да лице 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. Уз пријаву се
прилаже: уверење о држављанству; оверен препис дипломе о стеченој стручној спреми; оверен препис сертификата о положеном испиту за самосталног или овлашћеног
рачуновођу. Школа службеним путем прибавља уверење од СУП-а. Лице које буде
изабрано обавиће лекарски преглед пре потписивања уговора о раду. Рок за пријаву
је 8 дана.
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Наука и образовање

ОСНОВНА ШКОЛА „МОШЕ ПИЈАДЕ“

ОСНОВНА ШКОЛА „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“

Наставник хрватског језика са елементима националне
културе

Професор разредне наставе

25275 Бачки Брег, Југословенска 13
тел. 025/809-015

за 10% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће образовање према Правилнику о степену и врсти образовања
наставника који изводе образовно васпитни рад из изборних предмета у основној
школи („Службени гласник РС-Просветни гласник“, бр. 15/13), образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у
току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова или положен испит за лиценцу;
психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима-лекарско
уверење; да лице није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело примање мита
или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; држављанство Републике Србије;
знање језика на ком се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс
кандидати су дужни да поднесу: краћу биографију, податке о кретању у служби (CV);
оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; потврду о стеченом
образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања или уверење о положеном испиту за лиценцу; уверење о држављанству издато у последњих 6 месеци;
уверење о некажњавању - прибавља школа; лекарско уверење - доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Све фотокопије морају бити оверене.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у обзир. Рок за пријаву је 8 дана
од дана објављивања у публикацији „Послови“.

ОСНОВНА ШКОЛА „АЛЕКСА ШАНТИЋ“
25212 Алекса Шантић, VIII војвођанске бригаде бб
тел. 025/838-120

Директор

на мандатни период од 4 године, почев од
01.03.2014. године
УСЛОВИ: дужност директора може да обавља лице које има одговарајуће високо
образовање стечено на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије) у
складу са Законом о високом образовању, почев од 10.09.2005. године на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10.09.2005. године за наставнике те врсте школе и подручја рада, за
педагога или психолога; дозвола за рад, обуку и положен испит за директора установе; најмање 5 година рада у установи након стеченог одговарајућег образовања;
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да
лице 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; да има држављанство Републике Србије; да
зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву кандидат подноси: оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем високом образовању;
оверену фотокопију лиценце (дозволе за рад) за наставника или стручног сарадника; потврду о пет година радног искуства у области образовања, након стеченог
одговарајућег образовања (фотокопија радне књижице); уверење о држављанству
Републике Србије; извод из матичне књиге рођених; биографију са кратким прегледом кретања у служби; уверење суда да против њега није покренута истрага, нити
подигнута оптужница за кривична дела из надлежног суда; потврда са високошколске установе о језику на коме је кандидат стекао образовање у складу са чл. 120. став
1. тачка 5. Закона о основама система образовања и васпитања. Лекарско уверење,
односно доказ да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима, изабрани кандидат доставиће пре закључења уговора о раду. Изабрани
директор који нема положен испит за директора дужан је да исти положи у року од
годину дана од дана ступања на дужност. Школа прибавља уверење да кандидат није
осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела наведена у условима конкурса.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у обзир. Рок за пријаву је 15 дана.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“
25240 Стапар, Вука Караџића 20
тел. 025/827-701

Оглас објављен 06.11.2013. године у публикацији „Послови“, поништава се
за радно место: професор разредне наставе, на одређено време до истека
мандата директора.

Бесплатна публикација о запошљавању

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

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање: на студијама другог степена (мастер
кадемске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне
студије) по пропису који уређује високо образовање почев од 10.09.2005. године; на
основним студијама у трајању од намање 4 године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године. Лица са одговарајућим образовањем морају
да имају образовање из психологије, педагошких и методичких дисциплина стечена
на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30
бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса
бодова или положен испит за лиценцу, професор разредне наставе и друга знања у
складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у
основној школи, држављанство Републике Србије, да кандидат није осуђиван и да зна
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс приложити следећу документацију: оверен препис (фотокопију) дипломе о стручној спреми;
уверење о држављанству Републике Србије, не старије од 6 месеци; одговарајућу
потврду са високошколске установе да имају образовање из психологије, педагошких и методичких дисциплина од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи,
у складу са Европским системом преноса бодова или оверена фотокопија лиценце;
потврду са високошколске установе о језику на коме је кандидат стекао образовање
у складу са чл. 120. став 1. тачка 5. ЗОСОВ; кратку биографију. Уверење да кандидат
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскрнављење, за кривично дело примање мита или давање мита, за кривично
дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање - прибавља установа. Лекарско уверење прилаже изабрани кандидат пре потписивања уговора о раду. Потврду о знању језика на коме се остварује
образовно-васпитни рад прилажу сви кандидати. Рок за пријаву је 8 дана.

Сремска Митровица
УСТАНОВА ЗА ПРЕДШКОЛСКО
ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ
„ПОЛЕТАРАЦ“
22400 Рума, Вељка Дугошевића 144
тел. 022/479-137

Васпитач - приправник

на одређено време у трајању од 12 месеци
2 извршиоца
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање на студијама првог степена, студијама
другог степена, студијама у трајању од три године, више образовање - васпитач, у
складу са посебним законом.

Медицинска сестра - васпитач

са децом узраста од шест месеци до две године
УСЛОВИ: средње образовање медицинска сестра - васпитач.

Мајстор
УСЛОВИ: средње образовање машинске или електро струке, III степен стручне спреме.

Кувар
УСЛОВИ: средња угоститељска школа - куварски смер - III степен стручне спреме.
ОСТАЛО: Сви кандидати треба да испуњавају следеће услове: да имају одговарајуће
образовање да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом,
да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвњење, 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, да имају држављанство Републике Србије, да
знају језик на на коме се остварује васпитно-образовни рад. Рок за пријављивање
на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање. Уз пријаву на конкурс сви 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.
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ОСНОВНА ШКОЛА „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“
22 223 Кузмин, Николе Радојчића 15
тел/факс: 022/664-411

Шеф рачуноводства
УСЛОВИ: одговарајуће образовање у звању дипломирани економиста - мастер или
дипломирани економиста који је стекао високо обрзовање на основним студијама у
трајању од најмање 4 године.

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: одговарајућа стручна спрема за извођење разредне наставе и звање у складу са Законом о основама система образовња и васпитања („Сл. гласник РС“, 72/2009,
52/2011 и 55/2013) и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, 11/2012 и 15/2013).
ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају услове из члана 120. Закона о основама
система образовња и васпитања („Сл. гласник РС“, 72/2009, 52/2011 и 55/2013) и
да уз пријаву на конкурс доставе: диплому или оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге
рођених; уверење или оверену фотокопију уверења о држвљнству (не старије од 6
месеци); уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом
и ученицима доствља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Уверење да
кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело примање мита или давање мита,
за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију и за које није у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, прибавља школа по службеној дужности. 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). Кандидат за радно место под бројем 2. треба да достави и доказ да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и
6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова. Као
доказ о испуњености овог услова кадидат који има положен стручни испит или испит
за лиценцу подноси оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту или
испиту за лиценцу, а кандидат који је у току студија положио испите из педагогије
и психологије као доказ подноси уверење факултета да је у току студија положио
испите из ових предмета. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

ОСНОВНА ШКОЛА „ХЕРОЈ ЈАНКО ЧМЕЛИК“
22300 Стара Пазова, Карађорђева 2
тел. 022/310-631

Наставник математике и информатике

на одређено време ради замене запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању, односно мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне
студије, у складу са Законом о високом образовању, према Правилнику о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр. 11/2012); 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 кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца и за кривична дела предвиђена чл.
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) - потврду школа прибавља по службеној дужности.
Поред ових услова, кандидат мора да испуњава и следећи услов: знање словачког
књижевног језика сходно чл. 121 став 7 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13). Уз пријаву на конкурс кандидат
је дужан да приложи: оверен препис дипломе о завршеном факултету за наведено
радно место, уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење да
није под истрагом за кривична дела која га чине неподобним за рад у школи и доказ
о знању словачког језика. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве са потребном документацијом доставити на адресу школе.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Национална служба за
запошљавање

Преквалификације
Обука за
доквалификације
активно

тражењеконкурентску
Стекните
посла
предност
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ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“
22404 Путинци, Лењинова 3
тел/факс: 022/441-510
е-mail: sm.ucitelj@neobee.net

Наставник физичког васпитања
на одређено време

УСЛОВИ: VII/1 степен, стечено образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне
студије) у складу са Законом о високом образовању, почев од 10. септембра 2005.
године, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, по
пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, одговарајуће образовање; професор физичког васпитања; професор физичке културе;
дипломирани педагог физичке културе; професор физичког васпитања - дипломирани тренер са назнаком спортске гране; професор физичког васпитања - дипломирани организатор спортске рекреације; професор физичког васпитања - дипломирани
кинезитерапеут; дипломирани професор физичког васпитања и спорта; мастер професор физичког васпитања и спорта; мастер професор физичког васпитања и кинезитерапије; да лице има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; да лице није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело примање мита
или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; држављанство Републике Србије;
да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидат у пријави на
конкурс подноси следећа документа: пријаву са кратком биографијом; испуњеност
услова у погледу врсте и степена стручне спреме доказује се оригиналом, односно
овереном фотокопијом дипломе о звању и степену стручне спреме (не старије од
6 месеци); оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених (не
старије од 6 месеци); оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству
Републике Србије (не старије од 6 месеци).
Напомена: Пријављени кандидати биће упућени на претходну проверу психофизичких способности у складу са законом. Доказ о здравственој способности кандидата
подноси се пре закључивања уговора о раду, а уверење да кандидат није осуђиван
прибавља установа. Рок за пријављивање на конкурс је осам дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у
разматрање. Сва потребна обавештења могу се добити у секретаријату школе на тел.
022/441-510. Пријаве са потребном документацијом о испуњености услова подносе
се на адресу школе, са назнаком: „За конкурс за наставника физичког васпитања“.

ОСНОВНА ШКОЛА „ХЕРОЈ ЈАНКО ЧМЕЛИК“
22300 Стара Пазова, Карађорђева 2
тел. 022/310-631

Наставник енглеског језика и књижевности

на одређено време ради замене одсутног запосленог преко 60
дана, са 10% педагошке норме
(2 часа недељно)
УСЛОВИ: Кандидат поред услова прописаних Законом о раду, потребно је да испуњава и следеће посебне услове: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању,
односно мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије у складу са Законом о високом образовању-према
Правилнику о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној
школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр. 11/2012), да је држављанин Републике Србије, да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима, да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца и кривична
дела предвиђена чланом 120. став 1. тачка 3. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) - ову потврду школа
прибавља по службеној дужности. Поред ових услова кандидат мора да испуњава и
следећи услов: знање словачког књижевног језика сходно члану 121. став 7. Закона
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и
55/13). Уз пријаву на конкурс кандидат је дужан да приложи: оверен препис дипломе
о завршеном факултету за наведено радно место, уверење о држављанству, извод
из матичне књиге рођених, уверење да није под истрагом за кривична дела која га
чине неподобним за рад у школи и доказ о знању словачког језика. Конкурс остаје
отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве са потребном
документацијом доставити на адресу школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узимати у разматрање.
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ОШ „МИЛИВОЈ ПЕТКОВИЋ ФЕЋКО“
22420 Платичево, Лале Јанића 3
тел/факс: 022/2451-263

Спремачица
УСЛОВИ: I степен стручне спреме; 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 из члана 120. став 1 тачка
3. Закона о основама система образовања и васпитања. Кандидат треба да приложи
следећа документа у оригиналу или у овереној фотокопији: пријаву (молбу); диплому о стеченом образовању; извод из матичне књиге рођених; доказ о држављанству Републике Србије. Доказ да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом
за кривична дела прописана Законом прибавља школа. Доказ о физичкој, психичкој
и здравственој способности за рад са децом и ученицима изабрани кандидат подноси пре закључења уговора о раду. Рок за достављање пријава је 8 дана од дана
објављивања. Неблаговремене или непотпуне пријаве неће бити узете у обзир. Особа
за контакт: Попов Стевица, тел. 022/2451-263.

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
„ФИЛИП ВИШЊИЋ“
22240 Шид, Петра Кочића бб
тел/факс: 022/2712-254

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне
студије) у складу са Законом о високом образовању, почев од 10.09.2005. године
или одговарајуће високо образовање на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године
за наставнике музичке школе за подручје рада култура, уметности и јавно информисање, за педагога и психолога; дозвола за рад-лиценца; најмање 5 година рада у
школи на пословима образовања и васпитања; да кандидат има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела из члана 120. Закона о основана система образовања
и васпитања; држављанство. Уз пријаву кандидат подноси: кратку биографију - радну биографију, оверен препис или оверену фотокопију следећих докумената: дипломе о завршеном одговарајућем високом образовању; уверење о положеном стручном
испиту; потврду о најмање 5 година радног стажа у школи на пословима образовања
и васпитања; уверење о држављанству; лекарско уверење да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; уверење да није осуђиван;
остала документа која могу послужити приликом доношења одлуке о избору директора школе. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве
слати на адресу школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „БОШКО БУХА“
22320 Инђија, Душана Јерковића 17а
тел. 022/560-614

Васпитач

за рад са децом узраста од три године до
поласка у школу
15 извршилаца
УСЛОВИ: више образовање, односно 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; најмање
6 месеци радног искуства у наведеној струци.

Васпитач-приправник
УСЛОВИ: више образовање, односно 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.

Спремачица
6 извршилаца

УСЛОВИ: II степен стручне спреме, полуквалификовани радник или завршена основна школа; најмање три месеца радног искуства на помоћно - техничким пословима.
ОСТАЛО ЗА СВА РАДНА МЕСТА:
- 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 (за радна места васпитача);
- да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом;
- да није осуђиван правоснажном 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;

Бесплатна публикација о запошљавању

- да има држављанство Републике Србије;
- да зна језик на коме се остварује васпитно-образовни рад (за радна места васпитача). Рок за подношење пријава је 8 дана и почиње да тече од наредног дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“. Кандидати су дужни да уз пријаву доставе:
- оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми;
- оригинал или оверену фотокопију доказа о радном искуству у струци (потврде,
решења, уговори и други акти из којих се може утврдити на којим пословима и са
којом стручном спремом је стечено радно искуство);
- оригинал или оверену фотокопију исправе коју издаје високошколска установа, а
којом се доказује да су стекли образовање из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина, односно да су на студијама положили испите из психологије и педагогије
или оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за
лиценцу (осим за приправнике);
- оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству;
- доказ о знању језика на коме се остварује васпитно - образовни рад (кандидат који
није стекао одговарајуће образовање на српском језику, потребно је да достави уверење да је положио испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске
установе). Пријаве се подносе на горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс“.
Информације о конкурсу могу се добити у предшколској установи и на телефон:
022/560-614, радним даном од 07,00-14,00 часова.
Напомене: За радно место васпитач-приправник: приправнички стаж траје најдуже
две године од дана заснивања радног односа. Приправнику који у року од две године од дана заснивања радног односа не положи испит за лиценцу - престаје радни
однос. У поступку одлучивања о избору васпитача директор врши ужи избор кандидата и упућује их на претходну психолошку процену способности за рад са децом, у
року од 8 дана од дана истека рока за подношење пријава. Доказ о неосуђиваности
кандидата прибавља предшколска установа. Изабрани кандидат је дужан пре закључивања уговора о раду достави лекарско уверење о здравственој способности. Непотпуне, неблаговремене и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази или су
фотокопије истих неоверене неће се разматрати.

Су б о т и ц а
ОШ „НИКОЛА ЂУРКОВИЋ“
24323 Фекетић, Братство бб

Секретар

за 50% радног времена
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове предвиђене чл. 120 став 1 тач. 1 до
5 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09,
52/11 и 55/13): одговарајуће образовање прописано чл. 68 став 2 истог закона:
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, да има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима, да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело
примање мита или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, држављанство
Републике Србије, да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад - српски и мађарски. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе следеће доказе:
доказ у оригиналу или у овереној фотокопији о стеченом високом образовању и положеном стручном испиту за секретара, оригинал или оверену фотокопију уверења о
држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци), доказ о знању језика на
коме се остварује образовно-васпитни рад-српски и мађарски. Доказ о испуњености
услова у погледу психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и
ученицима подноси се пре закључења уговора о раду. Доказ да кандидат није осуђиван прибавља школа по службеној дужности. Рок за подношење пријава је 8 дана од
дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање. Пријаве са потребном документацијом слати на адресу школе.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ПЕТАР ПАН“
Мали Иђош
24322 Ловћенац, 13. јули 8
тел. 024/735-061
е-mail: pan-petar@open.telekom.rs

Васпитач

за рад у одељењима у којима се настава изводи на мађарском
језику
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да има одговарајућу стручну спрему: васпитач, да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима, да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело примање мита
или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање, да има држављанство Републике
Србије, да зна мађарски језик. Уз пријаву кандидати треба да доставе уверење о
држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење или диплому о стеченом
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образовању, доказ о знању мађарског језика, све у оригиналу или у овереној фотокопији. Доказ о здравственој способности за рад са децом и ученицима доставља се
пре закључења уговора о раду. Проверу психофизичких способности за рад са децом
и ученицима извршиће Национална служба за запошљавање. Доказ да кандидат није
осуђиван 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, школа ће прибавити по службеној дужности од МУП-а, за изабраног кандидата. Рок за пријаву на конкурс је 8 дана од дана објављивања. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА СУБОТИЦА
24000 Суботица, Цара Душана 2
тел. 024/553-115

Библиотекар - информатор Дечијег одељења са
читаоницом, фонотеком и видеотеком
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, професор српског језика и књижевности, дипломирани библиотекар, учитељски факултет-професор разредне наставе, професор
мађарског језика, професор хрватског језика и књижевности, положен стручни испит
из библиотекарства, пожељно познавање једног светског и хрватског језика.

Виши књижничар - књижничар, Дечијег одељења са
читаоницом, фонотеком и видеотеком
УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, виша школа за образовање васпитача или IV
степен стручне спреме, гимназија, положен стручни испит из библиотекарства, знање
српског и мађарског језика, пожељно је и познавање једног светског и хрватског
језика.

Спремачица - у приземљу, Служба за чување и
одржавање објекта
УСЛОВИ: II степен стручне спреме или основна школа.
ОСТАЛО ЗА СВА РАДНА МЕСТА: Поред наведених посебних услова, кандидати треба
да испуњавају и опште услове предвиђене чланом 24. и 26. Закона о раду и чланом
1. Правилника о изменама и допунама Правилника о раду за запослене у Градској
библиотеци Суботица. Оглас је отворен 8 дана од дана објављивања.

ОШ „МИРОСЛАВ АНТИЋ“
24413 Палић, Трогирска 20
тел. 024/753-028

Наставник разредне наставе у продуженом боравку
за рад у групи на мађарском наставном језику

УСЛОВИ: одговарајуће образовање на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра
2005. године или на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије) по пропису који
уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године, образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и шест бодова
праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова и одговарајући
профил занимања по Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи, психичка, физичка и здравствена способност за
рад са децом и ученицима, да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвнављење, 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 да
за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, да кандидат има држављанство Републике Србије и да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидат уз пријаву треба да приложи: оверен препис (оверену
фотокопију) дипломе о стеченом образовању, уверење о држављанству (оригинал
или оверену фотокопију), доказ о знању језика на коме се обавља образовно-васпитни рад (завршено средње, више или високо образовање на језику на коме се обавља
образовно-васпитни рад или положен испит из тог језика по програму одговарајуће
високошколске установе). Психолошку процену способности за рад са децом и ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Тестирање кандидата који су ушли у ужи избор, у погледу претходне
психолошке процене способности за рад са децом и ученицима организује школа код
Националне службе за запошљавање, у року од осам дана од дана истека рока за
подношење пријава. Пријаве на конкурс доставити на адресу школе. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узимати у разматрање.
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СТРУЧНА СЛУЖБА ОСНОВНИХ ШКОЛА
„ЗДРУЖЕНА ШКОЛА“
24300 Бачка Топола, Школска 2
тел. 024/712-730

Шеф рачуноводства
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: VII степен стручне спреме,
дипломирани економиста, да има општу здравствену способност, да није осуђиван
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскрнављење, за кривично дело примање мита или давање мита, за кривично
дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, да има држављанство Републике Србије. Уз пријаву кандидати
треба да доставе уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење или диплому о стеченом образовању, све у оригиналу или у овереној фотокопији. Доказ о општој здравственој способности доставља се пре закључења уговора о
раду. Доказ да кандидат није осуђиван 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, школа ће прибавити по службеној
дужности од МУП-а, за изабраног кандидата. Рок за пријаву на конкурс је 8 дана од
дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ НА
МАЂАРСКОМ НАСТАВНОМ ЈЕЗИКУ
24000 Суботица, Штросмајерова 11
тел. 024/624-444

Објављује конкурс за заснивање радног односа и стицање звања:

Наставник за научну област Дидактичко методичке
науке - методика наставе математике, за ванредног
професора
за рад на мађарском наставном језику

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме и остали услови за избор наставника Факултета предвиђени су одредбама Закона о високом образовању („Службени гласник РС“,
бр. 76/2005, 100/2007-аутентично тумачење и 97/2008, 44/2010 и 93/2012) и општим
актима Универзитета у Новом Саду и Учитељског факултета на мађарском наставном
језику у Суботици. У звање наставника може бити изабрано лице које није правноснажном пресудом осуђено за кривично дело против полне слободе, фалсификовања
јавне исправе коју издаје високошколска установа или примања мита у обављању
послова на Факултету. Пријаве кандидата са прилозима: биографија, диплома о одговарајућој стручној спреми, извод из матичне књиге рођених - оригинал или оверена
копија, не старија од 6 месеци, уверење о држављанству - оригинал или оверена
копија, не старија од 6 месеци, списак научних радова, радови, лекарско уверење,
уверење о неосуђиваности од СУП-а, подносе се Учитељском факултету на мађарском наставном језику у Суботици, на адресу: Штросмајерова 11, у року од 15 дана од
дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узимати у разматрање.

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У СУБОТИЦИ
24000 Суботица, Марка Орешковића 16

Објављује конкурс за заснивање радног односа и стицање звања (реизбор), за:

Наставник страног језика - енглески језик, за ужу
научну област Страни језици
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова треба да испуњава услове утврђене Законом о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/2005, 100/07 - аутентично
тумачење, 97/08, 44/2010, 93/2012 и 89/2013), Правилником о условима, начину и
поступку стицања звања и заснивања рсдног односа наставника и сарадника и Статутом Високе техничке школе струковних студија у Суботици. Уз пријаву на конкурс
кандидат подноси: биографију са подацима о досадашњем раду, оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету, списак радова као и саме радове (на захтев
Комисије), доказ о држављанству, извод из матичне књиге рођених и доказ да није
осуђиван (прибавља се у МУП-у). Пријаву са доказима о испуњавању услова конкурса
доставити секретаријату школе, на адресу: Висока техничка школа струковних студија, Марка Орешковића 16, Суботица, у року од 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
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ОПШТИНА МАЛИ ИЂОШ
БИБЛИОТЕКА МАЛИ ИЂОШ
24321 Мали Иђош, Главна 30

Библиотекар

ОШ „СВЕТИ САВА“

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

Секретар

за рад у библиотеци у Ловћенцу

са 50% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених чланом 24. и 26. Закона о раду и Правилника о организацији и систематизацији послова и радних задатака у библиотеци
Мали Иђош, потребни су следећи услови: завршена школа - VII степен стручне спреме, дипломирани библиотекар, професор српског језика и њижевности, учитељски
факултет - професор разредне наставе, знање српског језика и обученост рада на
рачунару. Предност: 1 година радног искуства. Оглас је отворен 8 дана од дана
објављивања.

УСЛОВИ: завршен правни факултет, дипломирани правник-мастер или дипломирани правник који је стекао високо образовање на основним струдијама у трајању од
најмање четири године, да кандидат има психофизичку и здравствену спсобност за
рад, да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану
120. став 1. тачка 3. Закона о основама система образовања и васпитања, да има
држављанство Републике Србије. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да достави
доказ о стручној спреми (оверена фотокопија дипломе) и уверење о држављанству.
Лекарско уверење доставља се пре закључивања уговора о раду. Извод из казнене
евиденције установа прибавља службеним путем. Пријаве слати на адресу школе.
Конкурс је отворен осам дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће бити узете у разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ
24000 Суботица, Сегедински пут 9-11
тел. 024/628-089

Сарадник у звање сарадника у настави за ужу област
Менаџмент
на одређено време од једне године

УСЛОВИ: дипломирани економиста, студент мастер академских студија, који је студије првог степена завршио са укупном просечном оценом најмање осам.

Сарадник у звање асистента за ужу област Маркетинг
на одређено време од три године

УСЛОВИ: дипломирани економиста, дипломирани економиста - мастер или мастер
економиста, студент докторских студије који је претходне нивое студија завршио са
укупном просечном оценом најмање осам и који показује смисао за наставни рад,
односно, под истим условима, магистар наука из одговарајуће области коме је прихваћена тема докторске дисертације.

Сарадник у звање асистента за ужу област
Информациони системи и инжењеринг
на одређено време од три године

УСЛОВИ: дипломирани економиста, дипломирани економиста - мастер или мастер
економиста, студент докторских студије који је претходне нивое студија завршио са
укупном просечном оценом најмање осам и који показује смисао за наставни рад,
односно, под истим условима, магистар наука из одговарајуће области коме је прихваћена тема докторске дисертације.

Сарадник у звање асистента за ужу област Трговина
на одређено време од три године

УСЛОВИ: дипломирани економиста, дипломирани економиста - мастер или мастер
економиста, студент докторских студије који је претходне нивое студија завршио са
укупном просечном оценом најмање осам и који показује смисао за наставни рад,
односно, под истим условима, магистар наука из одговарајуће области коме је прихваћена тема докторске дисертације.

Сарадник у звање асистента за ужу област Трговина
на одређено време од три године

УСЛОВИ: дипломирани економиста, дипломирани економиста - мастер или мастер
економиста, студент докторских студије који је претходне нивое студија завршио са
укупном просечном оценом најмање осам и који показује смисао за наставни рад,
односно, под истим условима, магистар наука из одговарајуће области коме је прихваћена тема докторске дисертације.
ОСТАЛО: Поред наведених услова, кандидати треба да испуне и друге услове прописане одредбама Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, број 76/05, 100/07
- аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12 и 89/13), Статутом Економског факултета
у Суботици бр. 01-5589 од 25.11.2011. године, са изменама и допунама од 6.3.2013.
године и Правилником о избору наставника и сарадника Економског факултета у
Суботици бр. 01-141 од 15.1.2013. године, са изменама и допунама од 7.3.2013. године. Пријаве кандидата са прилозима подносе се Економском факултету у Суботици,
Сегедински пут 9-11, у року од 8 дана од дана објављивања конкурса. Уз пријаву
приложити: биографију са подацима о досадашњем раду, извод из матичне књиге
рођених, уверење о држављанству, оверен препис диплома, списак радова и саме
радове, као и све остале доказе који упућују на испуњеност услова предвиђених
Законом, Статутом и Правилником. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве
неће се разматрати.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „НАША РАДОСТ“
24000 Суботица, Антона Ашкерца 3

Референт кадровске службе
УСЛОВИ: Осим општих услова који су прописани Законом о раду, кандидати морају
испуњавати и следеће посебне услове: да имају одговарајуће образовање: средња
стручна спрема (средња економска школа или гимназија), да 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, држављанство Републике Србије, да знају језик на ком се остварује васпитно-образовни рад,
пола године радног искуства, пасивно знање рада на рачунару. Уз пријаву на конкурс
потребно је да кандидат приложи следеће доказе: оригинал или оверена фотокопија
дипломе о стеченом образовању, 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). Кандидат
који је стекао образовање на српском, мађарском или хрватском језику сматра се
да испуњава услов из тачке 5. претходног става. Кандидат треба да поднесе радно
професионалну биографију. Уверење да кандидат није осуђиван и да се против њега
не води кривични поступак, прибавља установа. Доказ који се односи на психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом (лекарско уверење), подноси
се пре закључења уговора о раду. Пријаве са доказима о испуњености услова подносе се у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве
се шаљу на горенаведену адресу, са назнаком: „Конкурс за избор и пријем у радни
однос референта кадровске службе на неодређено време“. Неблаговремено послате
и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ОШ „10. ОКТОБАР“

24000 Суботица, Бозе Шарчевића 21
тел. 024/548-425

Шеф рачуноводства
са 15% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: одговарајуће образовање, IV
степен стручне спреме, економски техничар, да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за
кривично дело примање мита или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, да има држављанство Републике Србије, да зна језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад, да има психичку, физичку и здравствену способност за
рад (лекарски преглед). Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: диплому о завршеном образовању према Правилнику о организацији и систематизацији
послова и радних задатака у ОШ „10. октобар“ Суботица (оверена копија), уверење
о држављанству (оригинал или оверена копија), доказ о знању језика на коме се
остварује образовно-васпитни рад (знање мађарског језика). Доказ о неосуђиваности
прибавиће школа по службеној дужности, док се уверење о лекарском прегледу доставља пре закључења уговора. Одлуку о избору кандидата директор ће донети у року
од 30 дана од дана истека рока за подношење пријаве. Пријаве на конкурс слати на
адресу школе. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања конкурса.
Рок почиње да тече наредног дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Обука за активно тражење посла
Бесплатна публикација о запошљавању
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ПОЛИТЕХНИЧКА ШКОЛА СУБОТИЦА
24000 Суботица, Максима Горког 38
тел. 024/663-107

Послови одржавања чистоће
2 извршиоца

УСЛОВИ: завршена основна школа (I степен стручне спреме), према Правилнику о
систематизацији радних места (дел. бр. 01-120-2/2012). Поред општих услова прописаних Законом о раду, кандидат треба да испуњава услове прописане чл. 120. Закона
о основама система образовања и васпитања: 1) одговарајуће образовање; 2) да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскрнављење, за кривично дело примање мита или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; 4) држављанство Републике Србије; 5) да зна језик на
коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс приложити: биографију, оверену фотокопију дипломе (сведочанства) о стеченом образовању, уверење
о држављанству Републике Србије, лекарско уверење којим се доказује психичка,
физичка и здравствена способност за рад са ученицима (доставиће изабрани кандидат пре закључења уговора о раду). Доказ о неосуђиваности из тачке 3 - прибавља
школа. Кандидат мора да има доказ о завршеној школи на српском, мађарском или
хрватском наставном језику. Директор доноси одлуку о избору извршилаца у року од
30 дана од дана истека рока за подношење пријава на конкурс. Пријаве на конкурс
слати на адресу школе. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
конкурса. Непотпуне и неблаговремено приспеле пријаве неће се узети у разматрање.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“
24210 Бајмок, Маршала Тита 1
тел. 024/762-013

Секретар

за 50% радног времена
УСЛОВИ: завршен правни факултет, дипломирани правник - мастер или дипломирани правник који је стекао високо образовање на основним студијама у трајању од
најмање четири године; да кандидат има психофизичку и здравствену способност за
рад, да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану
120. став 1. тачка 3. Закона о основама система образовања и васпитања; да има
држављанство Републике Србије.

Шеф рачуноводства
за 20% радног времена

УСЛОВИ: завршен економски факултет, дипломирани економиста - мастер или
дипломирани економиста који је стекао високо образовање на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање
до 10. септембра 2005. године, да кандидат има психофизичку и здравствену способност за рад, да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у
члану 120. став 1. тачка 3. Закона о основама система образовања и васпитања; да
има држављанство Републике Србије.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да достави доказ о стручној спреми
(оверена фотокопија дипломе) и уверење о држављанству. Лекарско уверење доставља се пре закључивања уговора о раду. Извод из казнене евиденције установа
прибавља службеним путем. Пријаве на конкурс слати на адресу школе. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узети у разматрање.

Ша б а ц
ШАБАЧКО ПОЗОРИШТЕ
15000 Шабац, Карађорђева 22

Млади глумац

ОШ „МИКА МИТРОВИЋ“
15350 Богатић, Војводе Степе 4
тел/факс: 015/7786-145
е-mail: оsmmbogatic@open.telekom.rs

Наставник математике
са 44% радног времена

Наставник српског језика
са 44% радног времена

Наставник ликовне културе

са 10% радног времена, на одређено време до краја школске
2013/2014. године, тј. до 31.08.2014. године
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају и услове у погледу степена и врсте образовања, у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/12 и 15/13).

Наставник немачког језика

са 30% радног времена, на одређено време до краја школске
2013/2014. године, тј. до 31.08.2014. године

Наставник цртања, сликања и вајања

са 35% радног времена, на одређено време до краја школске
2013/2014. године, тј. до 31.08.2014. године
УСЛОВИ: Кандидат за наставника треба да испуњава следеће услове: да има одговарајуће образовање у складу са чланом 8. Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС“, број 72/09, 52/11 и 55/13). Кандидати треба да испуњавају услове из чл. 8. став 2. Закона, да поседују одговарајуће образовање стечено
на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије) по пропису који уређује високо
образовање, почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по пропису који је утврђивао високо образовање до 10.
септембра 2005. године. Кандидати морају да имају и образовање из чл. 8. став 4.
Закона, који предвиђа да 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 са Европским системом преноса бодова, односно у складу са чланом 121. став
10. Закона - наставник, васпитач и стручни сарадник који је у току студија положио
испите из педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно испит за
лиценцу сматра се да има образовање из чл. 8. став 4. Закона. Кандидати за радна
места наставника под 4. и 5. треба да испуњавају и услове у погледу степена и врсте
образовања у скалду са Правилником о степену и врсти образовања наставника који
изводе образовно-васпитни рад из изборних предмета у основној школи („Сл. гласник
РС-Просветни гласник“, бр. 11/12 и 15/13);
- да имају психичку, физичку и здрастену способност (лекарско уверење о томе као
доказ доставља кандидат који буде изабран пре закључења уговора о раду); да нису
осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело примање или давање мита, за кривично дело из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање (доказ прибавља установа); - да имају држављанство Републике Србије; да знају језик на ком се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидат уз пријаву треба да достави следећа документа:
- оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању;
- уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија);
- извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија);
- 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 стечено на високошколској установи у току студија или
након дипломирања, од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи у складу
са са Европским системом преноса бодова, односно у складу са чланом 121. став 10.
Закона - потврду, уверење или други документ о положеним испитима из педагогије
и психологије или доказ о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу
(наведени докази се достављају у оригиналу или у овереној фотокопији);
- оригинал или оверену фотокопију доказа је стекао средње, више или високо образовање на српском језику или да је положио испит из српског језика по програму
одговарајуће високошколске установе (диплома о стеченом одговарајућем образовању издата на српском језику која се приложи као доказ под тачком 1 сматра се као
доказ о знању српског језика.

Педагошки асистент

Млада глумица

на одређено време до краја школске 2013/2014. године, тј. до
31.08.2014. године

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме - завршен факултет драмских уметности. Поред
посебних услова кандидат мора да испуњава и опште услове предвиђене Законом о
раду: да је држављанин Рерпублике Србије; да је пунолетно лице; да се против њега
не води кривични поступак за кривична дела која се гоне по службеној дужности; да
није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци
или за кажњиво дело које га чини неспособним за обављање послова у државном
органу. Пре доношења одлуке о избору кандидата обавиће се аудиција. О месту и
времену одржавања аудиције кандидати ће бити обавештени. Пријаве са доказима о
испуњености општих и посебних услова слати на горенаведену адресу. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

УСЛОВИ: За педагошког асистента кандидати треба да испуњавају следеће услове: да
имају средње образовање; да имају завршену обавезну уводну обуку за педагошког
асистента; да имају психичку, физичку и здравствену способност (доказ прибавља
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду); да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрнављење,
за кривично дело примање или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
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санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање
(доказ прибавља установа); да имају држављанство Републике Србије; да знају језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад.

Друштвена одговорност

ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву треба да доставе следећа документа:
- оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању;
- сертификат о завршеној уводној обуци за педагошког асистента издатог од стране
Министарства просвете и науке (оригинал или оверена фотокопија);
- уверење о држављанству-оригинал или оверена фотокопија;
- извод из матичне књиге рођених-оригинал или оверена фотокопија;
- оригинал или оверену фотокопију доказа да је стекао средње, више или високо
образовање на српском језику или да је положио испит из српског језика по прогараму одговарајуће високошколске установе (диплома о стеченом одговарајућем образовању издата на српском језику која се приложи као доказ под тачком 1 сматра се
као доказ о знању српског језика).
Директор врши ужи избор кандидата који се упућује на претходну психолошку процену способности за рад са децом и ученицима у року од осам дана истека рока за
подношење пријава, коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом
стандардизованих поступака. Наведени кандидати биће о свему благовремно обавештени. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаве слати
на горенаведену адресу.

ПРИОРИТЕТИ У
АПОШЉАВАЊУ

ОШ „ЦВЕТИН БРКИЋ“

15356 Глушци, Светомира Алимпића 3

Помоћни радник

за рад у издвојеном одељењу у Узвећу
УСЛОВИ: Кандидат који конкурише за наведено место треба да испуњава услове из
члана 120. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.
72/09, 52/2011 и 55/2013), као и члана 17. и 23. Правилника о организацији и систематизацији послова у ОШ „Цветин Бркић“ у Глушцима бр. 600 од 23.08.2013. године. Кандидат треба да има завршено основно образовање, односно I степен стручне
спреме, да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело примања или давања мита,
за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање, да има држављанство Републике Србије и да
зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.

онална служба
пошљавање

ОСТАЛО: Кандидат уз пријаву треба да достави:
1. доказ да поседује одговарајуће образовање (оверену фотокопију сведочанства о
завршеној основној школи),
2. да је држављанин Републике Србије (уверење о држављанству РС - оригинал или
оверена фотокопија),
3. извод из матичне књиге рођених - оригинал или оверена фотокопија,
4. доказ да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад, односно српски
језик (сведочанство о завршеној основној школи издато и стечено на српском језику).
Изабрани кандидат у обавези је да достави лекарско уверење пре закључивања уговора о раду. Пријаве са доказима доставити у року од 8 дана од дана оглашавања у
публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Школа није у обавези да враћа конкурсну документацију. Пријаве доставити
на адресу школе.

ограми
авништва –
е у пракси

ОШ „НИКОЛАЈ ВЕЛИМИРОВИЋ“
15000 Шабац, Владе Јовановића 52
тел. 015/350-483

Наставник разредне наставе

у ИШЈ Цуљковић, на одређено време до краја текуће школске
године

Наставник енглеског језика
са 50% радног времена

Наставник руског језика

са 55% радног времена, на одређено време до краја текуће
школске године
УСЛОВИ: Кандидати за наведене послове треба да поседују одговарајућу врсту и степен стручне спреме сагласно Закону о основама система образовања и васпитања и
Закону о изменама и допунама 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,
- да су држављани Републике Србије,
- да поседују психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима,
- да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривично дело
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело примања или давања мита, за
кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено
дискиминаторно понашање,
- да знају српски језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.

анса за
младе

Бесплатна публикација о запошљавању

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат је обавезан да приложи доказе о испуњавању услова конкурса:
- оверену фотокопију дипломе одговарајућег факултета, односно уверења о завршеном одговарајућем факултету ако диплома није уручена;
- уверење о држављанству.
Пријаве са потребним документима слати на горенаведену адресу.

Национална служба
за запошљавање

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „СЛАВА КОВИЋ“
15350 Богатић, Јанка Веселиновића 3
тел. 015/7786-881

Васпитач

у полудневном боравку у Богатићу

Васпитач

у полудневном боравку у Бановом Пољу
УСЛОВИ: VI степен стручне спреме - виша школа за образовање васпитача, положен
стручни испит за васпитача.
ОСТАЛО: Уз молбу доставити: уверење да лице није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које јеизречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање 3 месеца као и кривично дело насиља у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривично
дело примања или давања мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није у складу са законом утврђено дискриминаторно понашање. Расписивач конкурса свим заинтересованим кандидатима пружа једнаке могућности без обзира на
брачно стање, сексуални идентитет, политичко мишљење, етичку припадност, старост, инвалидитет, вероисповест итд,
- уверење о држављанству (оверена фотокопија),
- извод из матичне књиге рођених (оверена фотокопија),
- оверену фотокопију дипломе,
- фотокопију уверења о положеном стручном испиту за васпитача.
Уверење о кривичној неосуђиваности установа прибавља по службеној дужности, а
лекарско уверење се прилаже по доношењу одлуке о избору а пре закључења уговора о раду. Молбе се подносе у року од 8 дана од дана објављивања огласа лично или
поштом на горенаведену адресу.

ПОСАВОТАМНАВСКА СРЕДЊА ШКОЛА
15225 Владимирци, Светог Саве бб

Професор математике
Професор математике

на одређено време до повратка директора са функције

Професор за геодетска мерења и рачунање
Професор пекарства

са 17% радног времена, на одређено време до повратка
запослене са боловања
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме - по Правилнику о врсти стручне спреме
наставника, стручних сарадника и сарадника у настави у стручним школама. Кандидат треба да испуњава посебне услове из члана 120 Закона о основама система и васпитања, односно да има одговарајуће образовање, психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима, да није осуђиван правноснажном пресудом
за кривична дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3, држављанство Републике
Србије, да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити следећу документацију: оверен препис
или оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, оверену фотокопију
извода из матичне књиге рођених (нови образац), оверену фотокопију уверења о
држављанству (не старије од 6 месеци) и доказ о испуњености услова из члана 8 став
4 да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено
на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30
бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса
бодова. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве са
документима доставити у року од 8 дана од дана објављивања конкурса, на горенаведену адресу. Контакт телефон: 015/514-837.

Шанса за младе

Школа је знање,
посао је занат
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ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“
Волујац
15233 Метлић

Наставник математике
са по 90% радног времена
4 извршиоца

Наставник руског језика
УСЛОВИ: Поред доказа о испуњавању општих услова за заснивање радног односа (одредбе Закона о основама система образовања и васпитања „Сл. гласник РС“,
бр. 55/13), кандидати треба да приложе и доказ о одговарајућој стручној спреми, у
складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у
основној школи. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве
на конкурс слати на горенаведену адресу.

СТРУЧНА ХЕМИЈСКА И
ТЕКСТИЛНА ШКОЛА ШАБАЦ
15000 Шабац, Хајдук Вељкова 10
тел. 015/352-730

Помоћни наставник у школској лабораторији
Наставник микробиологије
са 50% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање и испуњени други услови из чл. 8. и 120.
Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр.
72/09, 52/11 и 55/13) и Правилника о врсти и степену стручне спреме наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама („Службени гласник РС-Просветни гласник РС“, бр. 5/91...8/11 и 9/13), да имају психичку, физичку
и здравствену способност за рад са ученицима; да нису осуђивани правоснажном
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 родоскрвњење, 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; да
знају језик на коме се остварује образовно-васпитни рад; да имају држављанство
Републике Србије.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати су обавезни доставити доказе о испуњености услова за заснивање радног односа у школи који су прописани Законом о
основама система обаразовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011,
55/2013). Доказ из тачке 2. овог конкурса доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду, а доказ из тачке 3. за изабраног кандидата прибавља школа.
Проверу психофизичких способности са рад са децом и ученицима вршиће Национална служба за запошљавање применом стандардизованих поступака, а пре доношења
одлуке о избору. На психофизичку проверу ће бити упућени само они кандидати који
уђу у ужи избор. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране. Пријаву
доставити поштом на горенаведену адресу или лично сваког радног дана, у времену
од 08,00 до 14,00 сати.

Ужице
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „РАДОСТ“
31310 Чајетина, Књаза Милоша бб
тел. 031/831-360

Хигијеничарка
2 извршиоца

УСЛОВИ: завршена основна школа; да кандидат испуњава услове прописане чланом
120. Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву доставити: оверену фотокопију сведочанства о завршеној основној школи или диплому; уверење о
држављанству РС. Остали докази се достављају пре закључивања уговора о раду.
Одлука о избору кандидата ће бити донета у року од 30 дана од дана завршетка рока
за подношење пријава. Пријаве слати на адресу Установе, са назнаком: „Пријава на
оглас“.

УЖИЧКА ГИМНАЗИЈА
31000 Ужице, Трг Светог Саве 6
тел. 031/513-453

Спремачица

радник на одржавању чистоће
УСЛОВИ: завршена основна школа; да испуњава услове прописане чланом 120. Закона о основама система образовања и васпитања. Услови за пријем у радни однос
доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају се у току рада. Уз пријаву
доставити: оверену фотокопију сведочанства о завршеној основној школи или диплому; уверење о држављанству. Пријаве доставити на адресу Гимназије. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.
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ОСНОВНА ШКОЛА „ДИМИТРИЈЕ ТУЦОВИЋ“
31310 Чајетина, Сердара Мићића 5
тел. 031/831-268

Наставник информатике и рачунарства

са 90% радног времена, за рад у матичној школи и ИО Златибор,
на одређено време до повратка раднице са породиљског
боловања
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:
студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије) по пропису који уређује високо образовање почев од 10.09.2005. године или на основним студијама у трајању од најмање
4 године по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године; да
испуњава услове сходно Правилнику о степену и врсти образовања наставника који
изводе образовно-васпитни рад из изборних предмета у основној школи („Сл. гласник
РС-Просветни гласник“, бр. 11/12 и 15/13). Уз пријаву доставити: оверену фотокопију
дипломе о стеченом образовању; 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, факс: 031/831-268 или лично у секретаријат школе.
Све фотокопије морају бити оверене. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити
разматране.

Ва љ е в о
ОШ „МИЛЕ ДУБЉЕВИЋ“
14224 Лајковац, Светог Саве бб
тел. 014/3431-300, 3431-336

Наставник разредне наставе

за рад у издвојеном одељењу Боговађа
УСЛОВИ: одговарајуће образовање наставника прописано чланом 8. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13),
односно Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/12 и 15/13), уз
остале опште законске услове. Уз наведено, доставити доказ - исправу коју издаје
високошколска установа, којом се доказује стечено образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина, из члана 8 став 4 Закона, односно доказ да су
на студијама положили испите из психологије и педагогије, у складу са чланом 121.
став 10. Закона о основама система образовања и васпитања.

Наставник разредне наставе

за рад у издвојеном одељењу Ћелије, на одређено време до
повратка раднице са породиљског боловања
УСЛОВИ: одговарајуће образовање наставника прописано чланом 8. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13),
односно Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/12 и 15/13), уз остале
опште законске услове. Уз наведено, доставити доказ - исправу коју издаје високошколска установа, којом се доказује стечено образовање из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина, из члана 8 став 4 Закона односно доказ да су на студијама
положили испите из психологије и педагогије, у складу са чланом 121. став 10. Закона
о основама система образовања и васпитања.

Наставник разредне наставе

на одређено време до повратка радника са функције помоћника
директора школе
УСЛОВИ: одговарајуће образовање наставника прописано чланом 8. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13),
односно Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/12 и 15/13), уз
остале опште законске услове. Уз наведено, доставити доказ - исправу коју издаје
високошколска установа, којом се доказује стечено образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина, из члана 8 став 4 Закона односно доказ да су
на студијама положили испите из психологије и педагогије, у складу са чланом 121.
став 10. Закона о основама система образовања и васпитања.

Наставник енглеског језика

за рад у матичној школи и у издвојеним одељењима Непричава
и Доњи Лајковац, на одређено време до повратка раднице са
породиљског боловања
УСЛОВИ: одговарајуће образовање наставника прописано чланом 8. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13),
односно Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/12 и 15/13), уз
остале опште законске услове. Уз наведено, доставити доказ - исправу коју издаје
високошколска установа, којом се доказује стечено образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина, из члана 8 став 4 Закона односно доказ да су
на студијама положили испите из психологије и педагогије, у складу са чланом 121.
став 10. Закона о основама система образовања и васпитања.
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Наставник географије

за рад у матичној школи и издвојеном одељењу Бајевац
УСЛОВИ: одговарајуће образовање наставника прописано чланом 8. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13),
односно Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/12 и 15/13), уз
остале опште законске услове. Уз наведено, доставити доказ - исправу коју издаје
високошколска установа, којом се доказује стечено образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина, из члана 8 став 4 Закона, односно доказ да су
на студијама положили испите из психологије и педагогије, у складу са чланом 121.
став 10. Закона о основама система образовања и васпитања.

Шеф рачуноводства школе
УСЛОВИ: мастер економиста, дипломирани економиста-мастер или дипломирани
економиста, који је стекао високо образовање на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, уз опште законске услове, као и сертификат за јавне набавке, у
складу са важећим Законом о јавним набавкама.

Помоћни радник

са 75% радног времена, за рад у издвојеном одељењу Маркова
Црква
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршено основно образовање, уз остале опште
законске услове.

Помоћни радник

са 75% радног времена, за рад у издвојеном одељењу
Пепељевац
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршено основно образовање, уз остале опште
законске услове.

В ра њ е
ИСПРАВКА ДЕЛА КОНКУРСА
ОСНОВНА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ“
17523 Прешево, Железничка 14б
тел. 017/664-387

Оглас објављен 04.12.2013. године у публикацији „Послови“, за радно
место: књижничар, са 50% радног времена, до повратка раднице са породиљског одсуства, поништава се у целости.

ВИСОКА ШКОЛА ПРИМЕЊЕНИХ
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
17500 Врање, Филипа Филиповића 20
тел. 017/421-859

Секретар за опште послове

Вршац
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ЧАРОЛИЈА“
26300 Вршац, Ђуре Јакшића 3
тел. 013/831-700

Књиговођа
УСЛОВИ: У радни однос ради обављања послова књиговође може бити примљен
кандидат који испуњава следеће услове: да има средњу школску спрему економског
смера (IV степен стручне спреме); да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом; да има држављанство Републике Србије; да није осуђиван
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскрнављење, за кривично дело примање мита или давање мита, за кривично
дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање.
ОСТАЛО: Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. Потпуном пријавом
сматра се пријава која садржи: доказ о завршеној школи (оверен препис или оверену
фотокопију дипломе или уверења) и доказ о држављанству Републике Србије (уверење о држављанству). Пријаве слати на горенаведену адресу.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА „САВА МУНЋАН“
26340 Бела Црква, Јована Цвијића 7
тел. 013/851-178

Професор математике
са 89% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор математике; дипломирани математичар; дипломирани математичар - професор математике; дипломирани математичар
- теоријска математика; дипломирани математичар - примењена математика; дипломирани инжењер математике са изборним предметом основи геометрије; 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 математике; мастер професор математике. Мастер математике
и мастер професор математике мора имати претходно завршене основне академске
студије на студијским програмима из области математике и примењене математике
(са положеним испитом из предмета Геометрија или Основи геометрије).

Професор медицинске групе предмета
са 12,36% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, доктор медицине, доктор стоматологије.

Наставник практичне наставе са блоком за образовни
профил: кувар

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме правне струке, положен правосудни испит,
познавање рада на рачунару, познавање енглеског језика и најмање 3 године рада
у струци. Пријаве кандидата са прилозима (биографија, оверена диплома о завршеном високом образовању правне струке, уверење о положеном правосудном испиту,
извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству и уверење да кандидат
није осуђиван), подносе се на адресу: Висока школа примењених струковних студија,
17500 Врање, Филипа Филиповића 20, у року од 8 дана од дана објављивања огласа.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

УСЛОВИ: кувар - специјалиста; виши стручни радник - комерцијалист угоститељства.

ИСПРАВКА ДЕЛА КОНКУРСА
ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме; кувар - специјалиста; виши стручни радник комерцијалист угоститељства и петогодишњим радним искуством у струци стеченим
после специјалистичког.

17525 Трговиште
тел. 017/452-254

Конкурс објављен 20.11.2013. године у публикацији „Послови“, исправља
се за радно место: наставник информатике и рачунарства, са 20% радног
времена, и треба да гласи: наставник информатике и рачунарства, са 25%
радног времена. У осталом делу конкурс је непромењен.

Највећа понуда
слободних послова
на једном месту

Бесплатна публикација о запошљавању

са 65% радног времена

Наставник професионалне праксе за образовни
профил: куварство
са 12,6% радног времена

ОСТАЛО: Поред општих услова, кандидат треба да испуњава посебне услове прописане одредбама члана 8. и 120. Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и Правилником о врсти стручне спреме
наставника и стручних сарадника 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, 2/2007, 4/2007, 7/2008, 11/2008, 11/2008, 5/2011,
8/2011). Потребно је да сви кандидати имају одговарајуће образовање, држављанство Републике Србије, као и да испуњавају и следеће посебне услове: 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. Кандидат
који је у току студија положио испит из педагогије и психологије или је положио
стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина 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 томе прилаже се уз
конкурсну документацију, у оригиналу или у овереној фотокопији. За наведена радна
места, кандидати морају да испуњавају и следеће услове: да имају психичку, физич-
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ку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да нису правноснажном
пресудом осуђивани за кривична дела за која је изречена безусловна казна затвора у
трајању дужем од 3 месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрнављење,
за кривично дело примање мита или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
да имају држављанство РС; да знају језик на коме се остварује васпитно-образовни
рад. Уз пријаву кандидати прилажу: молбу са краћим подацима о кретању у служби/
CV; потврду о систему образовања из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања;
оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; извод из матичне
књиге рођених, не старији од 6 месеци; уверење о држављанству; доказ о познавању
језика (диплома средње, више школе или факултета). За радно место под тачком 3
и 4 доказ о стеченом петогодишњем искуству. Лекарско уверење да имају психичку,
физичку и здравствену способност за рад са ученицима подноси се пре закључивања
уговора о раду. Доказ о неосуђиваности кандидата прибавља установа. Психолошка
процена способности кандидата, која се врши код надлежне службе за запошљавање, остварује се на захтев послодавца. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана
од дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ЧАРОЛИЈА“
26300 Вршац, Ђуре Јакшића 3
тел. 013/831-700

Помоћни радник
УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен кандидат који испуњава следеће услове:
да има завршену основну школу (I степен стручне спреме).
ОСТАЛО: кандидат треба да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом; да има држављанство Републике Србије; да није осуђиван правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање 3 месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за
кривично дело примање мита или давање мита, за кривично дело из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање. Рок
за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. Потпуном
пријавом сматра се пријава која садржи: доказ о завршеној основној школи (оверен
препис или оверену фотокопију сведочанства или уверења); доказ о држављанству
Републике Србије (уверење о држављанству). Пријаве слати на горенаведену адресу.

За ј е ча р
ОШ „ЉУБА НЕШИЋ“
19000 Зајечар, Доситејева 2

Секретар

на одређено време до повратка запосленог са боловања
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидат треба да
испуњава и следеће услове: да има одговарајуће образовање, дипломирани правник
- мастер или дипломирани правник који је стекао високо образовање на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за
кривично дело примање 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; да
има држављанство Републике Србије; да испуњава и друге услове утврђене законом,
другим прописима или актом о систематизацији радних места у установи. Уз пријаву
на конкурс кандидати су дужни да уз краћу биографију доставе: доказ о испуњености
услова у погледу стручне спреме; уверење о држављанству (уверење не старије од
шесет месеци); извод из матичне књиге рођених. Уверење о здравственој способности кандидат подноси пре закључења уговора о раду, а доказ да кандидат није
осуђиван за наведена кривична дела прибавља установа. У пријави кандидат треба
да наведе тачну адресу на којој живи, број фиксног и мобилног телефона. Пријаве
достављати на горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс“. Рок за пријављивање
је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у обзир.
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ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „БАЈКА“
19350 Књажевац, Капларова 6
тел. 019/731-425, 731-408

Васпитач

3 извршиоца
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.
ОСТАЛО: психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом, држављанство Републике Србије, да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело
примања мита или давања мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и
за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање. Уз пријаву
кандидат подноси: краћу биографију; оригинал или оверену фотокопију дипломе сведочанства о завршеној одговарајућој школи; уверење о држављанству; извод из
матичне књиге рођених. Проверу психофизичких способности кандидата за рад са
децом врши надлежна служба за послове запошљавања по захтеву установе. Доказ о
здравственој способности изабрани кандидат ће доставити пре коначности одлуке о
избору. Доказ о неосуђиваности кандидата прибавља установа. Пријаве уз које нису
приложени сви потребни докази, у оригиналу или у фотокопији овереној у суду или
општини, као и непотпуне и неблаговремене пријаве, биће одбачене. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“. Пријаве се подносе лично или поштом, на горенаведену адресу.

Зрењанин
СРЕДЊА ШКОЛА „ЂУРА ЈАКШИЋ“
23220 Српска Црња, Краља Александра 63
тел. 023/811-041

Наставник српског језика и књижевности

на одређено време до повратка раднице са породиљског одсуства
и одсуства са рада ради неге детета
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних чланом 24. став 1. Закона о
раду („Службени гласник РС“, број 24/05, 61/05, 54/09 и 32/13), треба да испуњава и
посебне услове прописане чланом 120. став 1. тач. 1, 2, 3, 4 и 5, као и услове из члана
8. став 2. и став 4. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени
гласник РС“, број 72/09, 52/11 и 55/13), да има одговарајуће образовање прописано
чланом 8. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања и Правилником
о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији („Сл. гласник - Просветни гласник РС“, бр. 15/2013) и Правилником
о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у
стручним школама („Сл. гласник - Просветни гласник“, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94,
7/96, 7/98, 3/99, 6/2001, 3/2003, 8/2003, 11/2004, 5/2005, 6/2005, 2/2007, 4/2007,
7/2008, 11/2008, 5/2011, 8/2011, 9/2013), 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. Кандидат треба
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима (доказ о
испуњености овог услова доставља се пре закључења уговора о раду), да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120. став 1. тачка
3. Закона о основама система образовања и васпитања (доказ о испуњености овог
услова прибавља установа), да је држављанин Републике Србије, да зна српски језик
- језик на ком се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: 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, а уколико кандидат има положен стручни испит или испит за лиценцу доставља оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односну испиту за лиценцу; оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених;
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 на конкурс 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 све ближе информације обратити се на телефон: 023/811-041.

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

Наука и образовање
Наставник српског језика и књижевности

са 94% радног времена, на одређено време до повратка радника
коме мирује радни однос, због избора на функцију у локалној
самоуправи
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних чланом 24. став 1. Закона о
раду („Службени гласник РС“, број 24/05, 61/05, 54/09 и 32/13), треба да испуњава и
посебне услове прописане чланом 120. став 1. тач. 1, 2, 3, 4 и 5, као и услове из члана
8. став 2. и став 4. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени
гласник РС“, број 72/09, 52/11 и 55/13), да има одговарајуће образовање прописано
чланом 8. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања и Правилником
о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији („Сл. гласник - Просветни гласник РС“, бр. 15/2013) и Правилником
о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у
стручним школама („Сл. гласник - Просветни гласник“, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94,
7/96, 7/98, 3/99, 6/2001, 3/2003, 8/2003, 11/2004, 5/2005, 6/2005, 2/2007, 4/2007,
7/2008, 11/2008, 5/2011, 8/2011, 9/2013), 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. Кандидат треба
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима (доказ о
испуњености овог услова доставља се пре закључења уговора о раду), да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120. став 1. тачка
3. Закона о основама система образовања и васпитања (доказ о испуњености овог
услова прибавља установа), да је држављанин Републике Србије, да зна српски језикјезик на ком се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: 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, а уколико кандидат има положен стручни испит или испит за лиценцу доставља оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односну испиту за лиценцу; оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених;
оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије; доказ
да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад - српски језик - оверена
фотокопија дипломе или уверења о траженој стручној спреми.
Рок за пријављивање на конкурс 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 све ближе информације обратити се на телефон: 023/811-041.

ОСНОВНА ШКОЛА „БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО“
23205 Бело Блато, Маршала Тита 28

Наставник разредне наставе

на одређено време ради замене одсутног запосленог преко 60
дана
УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос утврђених законом, кандидати треба да испуњавају и посебне услове утврђене у члану 8 и члану 120 Закона
о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 72/2009,
52/2011 и 55/13), члану 2. став 1. Правилника о врсти и степену образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС - Просветни
гласник“, број 11/2012 и 15/2013) као и да испуњава истоветно утврђене услове у
општим актима школе:
1. да има одговарајуће више или високо образовање и да има следећи стручни назив:
професор разредне наставе; наставник разредне наставе; професор педагогије са
претходно завршеном педагошком академијом или учитељском школом; професор
разредене наставе и енглеског језика за основну школу; мастер учитељ; дипломирани учитељ-мастер; професор разредне наставе и ликовне културе за основну школу;
2. да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија и након дипломирања, од најмање 30
бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса
бодова;
3. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
4. да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривично дело
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање или 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;
5. да је држављанин РС;
6. да зна језик на ком се изводи образовно-васпитни рад;
7. да је пунолетан;
8. да има извршену проверу посебних способности сходно чл. 130. ст. 3. Закона о
основама система образовања и васпитања. Ови услови доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају се у току рада.

Бесплатна публикација о запошљавању

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат је дужан да приложи: фотокопију дипломе
о стеченом образовању; потврду високошколске установе о остварености најмање 30
бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи у складу са ЕСПБ; уверење о држављанству; извештај о извршеном
лекарском прегледу доставља се пре закључења уговора о раду од стране изабраног
кандидата; извештај из казнене евиденције МУП-а школа прибавља по службеној
дужности; извод из матичне књиге рођених; кандидати са вишом стручном спремом
достављају потврду о заснованом радном односу на неодређено време и о трајању
истог у другој установи. Фотокопије приложених докумената морају бити уредно оверене. Рок за подношење пријава са доказима о испуњавању услова конкурса је 15
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће бити разматране. Пријаве на конкурс слати на адресу школе.

ОШ „МИЛОЈЕ ЧИПЛИЋ“
23272 Нови Бечеј, Маршала Тита 6

Сервирка

на одређено време ради замене одсутне запослене преко 60 дана
УСЛОВИ: у радни однос у установи може да буде примљено лице под условима прописаним законом, и ако има: одговарајуће образовање - II степен стручне спреме;
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
да није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело примање мита или давање мита,
за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; држављанство Републике Србије; да зна језик
на ком се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву доставити: кратку биографију, оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми (овера не старија од 6
месеци), оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених (овера не старија од 6
месеци), оверену фотокопију држављанства (овера не старија од 6 месеци). Лекарско
уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима кандидати ће доставити пре закључења уговора о раду, а доказ о некажњавању
прибавља установа. Пријаве са потребном документацијом доставити поштом, у року
од 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“, са назнаком: „За конкурс“.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Ближе информације о конкурсу могу се добити на бројеве телефона: 023/771-109 и 023/775-292.

ОСНОВНА ШКОЛА „Др БОШКО ВРЕБАЛОВ“
23270 Меленци, Српских владара 63

Васпитач у васпитној групи у основној школи
на одређено време до повратка одсутне запослене

УСЛОВИ: Кандидат треба да 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), чланом 39. став 1. тачка 2. Закона о предшколском образовању и васпитању („Службени гласник РС“, бр. 18/10), као и одредбама Правилника о
врсти стручне спреме васпитача, медицинских сестара и стручних сарадника у дечјем
вртићу („Службени гласник СРС - Просветни гласник“, бр. 1/89) и Правилником о
организацији и систематизацији послова у ОШ „Др Бошко Вребалов“ Меленци. Кандидат треба да има одговарајуће образовање; да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело
примање мита или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; држављанство
Републике Србије; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. На
основу Закона о предшколском образовању и васпитању послове васпитача у васпитној групи са децом узраста од три године до поласка у школу може да обавља лице
које има 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; 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. Лице које
је у току студија положило испите из педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има ово образовање.
ОСТАЛО: Кандидат треба да приложи: пријаву на конкурс; оверену копију дипломе
о стеченом образовању; уверење о држављанству; потврду/уверење одговарајуће
високошколске установе 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,
или потврду/уверење високошколске установе о положеним испитима из педагогије и
психологије или оверену фотокопију 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 ове-
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рене. 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
установа. Рок за подношење пријава са доказима о испуњавању услова конкурса је 15
дана од дана објављивања конкурса 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“.

ОСНОВНА ШКОЛА „СТЕВАН КНИЋАНИН“
23265 Книћанин, Жарка Зрењанина 4

Наставник енглеског језика
са 20% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос утврђених у члану 24 став
1 Закона о раду („Службени гласник РС“, број 24/05, 61/05, 5409 и 32/13), кандидат
треба да испуњава и услове утврђене у чл. 8, 120, 121 и 122 Закона о основама система образовања и васпитања и у члану 3 став 1 тачка 3 Правилника о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у основној школи: одговарајуће образовање: високо образовање на студијама другог степена, по пропису који уређује
високо образовање почев од 10. септембра 2005. године или високо образовање
стечено на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године. Изузетно - наставник
и васпитач је и лице са стеченим одговарајућим високим образовањем на студијама
првог степена (основне академске, односно струковне студије), студијама у трајању
од 3 године и вишим образовањем. Наставник, васпитач и стручни сарадник мора
имати образовање из педагошких, психолошких и методичких дисциплина стечено
на високошколској установи у току студија или након дипломирања од минимум 30
бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова. Наставник, васпитач и стручни сарадник који је у току студија положио испите из
педагогије, психологије и методике или је положио испит за лиценцу, односно стручни испит сматра се да има образовање из педагошких, психолошких и методичких
дисциплина. Послове наставника, васпитача и стручног сарадника може да обавља
лице које има дозволу за рад (лиценцу). Без лиценце може да ради као наставник,
васпитач и стручни сарадник:
1. приправник (максимум 2 године од дана заснивања радног односа),
2. лице које испуњава услове за наставника, васпитача и стручног сарадника са стажом стеченим ван установе (максимум 2 године од дана заснивања радног односа),
3. лице које је засновало радни однос ради замене одсутног запосленог (максимум 2
године од дана заснивања радног односа),
4. сарадник у предшколској установи (ако има образовање из чл. 8 став 4 Закона),
5. педагошки асистент и помоћни наставник.
Послове наставника енглеског језика може да обавља лице које је стекло неко од
следећих звања: професор, односно дипломирани филолог за енглески језик и књижевност, дипломирани професор енглеског језика и књижевности, мастер филолог
(студијски програм или главни предмет/профил енглески језик), мастер професор
језика и књижевности (студијски програм или главни предмет/профил енглески
језик), дипломирани филолог англиста-мастер; да има психичку,физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање 3 месеца, као и за кривично дело насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за
кривично дело примање или давање мита, за кривично дело из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање,
држављанство Републике Србије, да зна језик на коме се остварује образовно васпитни рад. Уз пријаву на конкурс, кандидат је дужан да обавезно достави: доказ
о одговарајућем високом образовању-оверена фотокопија дипломе/уверења траженог степена и врсте образовања, доказ о образовању из педагошких, психолошких и
методичких дисциплина (оверена фотокопија доказа који изда високошколска установа), уверење о држављанству-оригинал или оверена фотокопија, извод из матичне
књиге рођених-оригинал или оверена фотокопија, доказ да је стекао средње, више
или високо образовање на српском језику или је положио испит из српског језика по
програму одговарајуће високошколске установе (диплома/уверење издато на српском језику која се приложи као доказ под тачком 1 сматра се доказом о знању српског језика под тачком 4). Извештај из казнене евиденције прибавља школа по службеној дужности, лекарско уверење (оригинал или оверену фотокопију) - доставља
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Услови тражени овим конкурсом
доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају се у току рада. У поступку
одлучивања о избору кандидата директор врши ужи избор кандидата које упућује на
претходну психолошку процену способности за рад са децом и ученицима, у року од
8 дана од дана истека рока за подношење пријава. Психолошку процену способности
врши Национална служба за запошљавање, применом стандардизованих поступака.
У року од 8 дана од добијања резултата психолошке процене, директор доноси одлуку о избору кандидата. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у
публикацији „Послови“. Пријаве слати на адресу школе, са назнаком: „За конкурс“. У
обзир ће се узети само благовремене и потпуне пријаве. За све додатне информације
обратити се директору школе на телефон: 023/867-001.

Наставник математике
са 89% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос утврђених у члану 24 став 1
Закона о раду („Службени гласник РС“, број 24/05, 61/05, 5409 и 32/13) кандидат треба да испуњава и услове утврђене у чл. 8, 120, 121 и 122 Закона о основама система
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образовања и васпитања и у члану 3 став 1 тачка 9 Правилника о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у основној школи: одговарајуће образовање: високо образовање на студијама другог степена, по пропису који уређује
високо образовање почев од 10. септембра 2005. године или високо образовање
стечено на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године. Изузетно, наставник и
васпитач је и лице са стеченим одговарајућим високим образовањем на студијама
првог степена (основне академске, односно струковне студије), студијама у трајању
од 3 године и вишим образовањем. Наставник, васпитач и стручни сарадник мора
имати образовање из педагошких, психолошких и методичких дисциплина стечено
на високошколској установи у току студија или након дипломирања од минимум 30
бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова. Наставник, васпитач и стручни сарадник који је у току студија положио испите из
педагогије, психологије и методике или је положио испит за лиценцу, односно стручни испит сматра се да има образовање из педагошких, психолошких и методичких
дисциплина. Послове наставника, васпитача и стручног сарадника може да обавља
лице које има дозволу за рад (лиценцу). Без лиценце може да ради као наставник,
васпитач и стручни сарадник:
1. приправник (максимум 2 године од дана заснивања радног односа),
2. лице које испуњава услове за наставника, васпитача и стручног сарадника са стажом стеченим ван установе (максимум 2 године од дана заснивања радног односа),
3. лице које је засновало радни однос ради замене одсутног запосленог (максимум 2
године од дана заснивања радног односа),
4. сарадник у предшколској установи (ако има образовање из чл. 8 став 4 Закона),
5. педагошки асистент и помоћни наставник.
Послове наставника математике може да обавља лице које је стекло неко од следећих звања: професор математике, дипломирани математичар, дипломирани
математичар за теоријску математику и примене, дипломирани математичар за
рачунарство и информатику, дипломирани математичар-информатичар, професор
математике и рачунарства, дипломирани математичар за математику економије,
професор информатике-математике, дипломирани математичар-астроном, дипломирани математичар-примењена математика, дипломирани математичар-математика
финансија (са изборним предметом Основи геометрије), дипломирани информатичар, мастер математичар, мастер професор математике, мастер професор математике и физике, мастер професор математике и информатике, мастер професор физике
и математике, мастер професор информатике и математике, дипломирани професор математике-мастер, дипломирани математичар-мастер, дипломирани инжењер
математике (са изборним предметом Основи геометрије), дипломирани математичар-професор математике, дипломирани математичар-теоријска математика, дипломирани инжењер математике (са изборним предметом Основи геометрије), професор
хемије-математике, професор географије-математике, професор физике-математике,
професор биологије-математике, професор математике-теоријско усмерење, професор математике-теоријски смер, дипломирани математичар и информатичар. Лица
која су стекла академско звање мастер, односно дипломирани-мастер треба да имају
завршене основне академске студије на студијским програмима из области математике или примењене математике (са положеним испитом из предмета геометрија или
основи геометрије) или двопредметне наставе математике и физике, односно математике и информатике; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима, да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, као
и за кривично дело насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело примање
или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање, држављанство Републике Србије,
да зна језик на коме се остварује образовно васпитни рад. Уз пријаву на конкурс
кандидат је дужан да обавезно достави: доказ о одговарајућем високом образовању
- оверена фотокопија дипломе/уверења траженог степена и врсте образовања, доказ
о образовању из педагошких, психолошких и методичких дисциплина (оверена фотокопија доказа који изда високошколска установа), лица која су стекла академско
звање мастер, односно дипломирани-мастер прилажу одговарајући доказ о завршеним основним академским студијама на студијским програмима из области математике или примењене математике (са положеним испитом из предмета геометрија или
основи геометрије) или двопредметне наставе математике и физике, односно математике и информатике; уверење о држављанству-оригинал или оверена фотокопија,
извод из матичне књиге рођених - оригинал или оверена фотокопија, доказ да је стекао средње, више или високо образовање на српском језику или је положио испит из
српског језика по програму одговарајуће високошколске установе (диплома/уверење
издато на српском језику која се приложи као доказ под тачком 1. сматра се доказом
о знању српског језика под тачком 4). Извештај из казнене евиденције прибавља
школа по службеној дужности. Лекарско уверење (оригинал или оверену фотокопију)
- доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Услови тражени овим
конкурсом доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају се у току рада.
У поступку одлучивања о избору кандидата директор врши ужи избор кандидата које
упућује на претходну психолошку процену способности за рад са децом и ученицима,
у року од 8 дана од дана истека рока за подношење пријава. Психолошку процену
способности врши Национална служба за запошљавање применом стандардизованих
поступака. У року од 8 дана од добијања резултата психолошке процене, директор
доноси одлуку о избору кандидата. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве слати на адресу школе, са назнаком:
„За конкурс“. У обзир ће се узети само благовремене и потпуне пријаве. За све додатне информације обратити се директору школе на телефон: 023/867-001.

Наставник српског језика
УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос утврђених у члану 24 став
1 Закона о раду („Службени гласник РС“, број 24/05, 61/05, 54/09 и 32/13), кандидат
треба да испуњава и услове утврђене у чл. 8, 120, 121 и 122 Закона о основама система образовања и васпитања и у члану 3 став 1 тачка 1 Правилника о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у основној школи: одговарајуће образовање: високо образовање на студијама другог степена, по пропису који уређује

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

приправништва –
знање у пракси

високо образовање почев од 10. септембра 2005. године или високо образовање
стечено на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године. Изузетно, наставник и
васпитач је и лице са стеченим одговарајућим високим образовањем на студијама
првог степена (основне академске, односно струковне студије), студијама у трајању
од 3 године и вишим образовањем. Наставник, васпитач и стручни сарадник мора
имати образовање из педагошких, психолошких и методичких дисциплина стечено
на високошколској установи у току студија или након дипломирања од минимум 30
бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова. Наставник, васпитач и стручни сарадник који је у току студија положио испите из
педагогије, психологије и методике или је положио испит за лиценцу, односно стручни испит сматра се да има образовање из педагошких, психолошких и методичких
дисциплина. Послове наставника, васпитача и стручног сарадника може да обавља
лице које има дозволу за рад (лиценцу). Без лиценце може да ради као наставник,
васпитач и стручни сарадник:
1. приправник (максимум 2 године од дана заснивања радног односа),
2. лице које испуњава услове за наставника, васпитача и стручног сарадника са стажом стеченим ван установе (максимум 2 године од дана заснивања радног односа),
3. лице које је засновало радни однос ради замене одсутног запосленог (максимум 2
године од дана заснивања радног односа),
4. сарадник у предшколској установи (ако има образовање из чл. 8 став 4 Закона),
5. педагошки асистент и помоћни наставник.
Послове наставника српског језика може да обавља лице које је стекло неко од следећих звања: 1) професор српског језика и књижевности, 2) професор српског језика
и књижевности са општом лингвистиком, 3) професор српске књижевности и језика,
4) професор српске књижевности и језика са општом књижевношћу, 5) дипломирани филолог српског језика са јужнословенским језицима, 6) дипломирани филолог српске књижевности са јужнословенским књижевностима, 7) професор, односно
дипломирани филолог за српскохрватски језик и југословенску књижевност, 8) професор, односно дипломирани филолог за југословенску књижевност и српскохрватски језик, 9) професор српскохрватског језика и опште лингвистике, 10) професор за
српскохрватски језик са јужнословенским језицима, 11) професор српскохрватског
језика са источним и западним словенским језицима, 12) професор, односно дипломирани филолог за југословенску и општу књижевност, 13) професор југословенске књижевности са страним језиком, 14) дипломирани филолог за књижевност и
српски језик, 15) дипломирани филолог за српски језик и књижевност, 16) професор српског језика и српске књижевности, 17) дипломирани компаратиста, 18) мастер филолог (студијски програми: српски језик и књижевност, српска књижевност
и језик, српска књижевност и језик са општом књижевношћу, српски језик, српска
књижевност, српска филологија (српски језик и лингвистика), српска књижевност и
језик са компаристиком), 19) мастер професор језика и књижевности (студијски програми: српски језик и књижевност, српска књижевност и језик, српска књижевност
и језик са општом књижевношћу, српски језик, српска књижевност, српска филологија (српски језик и лингвистика), филологија,модули: српски језик и српски језик и
компаративна књижевност); да има психичку,физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима, да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца,
као и за кривично дело насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело примање
или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање, држављанство Републике Србије,
да зна језик на коме се остварује образовно васпитни рад. Уз пријаву на конкурс
кандидат је дужан да обавезно достави: доказ о одговарајућем високом образовању
- оверена фотокопија дипломе/уверења траженог степена и врсте образовања, доказ
о образовању из педагошких, психолошких и методичких дисциплина (оверена фотокопија доказа који изда високошколска установа), уверење о држављанству-оригинал
или оверена фотокопија, извод из матичне књиге рођених - оригинал или оверена
фотокопија, доказ да је стекао средње, више или високо образовање на српском
језику или је положио испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе (диплома/уверење издато на српском језику која се приложи као
доказ под тачком 1 сматра се доказом о знању српског језика под тачком 4). Извештај
из казнене евиденције прибавља школа по службеној дужности. Лекарско уверење
(оригинал или оверену фотокопију) - доставља изабрани кандидат пре закључења
уговора о раду. Услови тражени овим конкурсом доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају се у току рада. У поступку одлучивања о избору кандидата
директор врши ужи избор кандидата које упућује на претходну психолошку процену
способности за рад са децом и ученицима, у року од 8 дана од дана истека рока за
подношење пријава. Психолошку процену способности врши Национална служба за
запошљавање применом стандардизованих поступака. У року од 8 дана од добијања
резултата психолошке процене, директор доноси одлуку о избору кандидата. Рок за
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве
слати на адресу школе, са назнаком: „За конкурс“. У обзир ће се узети само благовремене и потпуне пријаве. За све додатне информације обратити се директору школе
на телефон: 023/867-001.

Шанса за
младе

ПРАВИ
У служби
ОДГОВОРИ
НА
ВАШЕклијената
ЗАХТЕВЕ

ПРАВИ
ОДГОВОРИ НА
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ

Национална служба
за запошљавање

Наука и образовање

ОСНОВНА ШКОЛА „ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ“
23272 Нови Бечеј, Јосифа Маринковића 79

Наставник биологије у другом циклусу ФООО
(функционално основно образовање одраслих) и
Примењене природне науке у III циклусу ФООО
(функционално основно образовање одраслих)

Шанса за младе
са 16,4% норме

Наставник енглеског језика и књижевности у I, II и III
циклусу ФООО (функционално основно образовање
одраслих)

Школа је знање,
посао је занат
са 25,3% норме

Наставник предузетништва у II и III циклусу ФООО
(функционално основно образовање одраслих)
са 7,10% норме

Наставник хемије у II и III циклусу ФООО
(функционално основно образовање одраслих)
са 9,4% норме

Наставник математике у II циклусу ФООО

(функционално
основно (за
образовање
одраслих)
Обуке
и субвенције
запошљавање)
са 15,7% норме

Наставник математике у III циклусу ФООО
(функционално основно образовање одраслих)
са 23,6% норме

Наставник српског језика и књижевности у III циклусу
ФООО (функционално основно образовање одраслих)
са 15,4% норме

Наставник српског језика и математике у I циклусу
ФООО (функционално основно образовање одраслих)
са 56% норме

Наставник физике у III циклусу ФООО (функционално
основно образовање одраслих)
са 9,4% норме

УСЛОВИ: одговарајућа висока стручна спрема - VII/1 степен стручне спреме. Кандидати треба да испуњавају следеће услове на основу члана 120. Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13):
1. одговарајуће образовање,
2. да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима,
3. да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за које изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело примања мита или давања мита,
за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање (прибавља школа службеним путем),
4. држављанство Републике Србије.
Кандидати по расписаном конкурсу уз својеручно потписану молбу (пријаву) достављају следећа документа:
1. оригинал или оверен препис дипломе (као доказ о одговарајућем образовању),
2. уверење о држављанству,
3. извод из матичне књиге рођених.
Доказ о испуњености услова из тачке 2 (психичка, физичка и здравствена способност
за рад са децом и ученицима) - кандидат подноси пре закључења уговора о раду.
Пријаве са потребном документацијом доставити у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“, на адресу школе, са назнаком: „За конкурс ФООО“.
Све потребне информације на тел. 023/771-041. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање.

Прави људи
на правим
пословима

Запослимо Србију

Регионална политика запошљавања
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Наука и образовање

ОСНОВНА ШКОЛА „Др ЂОРЂЕ ЈОАНОВИЋ“

најмање пет година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања.

Директор

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат подноси:
- биографију са кратким прегледом кретања у служби или радном односу;
- оригинал или оверену копију дипломе о стеченом одговарајућем образовању;
- оригинал или оверену копију уверења о положеном испиту за директора - лиценца
за директора,
- оригинал или оверену копију доказа о положеном стручном испиту,
- доказ о радном стажу,
- уверење о држављанству - оригинал или оверена копија (не старије од 6 месеци),
- извод из матичне књиге рођених - оригинал или оверена копија (нов образац),
- доказ о знању језика на којем се изводи образовно-васпитни рад у школи - српском
језику (уколико одговарајуће образовање није стечено на том језику),
- доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима (лекарско уверење) - оригинал или оверена фотокопија (не старије од
6 месеци).
Уверење да кандидат није осуђиван у складу са одредбом члана 120. став 1. тачка
3. Закона о основама система образовања и васпитања - школа прибавља сужбеним
путем. Изабрано лице које нема положен испит за директора, полаже га у року од 1
године од дана ступања на дужност. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узети у разматрање. Фотокопије докумената морају бити уредно оверене. Пријаве са
потребном документацијом о испуњености услова, са назнаком: „За конкурс“, слати
лично или поштом на адресу школе. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“.

23273 Ново Милошево, Маршала Тита 1

на период од 4 године
УСЛОВИ: да има одговарајуће образовање из члана 8. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09). Члан 8. став 2. наведног
Закона предвиђа да наставник 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), у складу
са Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично
тумачење и 97/08), почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у
трајању од најмање 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 кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело примања
мита или давања мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; држављанство Републике Србије; да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад, да има дозволу за рад(лиценца-стручни испит), обуку и положен испит за директора установе и

Посао се
не чека,
посао се
тражи
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ОБУКА ЗА АКТИВНО
ТРАЖЕЊЕ ПОСЛА

Поставите
питања

Недавно сам се пријавила на евиденцију незапослених и саветник за запошљавање ме је упутио на обуку за активно тражење посла. Шта тамо могу
да очекујем?
Циљ обуке за активно тражење посла је да се повећа интензитет и успешност тражења
посла и убрза процес запошљавања. Незапослени радо похађају обуку, јер у су контакту са
људима који се носе са истим или сличним проблемом. Размењују искуства, информације,
а инструктори Националне службе им у томе веома помажу.
Саветујемо вас да се укључите у обуку, јер ћете имати прилику да се боље упознате са
услугама које пружа НСЗ, али и мерама активне политике запошљавања. Научићете и
како да се на најбољи начин представите послодавцу, развијете вештине пословне комуникације, у складу са очекивањима будућег послодавца. Такође, посаветоваће вас како да
препознате изворе информација у процесу тражења посла и направите план свог професионалног развоја. На тај начин научићете да процените и користите сопствене потенцијале и постанете озбиљна конкуренција на тржишту рада.
Обука вас припрема да се добро представите послодавцу, подстиче ваше самопоуздање
и припрема вас да се суочите са препрекама, али и неуспесима који су неминовни током
потраге за послом. Уз помоћ инструктора Националне службе добићете практичне савете
како да напишете биографију, мотивационо писмо, пријаву за посао и ускладите свој профил са потребама фирме у коју конкуришете. Научићете да са правом мером истакнете
своје предности и успехе, а прикријете недостатке. Тако ћете бити у стању да се што репрезентативније представите на тржишту рада и наведете послодавца, добрим изгледом
и садржајем радне биографије и читаве документације која прати одређену апликацију
(контактно, пропратно писмо, препоруке, дипломе, докази о додатном образовању и стеченим новим вештинама), да вас позове на разговор.
Кроз практичне примере и симулацију реалне ситуације бићете припремљени за сусрет
са послодавцем, на коме ћете моћи да парирате послодавцу у давању правих одговора
на некада врло незгодна и неочекивана питања, али и да на прави начин поставите своја.
Пре свега, треба да покажете добро познавање фирме и тако оправдате своју решеност да
радите баш у њој, као и да наступите мирно, сконцентрисано и оптимистично.

Адреса:
Послови - Национална
служба за запошљавање
Дечанска 8/3
11000 Београд

Телефон:
011/29 29 509

e-mail:
novine@nsz.gov.rs
aleksandra.bacevic@nsz.gov.rs

Да ли лице које је привремено одјавило своју радњу може да се пријави на
евиденцију НСЗ?
Лице које је привремено одјавило радњу има статус запосленог (као да се и даље налази у
радном односу) и није могуће да се пријави на евиденцију незапослених лица Националне
службе за запошљавање. Уколико сте заинтересовани за промену посла, на евиденцију
Националне службе за запошљавање можете се пријавити као лице које тражи промену
посла и остварити право на информисање, саветовање и посредовање у запошљавању.
Дипломирао сам на машинском факултету иностраног универзитета и годинама тражим посао у струци. Српски сам држављанин и жеља ми је да се
запослим у матичној држави. Да ли ће нострификација дипломе бити бржа
и једноставнија након што нађем посао?
Ради пружања помоћи у запошљавању од стране НСЗ и посредовања за послове за које сте
квалификовани, потребно је да нострификујете диплому стечену у иностранству. Нострификација дипломе је дефинисана законским прописима који нису у надлежности НСЗ, те
би требало да се обратите надлежној институцији за детаљнији одговор (Министарство
просвете).
Радила сам као васпитач у групи и стекла право на полагање државног
испита. Након тога су у радни однос примили колегиницу која је тек дипломирала, без икаквог радног искуства. Да ли могу да реагујем на ову одлуку
послодавца?
Имајући у виду да се ради о остваривању права из радног односа, требало би да се обратите инспекцији рада.
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Међународни дан особа са инвалидитетом

УКЛОНИМО ПРЕПРЕКЕ,
ОТВОРИМО ВРАТА
Наше друштво је још увек пуно
баријера за пуно укључивање
ОСИ у друштвену заједницу и
све њене активности. Жене са
инвалидитетом су двоструко
дискриминисане

У

Србији је низом манифестација обележен 3. децембар,
Међународни дан особа са инвалидитетом. Основни
проблеми око 700.000 (по процени Светске здравствене организације) особа са инвалидитетом у Србији
су: сиромаштво, немогућност пуне интеграције на тржиште
рада, запошљавање, спољашње и унутрашње баријере.
У Скупштини Србије одбори за рад, социјална питања,
друштвену укљученост и смањење сиромаштва и просторно планирање, саобраћај, инфраструктуру и телекомуникације, одржали су седницу са тачком дневног реда „Уклонимо
препреке, отворимо врата - укљученост за све“. Министарство рада, запошљавања и социјалне политике одржало је,
у згради Владе Републике Србије, свечану седницу Савета за
особе са инвалидитетом, на којој је представљен годишњи
извештај Министарства рада, запошљавања и социјалне политике у области унапређења положаја особа са инвалидитетом, са посебним освртом на законодавне активности које су
у овој области предузете у претходних годину дана, као и на

програме које су, уз финансијску и стручну подршку Министарства, спровела удружења особа са инвалидитетом.
Државна секретарка Бранкица Јанковић, уочи седнице
Савета, рекла је новинарима да, када су у питање особе са инвалидитетом, стоји чињеница да је Србија још увек друштво
које је пуно баријера и препрека за пуно укључивање ОСИ у
друштвену заједницу и све њене активности. Према њеним
речима, Министарство рада, запошљавања и социјалне политике покушава са ресорним министарством задуженим за
грађевину да постигне договор и унапреди читаву структуру
када је у питању уклањање архитектонских баријера.
„Иако постоји добар законодавни оквир, ипак нам се
дешава да се чак и нови објекти граде са баријером“, рекла
је Јанковићева, додајући да неколико пута годишње Министарство расписује конкурс за доделу средстава намењених
уклањању баријера.

У Србији 7,96 одсто становништва
са инвалидитетом
Како показују подаци последњег пописа, особе са инвалидитетом чине 7,96 одсто становништва Србије, њихова просечна
старост је 67 година, а проблеми са којима се најчешће срећу
везани су за ход. У овој категорији, којој припада 571.780 становника Србије, 4,7 одсто има разне степене и врсте инвалидности
због немогућности да нормално ходају. Међу особама са инвалидитетом најмањи удео имају особе чији је проблем комуникација и оне чине 0,8 одсто укупног становништва. Посматрано
по полу, више је жена (58 одсто) него мушкараца (42 одсто), објавио је Републички завод за статистику, у књизи „Инвалидитет“.
На основу коначних резултата Пописа становништва, домаћинстава и станова 2011, у овој публикацији су обрађени подаци о
особама са инвалидитетом до нивоа градова и општина.
„Подаци о инвалидитету добијени су на основу одговора
о степену потешкоћа које особа има у обављању свакодневних
активности због проблема са видом, слухом, ходом, памћењем
или концентрацијом, комуникацијом и самосталношћу при
одевању, исхрани и одржавању личне хигијене“, објаснили су
статистичари. Подаци су показали да је највеће учешће особа са
инвалидитетом забележено у општинама Гаџин Хан (17,3 одсто),
Рековац (15,4 одсто), Пландиште (15,3 одсто), Црна Трава (14,8
одсто) и Сврљиг (14,0 одсто). Најмање особа са инвалидитетом
регистровано је у општинама Нови Пазар (4,3 одсто), Тутин (4,5
одсто), Нови Београд (5,1 одсто), Чукарица (5,5 одсто) и Звездара
(5,5 одсто).
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Јанковићева је напоменула да, када говори о баријерама,
не мисли само на архитектонске, иако су оне најуочљивије,
већ да постоје и баријере за глуве и наглуве особе, за слепе
и слабовиде. Министарство рада, запошљавања и социјалне
политике завршило је Предлог закона о употреби знаковног
језика, као инструмент којим би требало отклонити велики
део препрека на које наилазе глуве и наглуве особе, а да
је у фази израде документ о употреби паса водича, који би
требало да знатно олакша положај особа са инвалидитетом
и умањи неке препреке за пуно укључивање слепих и слабоводих лица у друштво.
„Још један законски предлог је у припреми, а то је модел
закона о ограничавању појединих права особа са менталним
обољењима. Желимо да пређемо са концепта потпуног лишавања пословне способности на ограничавање одређеног
броја права, јер сваки човек и грађанин сигурно може да
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

обавља неку активност“, рекла је Јанковићева и објаснила да
то мора да буде искључиво судска одлука, јер суд као независни орган мора у последњој инстанци да одлучи о томе да
ли је потребно и ког права лишити неког грађанина, односно
ограничити му неку слободу.
Као један од проблема, Јанковићева је навела и пуну
интеграцију особа са инвалидитетом на тржиште рада и запошљавање, наводећи да је 2009. године, у циљу решавања
тог проблема, донет Закон о запошљавању и професионалној
рехабилитацији особа са инвалидитетом, захваљујући коме
је запослено око 10.000 људи.
„Велики проблем је и сиромаштво, које теже пада људима који имају додатни проблем“, закључила је Бранкица
Јанковић.
Одбор за људска и мањинска права и равноправност
полова организовао је јавно слушање на тему „Национална
имплементација препорука CEDAW комитета Уједињених
нација и CAHVIO конвенције Савета Европе“, а пажња је посвећена и женама са инвалидитетом. Поздравну реч бројним
учесницима овог скупа упутио је Мехо Омеровић, председник Одбора за људска и мањинска права и равноправност по-

Несебична подршка
У Шапцу је низом манифестација обележен Међународни
дан особа са инвалидитетом. Градска организација инвалида
рада је одржала трибину на којој су гости из Филијале Шабац НСЗ,
поред статистичких података са тржишта рада и процедуре која
се односи на процену радне способности, одговарали на питања у
вези са тешкоћама при запошљавању, стереотипима и дискриминацијом. У Удружењу параплегичара Мачванског округа уручена
је захвалница директору шабачке филијале НСЗ, за континуирану
помоћ и подршку овом удружењу. Наглашен је значај јавних радова, којима се економско-социјални положај чланова удружења побољшава, са надом да ће се и у идућој години наставити сарадња
и помоћ њиховим члановима, како у материјалном смислу, тако и
у погледу целокупне интеграције у друштво.
А.Пајтић

Бесплатна публикација о запошљавању

лова, а у уводном делу говорила је Антје Ротемунд, шефица
Мисије Савета Европе у Београду, као и државне секретарке
у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике,
мр Стана Божовић и Бранкица Јанковић.
„Народна скупштина Републике Србије донела је 31. јула
2013. године Закон о потврђивању Конвенције Савета Европе
о спречавању и борби против насиља над женама и насиља
у породици. Тиме је Република Србија постала осма земља
чланица Савета Европе која је ратификовала овај регионални међународни споразум. Потврђивање Конвенције представља једну од почетних карика у ланцу мера, политика и
корака које Република Србија предузима или планирала да
реализује како би створила ефикасне и одрживе механизме
у одговору на насиље над женама и насиље у породици“,
рекла је мр Стана Божовић, која је на овом скупу представила Истанбулску конвенцију.
Да је направљен помак када је у питању положај особа
са инвалидитетом, сматра и Лепојка Царевић Митановски,
председница Организације за заштиту права и подршку женама са инвалидитетом „Из Круга - Београд“.
„Свака година доноси неке нове кораке у побољшању
положаја особа са инвалидитетом, али у законској регулативи. Ту смо стварно достигли ниво Европске уније и можемо
се похвалити да имамо најбоље законе на Балкану. Оно што
није добро је њихова примена, посебно Закона о социјалној
заштити и Закона о запошљавању и професионалној рехабилитацији особа са инвалидитетом“, рекла је Царевић Митановска и као проблем навела што још увек не постоје сервиси
подршке, док је у јавном превозу направљен мали помак.
„Још увек је велики број зграда неприступачан, нарочито
општине, судови, центри за социјални рад, домови здравља“,
рекла је Царевић Митановска и додала да су у посебно тешкој ситуацији жене са инвалидитетом. Да су жене са инвалидитетом двоструко дискриминисане, сагласна је и Косана
Бекер, помоћница поверенице за заштиту равноправности.
„Сиромашније су од мушкараца, чешће су незапослене,
економски зависне, имају мању могућност приступа новим
технологијама, чешће су жртве насиља“, рекла је Бекер и истакла да је дискриминација особа са инвалидитетом широко
распрострањена, посебно у областима образовања, рада и запошљавања, живота у заједници, једнакости пред законом,
приступу услугама и информацијама.
„Такође, особе са инвалидитетом и њихове породице често трпе стигматизацију и сегрегацију услед дубоко укорењених и распрострањених предрасуда и неинформисаности.
Број притужби поверенику због дискриминације особа са
инвалидитетом порастао је прошле године десет пута, а притужбе су се односиле на све области друштвеног живота“,
рекла је Косана Бекер. Тако се, према њеним речима, највише притужби у 2012. години односило на дискриминацију на
основу инвалидитета - свака пета, односно скоро 20 одсто.
Када је реч о запошљавању особа са инвалидитетом, свега 15.000 је запослено, док их је на евиденцији Националне
службе за запошљавање 20.328. Од тога је чак 9.036 без икаквих квалификација, 10.418 је са средњом стручном спремом,
476 има вишу школу, а факултет је завршило 398.
„Највећи проблем је образовна структура. Послодавци
немају ништа против да их запосле, али најчешће недостаје
образовни профил који је потребан“, каже Вања Златковић,
руководилац Центра за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом при Националној служби за запошљавање, и апелује на ОСИ да се у већем броју
пријаве на евиденцију НСЗ, јер ће тако остварити право на
стручну и финансијску подршку за запошљавање.
Међународни дан особа са инвалидитетом обележава се
од 1992. године, када је Генерална скупштина УН усвојила
резолуцију којом се све земље позивају на обележавање тог
дана, с циљем да се особама са инвалидитетом омогући једнако уживање људских права и равноправно суделовање у
друштвеном животу.
А.Бачевић
11.12.2013. | Број 547 |
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СИСТЕМ ОБРАЗОВАЊА ПО
МЕРИ ТРЖИШТА РАДА

Приоритети Министарства рада су смањење стопе незапослености, инклузија ромске
популације и посебни програми за њихово запошљавање, смањење сиромаштва, као и
јачање капацитета социјалних служби. ЕУ је забринута због све већих изазова са којима се
Србија суочава у секторима образовања, запошљавања и социјалне политике

Р

еформе у области запошљавања и социјалне политике
неопходно је спровести у више сегмената, а један од
почетних и најбитнијих требало би да буде усклађивање система образовања са потребама тржишта
рада, оценили су учесници прошлонедељног семинара о почетку припреме Програма реформе у области запошљавања
и социјалне политике у Републици Србији (ESRP - Employment
and Social Reform Programme). Семинар су организовали Министарство рада, запошљавања и социјалне политике, Тим за
социјално укључивање и смањење сиромаштва при Кабинету министра без портфеља задуженог за европске интеграције и Европска комисија.
У саопштењу Министарства рада, запошљавања и социјалне политике наводи се да су семинар, који је окупио
представнике релевантних министарстава, организација
цивилног друштва и социјалних партнера, отворили Бранкица Јанковић, државни секретар тог министарства и Георг
Фишер, директор Генералног директората за запошљавање,
социјална питања и инклузију Европске комисије. Они су
истакли значај јединственог, усклађеног деловања свих социјалних актера у правцу достизaња жељеног нивоа развоја
Србије, усклађеног са стратешким циљевима Еропске уније
до 2020. године.

Према речима државног секретара Бранкице Јанковић,
у доношењу одлука неопходно је користити више научних
истраживања и анализирати шта је урађено у претходном
периоду.
„Ово је прави тренутак да сагледамо наше садашње
стање, анализирамо примену закона и других стратешких
докумeната и сагледамо грешке које смо начинили у претходном периоду. Шта је разлог за недовољно ефеката у процесу смањења стопе запошљавања и које су основне грешке
због којих се прилично велики број грађана налази на граници сиромаштва или су на различите начине социјално искључени“, навела је Јанковићева и нагласила да је јако битно што
постоји воља свих министарстава у Србији да се реформише
образовање у раном детињству, како би се добила другачија
слика Србије у наредној деценији. Јанковићева је објаснила
да ће министарства привреде, рада, финансија, просвете, регионалног развоја, радити у наредних годину дана на изради
тог стратешког документа.
Приоритети Министарства рада који ће се наћи у програму су, према њеним речима, смањење стопе незапослености,
првенствено међу младима, инклузија ромске популације и
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посебни програми за њихово запошљавање, смањење сиромаштва, као и јачање капацитета социјалних служби.
„Надам се да ћемо, када све будемо заједно анализирали, донети најбоља решења и квалитетан документ који ће
бити примењен у пракси, а не остати мртво слово на папиру“,
нагласила је Јанковићева.
Недостатак флексибилности тржишта рада у Србији,
потреба за већом покретљивошћу радне снаге, реструктурирање привреде, неки су од приоритета које би у наредном периоду требало спровести, истакао је директор у Генералном
директорату за запошљавање, социјална питања и инклузију
Европске комисије, Георг Фишер. По његовим речима, ЕУ је
забринута због све већих изазова са којима се Србија суочава
у секторима образовања, запошљавања и социјалне политике.
„Постоји висока сегментираност тржишта рада у Србији,
недостатак флексибилности, а потребна је већа покретљивост младих и реформе у најранијем образовању. Веома сам
задовољан што постоји воља у Србији да се реформе спроведу, добро смо почели и надам се да ћемо за годину дана
имати јасне идеје шта треба урадити“, рекао је Фишер и нагласио да је реструктурирање привреде болно, али дугорочно исплативо.
У првом и другом делу семинара дат је преглед стања
у области запошљавања и социјалне политике у Републици
Србији, у трећем - тематске области Програма реформи политике запошљавања и социјалне политике и у четвртом стратешки приоритети и наредни кораци. Програм реформе
у области запошљавања и социјалне политике у Републици
Србији је стратешки процес који ће пратити процес европских интеграција као главни механизам за дијалог о приоритетима Републике Србије у области социјалне политике и
запошљавања.
Подсетићемо да је Програм реформе политике запошљавања и социјалне политике пкренут крајем септембра,
са циљем да се смањи сиромаштво и незапосленост у Србији.
Европски комесар за запошљавање, Ласло Андор, истиче да
је Србија прва у региону покренула такав програм.
А.Б.
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Сајам запошљавања у Земуну

ВИШЕ ОД
2000 ЉУДИ
Проблем незапослености се најбоље
решава на локалу, посебно када
је добра сарадња свих социјалних
партнера у једној општини

Сајам запошљавања у Земуну, који је Служба Земун београдске филијале НСЗ организовала у сарадњи са ГО Земун,
посетило је више од 2000 људи. Пре самог отварања манифестације, испред улаза у Дом ваздухопловства формиран је дуг
ред, што довољно говори о поверењу и очекивањима свих који
у сајму виде праву прилику за тражење посла. На штандовима 24 послодавца понуђено је више од 100 слободних радних
места за раднике различитих стручности и квалификација.
Неке фирме су нудиле обуке и преквалификације.
„Тражимо 20-30 радника за рад у још једном новом ресторану, који у Београду отварамо почетком наредне године.
Потребни су нам млади људи који хоће да раде, поседују позитивну енергију и ентузијазам. Треба да имају минимум трећи
степен образовања, а све остало се научи кроз нашу обуку. И ја
сам стигла до управника ресторана кроз обуку коју ми је пружио Мекдоналдс“, каже представница „Мекдоналдса“.
„Еуротранслејт“ доо, преводилачка агенција из Београда,
која постоји од 2006. године, већ другу годину заредом је на сајму запошљавања. „Надамо се да ћемо и ове, као и прошле године, наћи квалитетне преводиоце за немачки и енглески језик.
Наши клијенти, домаће и стране компаније које послују на територији Србије, траже већи број познавалаца ових језика, и то
не само у Србији, него и ван наших простора. Поред тога, постоји
потражња за преводиоцима са италијанског и руског, генерално, има посла за преводиоце“, кажу представници ове агенције.
Фирма „Оперативни инжењеринг“ је први пут на сајму запошљавања: „Потребни су нам машински и електроинжењери.
Поред квалификација, кандидати који желе да раде код нас
морају поседовати истрајност и бити спремни за теренски рад“.
Посао су тражиле све генерације, и особе пред пензијом и
млади који тек треба да стекну прва радна искуства. Слободан

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА
ЗАПОШЉАВАЊЕ
Организује
Округли сто
УСКЛАЂЕНОСТ ОБРАЗОВАЊА
СА ПОТРЕБАМА ТРЖИШТА РАДА
НА ЛОКАЛНОМ НИВОУ
Национална служба за запошљавање организује округли
сто са послодавцима и другим заинтересованим саговорницима, на тему „Усклађеност потреба послодаваца за знањима
и вештинама запослених и реалне понуде на тржишту радне
снаге“, у петак, 13. децембра 2013. године, са почетком у 12
сати, у сали на IV спрату Привредне коморе Београда, Кнеза
Милоша број 12, у Београду.
Бесплатна публикација о запошљавању

(48 година), електромеханичар за лифтове и дизалице, каже:
„Тражим посао у електроструци, јер имам искуства. У обзир
долази и посао у обезбеђењу. Волим да радим и не плашим
се посла“.
„Завршила сам хемијско-технолошку школу. Радила сам
у трговини, али сам схватила да то дефинитивно није посао за
мене. Сада тражим нешто друго, док не пробам нећу знати који је
то посао у коме ћу се у потпуности пронаћи“, искрена је Зорица.
Ана (27) је социјални радник: „Проблем је што не могу без
радног искуства да се запослим, а не могу себи да приуштим
да без зараде стичем приправнички стаж“.
На штанду НСЗ незапослени су тражили образац радне
биографије, помоћ у попуњавању или информацију више о
послодавцима и траженим профилима радника. Поред штанда НСЗ и штанда ГО Земун, посебан штанд имала је и Канцеларија за младе Општине Земун.
Руководилац Службе Земун београдске филијале НСЗ,
Татјана Мијушковић, за „Послове“ каже: „Проблем незапослености се најбоље решава на локалу, посебно када је добра
сарадња свих социјалних партнера у једној општини. Сајам
запошљавања је само једна од заједничких активности које
Служба Земун реализује у сарадњи са Општином Земун. У
сарадњи са Канцеларијом за младе, планирамо да за младе
Земунце, од 20 до 25 година, крајем децембра или почетком
јануара организујемо обуку за предузетништво. У сарадњи са
ГО Земун планирамо да отворимо Клуб за тражење посла, какав већ дуго година ради на Звездари и у многим општинама
и градовима у Србији“.
М.Колаковић

Скуп се организује у оквиру пројекта „Подизање учинка и
конкурентности и усклађивање потреба привреде са понудом
тржишта радне снаге путем умрежавања јавног и приватног
сектора“ (MATCHDO - Raising performance and competitiveness
and matching the demands of the economy and the offers of the
labour market through public - private networking), који у оквиру
Програма целоживотног учења (Lifelong Learning programme)
финансира Европска комисија. Пројекат кроз форму партнерства заједнички спроводе Отворени универзитет Суботица, Национална служба за запошљавање и Покрајински секретаријат
за образовање, управу и националне заједнице из Новог Сада.
Циљ је да за истим столом мишљења и искуства размене
стручњаци у области развоја људских ресурса, представници
образовних институција, релевантних државних институција и
представници менаџмента послодаваца који запошљавају или
планирају запошљавање значајног броја радника, с намером да
се идентификују кључна знања и вештине које најчешће недостају кандидатима, како би тржиште радне снаге било спремније
да изађе у сусрет будућим потребама послодаваца.
Заинтересовани представници послодаваца и других
организација и институција могу да пријаве учешће на округлом столу најкасније до 12. децембра, на e-mail: Bozena.
Milivojevic@nsz.gov.rs.
11.12.2013. | Број 547 |

93

Међународни дан укидања ропства - 2. децембар

ПРОБЛЕМ РАДНЕ
ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ

Радна експлоатација представља најгрубље кршење људских права и треба је разликовати
од непоштовања радног права и лошег положаја радника у транзиционој привреди

Т

рговина људима у циљу радне експлоатације представља најзаступљенији облик савременог ропства у свету. Према подацима Међународне организације рада
(МОР), у ситуацији принудног рада налази се близу 21
милион људи. Проблем радне експлоатације веома је присутан и у Србији и мора се решавати системски, јер број радника
који постају жртве у иностранству расте из године у годину.
Радна експлоатација представља најгрубље кршење људских
права и треба је разликовати од непоштовања радног права и
лошег положаја радника у транзиционој привреди.

За разлику од радника који не добијају плате, жртве трговине људима немају могућност да послодавцу дају отказ
и врате се кући. Напротив, њима су одузети пасоши, контролисано им је кретање, изложени су претњама, физичком и
менталном злостављању од стране трговаца људима. Поред
тога што су принуђени да раде по десет и више сати дневно без престанка, у небезбедним и суровим условима, седам
дана недељно, радници који постају жртве трговине људима,
такође, ускраћени су за храну, пијаћу воду, грејање и топлу
одећу, адекватан смештај и контакт са породицом - упозорили су учесници конеференције за медије, коју је поводом 2.
децембра - Међународног дана укидања ропства, организовала НВО „Астра“ (Акција против трговине људима).
„Проблем трговине људима у циљу радне експлоатације
веома је актуелан и у нашем друштву. Масовне миграције
радника из Србије у Сочи и друге градове у земљама бишег
Совјетског Савеза или Блиског истока, најчешће су ирегуларне. Нерегулисани радни однос и боравак у иностранству чини
наше раднике подложним различитим врстама превара, од
новчаних, преко кршења радних права, искоришћавања и, у
најтежим случајевима, трговине људима у циљу радне експлоатације. Жртве овог облика трговине људима најчешће се
врбују за рад у секторима који су радно интензивни, где је
велико учешће неформалног рада и где постоје дуги ланци
подуговарања, што је случај са грађевинском индустријом“,
нагласила је Ивана Радовић, координаторка Програма превенције и едукације из „Астре“. Она је подсетила да, према
подацима којима располажу, овај облик трговине људима
други је по заступљености у нашој земљи, а најчешће жртве
су радно способни мушкарци различитих узраста и образовних профила.
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„Последњих година ништа се није променило по питању
решавања проблема и број радно експлоатисаних расте. Проблем неће нестати сам од себе или тиме што ће ускоро бити
завршена изградња у Сочију за потребе Олимпијаде. Тешко
је очекивати да се без системског решења, између осталог
и због стања на домаћем тржишту рада, смање злоупотребе радника. Србија мора рећи да ли јој је у интересу да своје
раднике заштити од ескплоатације, или јој је циљ да они
одлазе само да се у земљи смањи број незапослених“, каже
Радовићева и напомиње да домаћи радници, навикнути на
неуређен систем, лоше тржиште рада, нередовне зараде и
неадекватну заштиту, не могу одмах да препознају проблем
и реагују, па пристају на мање плате, да им одбијају новац
за станарину, неколико пута вишу од реалне, наводну штету,
трошкове употребе алата. Злоупотребе иду и до тога да раднике уцењују и за храну.
„Спорно је када тужилаштво у случајевима експлоатације радника не нађе ниједан елемент злоупотребе, а још
спорније када не нађе ни доказ за покретање истраге. До сада
је донета само једна пресуда, и то ослобађајућа, у Врању. Проблем је што радници, у страху за посао, неће да сведоче, али
и што тужилаштво, ако не нађе елементе трговине људима,
неће да процесуира ни превару. До сада су забележена и три
смртна случаја наших грађевинаца у Азербејџану, јер нису
имали лекове и лекара“, додала је Ивана Радовић и указала
да је проблем и што радници не сарађују на суду.
Саша Симић, председник Гранског синдиката за грађевину „Независност“, каже да домаћи радници у Русију одлазе
преко посредника, са обећањем да ће тамо добити уговор о
раду и дозволу, што се често не догоди.
„Ако се радници побуне, бивају суочени са претњама,
морају да потпишу изјаве да су исплаћени, плаћају их мање
него што је било договорено, има и оних који су без хране, у

Опрез као луксуз
Опрез је добра ствар, али не може свако себи да је приушти,
нарочито ако узмемо у обзир тешку економску ситуацију, велику незапосленост и егзистенцијалну несигурност радника у Србији. Бранислав Ранковић, молер са Чукарице, пре месец дана се
са групом од четрдесетак грађевинских радника вратио из Сочија. Радио је за фирму „Нови горад“ и каже да није имао никаквих проблема да оде са посла, али да је остао без три плате које
је тамо зарадио. Медијима се обратила и група од двадесетак
радника који су радили за исту фирму, жалећи се на небезбедне
услове рада, место где су становали, две неисплаћене зараде и
рад без радне дозволе.
„У Сочи сам отпутовао са туристичком визом, а послодавци
су ми рекли да ћу радну и боравишну дозволу добити накнадно. Нисам добио ништа. До данас су ми остали дужни око 4.500
долара, али ја сам срећан што сам се вратио“, каже Бранислав,
који је био у једном од пет аутобуса (сваки са по 50 радника) из
Србије и Републике Српске, који су се отиснули, крајем јуна, у
Веселој, код Сочија.
„У моменту кад сам отишао на градилишту је остало 150
наших радника“, каже овај шездестогодишњак и додаје да су
они који су остали ангажовали „Астру“, синдикате и нашу амбасаду да им помогну.
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лошем смештају, под претњом да ће бити пријављени имиграционом“, каже Симић. Он наводи да овако поступа један
број фирми које раде на руском тржишту, а нарочитио у Сочију, који је тренутно једна од најактуелнијих дестинација
и запошљава десетине хиљада радника миграната, махом
са ових простора и из централне Азије. Симић напомиње да
његова организација покушава да, у сарадњи са колегама
из руских гранских синдиката, организује наше раднике и
побољша услове рада. Добро решење је да се на локалитетима на којима се налази највећи број наших радника отворе
канцеларије које би брзо реаговале по питању заштите.

и обрате нама за савет. Ми посредујемо у оквиру законских
норми и имамо прописан начин поступања када нам се обрати послодавац из иностранства. Сваке године добијемо велики број захтева за посредовање у иностранству, али многе
одбијамо. На пример, одбили смо и захтеве за запошљавање
у Руској Федерацији, конкретно у Сочију. Наиме, послодавац
мора да се обавеже на неколико важних ствари - да достави
податке и профил своје компаније, све усмено изнете услове мора да потврди и писаним путем, а да све то потврди у
уговору о раду. Управо је уговор о раду, на коме ми стално
инсистирамо, камен спотицања због којег многи послодавци
одустају од псотупка посредовања“, каже Латковић и упозорава грађане да се ниједан поступак привременог запошљавања не завршава до краја, уколико радник не добије радну
дозволу и одобрење о привременом боравку у тој држави.

Неприхватљиво и нехумано

Бошко Латковић, начелник Одељења за спровођење
међудржавних споразума и накнада у Националној служби
за запошљавање, нагласио је да је привремено запошљавање
у Републици Србији регулиисано законским прописима, пре
свега Законом о запошљавању и осигурању у случају незапослености, међународним конвенцијама, као и билатералним споразумима о социјалном осигурању које РС потписује
са другим заинтересованим европским државама.
„Јавне службе за запошљавање код ирегуларних миграција не могу много да ураде, сем да апелују на оне који
планирају да се запосле у иностранству да се добро обавесте

Кључни предуслови
Имајући у виду велики број случајева трговине људима у
циљу радне експлоатације, забележених у последњих неколико
година, као и проблеме са којима се радници суочавају у настојању да остваре своја права након изласка из ситуације експлоатације, успостављање међусекторске сарадње и адекватан
ниво политичке воље остају кључни предуслови искорењивања
овог облика криминала из нашег друштва. То подразумева ефикаснији рад и сарадњу између полиције, инспектората за рад,
тржишне инспекције и других надлежних инспектората, тужилаштва, амбасада и конзуларних представништава у земљама
које су дестинација експлоатације за раднике из Србије. Такође,
потребно је побољшати услове на тржишту рада и предузети
кораке неопходне како би се уклонили фактори попут незапослености, економске кризе и сиромаштва, који доприносе да неко
постане жртва радне експлоатације, поручују из НВО „Астра“.

Бесплатна публикација о запошљавању

Ропство је врста друштвеног или правног статуса човека роба, коме су одузета људска права, односно односа у коме је
појединац власништво друге особе или заједнице. Ропство је у
прошлости сматрано нормалном појавом у готово свим друштвима света, али се последњих пар стотина година сматра неприхватљивим и нехуманим.
Одлуком Генералне скупштине Уједињених нација из 1948.
године, 2. децембар се у целом свету обележава као Међународни дан укидања ропства. Тада је усвојена и Конвенција за
сузбијање трговине људима и експлоатацију проституције. Последња држава која је службено укинула ропство била је Мауританија, пре само 32 године.
Случајеви ропства и данас се појављују широм света, а иако
закони уређених земаља предвиђају строге казне за робовласничке односе, постоје милиони људи широм света који живе и
раде, нарочито деца, у условима сличним ропству. Већина жртава трговине људима су жене и деца. Тачан број жртава није
познат, али процена америчке владе је да међународне границе
пређе до 900.000 људи годишње. У овај број не улазе оне којима
се тргује унутар једне земље.

„Уговор о раду се потписује у Србији, а радна дозвола се
искључиво добија у амбасади, односно конзулату те државе у Београду, а не по одласку на рад. Уколико послодавац
раднику наложи да остави пасош како би у тој држави добио
радну и боравишну дозволу, то је први сигнал да нешто није
у реду“, каже Латковић и напомиње да Србија има споразуме
о привременом запошљавању са БиХ и Белорусијом, а веома је актуелан споразум о сарадњи који је НСЗ потписала
са немачком службом за запошљавање, а који се односи на
запошљавање медицинских радника. Споразуме о социјалном осигурању Србија је потписала са 28 држава (махом ЕУ
и бивша СФРЈ), али не и са Руском Федерацијом.
„Радна група Владе Србије више од две године преговара са Русијом како би се склопио билатерални споразум
о социјалном осигурању и привременом запошљавању. Резултата још нема, јер ниједна страна не жели да одступи од
својих ставова“, рекао је Латковић.
		
А.Бачевић
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Адресе филијала НСЗ

Београд

Јагодина

Љубише Урошевића 16
тел. 035/201-011

Крушевац

Гундулићев венац 23-25
тел. 011/2929-100, 2929-000

Балканска 33
тел. 037/412-501

Покрајинска
служба за
запошљавањe

Нови Сад

Ниш

Ратка Вукићевића 3
тел. 018/501-200

Лесковац

Нови Сад

Алберта Томе 2
тел. 021/4885-500

Зрењанин

Пирот

Кнеза Милоша 59
тел. 010/305-000

Пожаревац

Сарајлијина 4
тел. 023/519-800

Кикинда

Прокупље

Цара Лазара 49
тел. 027/320-000

Смедерево

Доситејева 24
тел. 0230/411-700

Панчево

Бор

Војводе Радомира Путника 20
тел. 013/306-800

7. јула 29
тел. 030/453-100

Ужице

Вршац

Зајечар

Николе Пашића 77
тел. 019/444-500

Пријепоље

Феликса Милекера 21
тел. 013/802-400

Сомбор

Ваљево

Владике Николаја 1
тел. 014/295-600

Чачак

Апатински пут 1
тел. 025/464-000

Сремска
Митровица

Врање

Шабац

Краљево

Лозница

Нови Пазар

Косовска
Митровица

Светог Димитрија 31
тел. 022/638-800

Суботица

Трг слободе 3/3
тел. 024/644-600

Крагујевац

Светозара Марковића 37
тел. 034/505-500

www.nsz.gov.rs

Тодора Шпанца 1
тел. 017/407-100
Цара Душана 78
тел. 036/302-000
Шабана Коче 18
тел. 020/330-000

11. октобра 25
тел. 016/202-400
Шумадијска 31
тел. 012/538-100
Др Миладина Милића 2
тел. 026/633-900
Железничка 22
тел. 031/590-600
Санџачких бригада 11
тел. 033/719-011
Жупана Страцимира 35
тел. 032/303-700
Масарикова 31
тел. 015/361-700
Кнеза Милоша 3
тел. 015/879-700

Џона Кенедија бб
тел. 028/420-600

Булевар Михаjла Пупина 6/I
тел. 021/48-85-901

Покрајинска
служба за
запошљавањe

Косовска
Митровица

Дрварска 10
тел. 028/423-090

