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СВАКИ 12. СИРОМАШАН
ТЕМА БРОЈА -  Према подацима Тима Владе Србије за социјално 

укључивање и смањење сиромаштва, наша земља има 610.000 
сиромашних и 24 одсто становништва у ризику од сиромаштва. 

Недељу дана одмора ван куће себи не може да приушти 67,2 одсто 
становништва Србије
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 МИНИСТАР И РАДИЦА

Према новом предлогу, максимална плата руко-
водиоца државне компаније може бити 10 просечних 
плата у фирми, али ће та сума у великој мери зависити 
од резултата пословања компаније. Не брините, све ће 
се десити у Кини, где ће тамошњи топ менаџери бити 
лишени и пријатних бонуса, као што су чланство у голф 
и фитнес клубовима, бесплатно лечење... Да ли је онда 
исплативије бити посланик? Да кинески капитализам 
може да буде (не)милосрдан, говори податак да од уку-
пно 5.200 кинеских посланика њих 83 су милијардери. У 
Народној скупштини Кине, од укупно 3.000 посланика 
31 је милијардер, док у сталном саставу Консултативне 
политичке конференције кинеског народа, у коjoj је пре-
осталих 2.200 посланика, седe 52 милијардера. О та два 
пола економске и политичке стварности на нашим стра-
нама. 

Светски дан борбе против сиромаштва је за нама, 
али сиромашни су још увек поред нас. Према подацима 
Тима Владе Србије за социјално укључивање и смањење 
сиромаштва, наша земља има 610.000 сиромашних и 
24 одсто становништва у ризику од сиромаштва. Сваки 
12. становник живи са мање од 11.020 динара месечно. 
У ризику од сиромаштва су родитељи са двоје деце који 
имају на располагању мање од 240 евра месечно. За 
Светску банку мерило границе сиромаштва је потрошња 
од једног долара по члану домаћинства дневно. А за нас? 
Прочитаћете у нашој Теми броја.

Милиони Американаца су изгубили куће, милиони 
нису сигурни да ли ће их изгубити у наредном периоду, 
подсећа Џозеф Штиглиц, познати економиста и но-
беловац који пише о проблему неједнакости који мучи 
САД, социјалној заштити и рањивим категоријама, сме-
ло тврдећи да су већ поднете превелике жртве на олтару 
БДП фетишизма. Колико год БДП брзо растао, економ-
ски систем који није у интересу већине својих грађана 
и у којем се све већи број становника суочава са рас-
тућом несигурношћу, у суштинском смислу је пропали 
економски систем. Мере попут штедње, које повећавају 
несигурност и доводе до нижих прихода и нижег жи-
вотног стандарда, за велики део популације су у основи 
погрешне мере. Штиглицов ауторски текст можете да 
прочитате на нашој страни Сазнајте више.  

Процес роботизације у француским предузећима 
могао би до 2025. године да проузрокује гашење више 
од три милиона радних места, показује студија истра-
живачке куће „Ролан Бержер“. Тренутно Француска рас-
полаже са 34.500 робота, према 62.000 колико има Ита-
лија, или 150.000 - Немачка. Посматрано према броју 
запослених Немачка је у предности, са 125 робота на 10 
хиљада запослених, према 84 у Француској. Опасност од 
робота још не прети у тој мери Србији, али на опасност 
већих размера упозорио је министар просвете Срђан 
Вербић, истакавши да се у Србији, као и у већини земаља 
света, млади у школама и на факултетима углавном 
обучавају за свет који нестаје. Образовање треба да буде 
усклађено према очекиваним потребама у наредних 20 
година, а дешава се супротно, јер је образовање конци-
пирано углавном према потребама од пре 20 година. 
„Нажалост, у Србији млади после школовања не могу да 
нађу посао, јер сви послодавци траже искуство које они 
немају и зато треба развијати праксу волонтерског рада 
студената“, сматра Вербић.

„Ако желите да радите наћи ћете посао“, тврди Ра-
дица Павковић. Има 27 година. Пре три године доби-
ла је посао на сајму запошљавања. Данас је она с друге 
стране штанда. Послодавац који тражи раднике. Минис-
тар и Радица су на истој - 3. страни Послова.

Милош Чолић

Бесплатна публикација о запошљавању
Број 594 • 05. новембар 2014. године



Радица Павковић има 27 година и руководилац је за 
кадрове у „Маковици“ АД у Младеновцу. Посао је добила на 
једном од сајмова запошљавања. На прошлонедељном сајму 
у Младеновцу Радица је била с друге стране штанда, међу 22 
послодавца. Као послодавац примала је радне биографије и 
разговарала са незапосленима који су шансу за посао потра-
жили баш на штанду „Маковице“.  

„Искрено, пре три-четири године и ја сам добила посао 
преко сајма запошљавања. Била сам на сајму и оставила си-
ви на штанду ‚Маковице‘. Позвали су ме три-четири месеца 
након сајма, када сам већ мислила да нема шансе да ћу се 
запослити. Радила сам прво као технолог у производњи, 
знање које сам стекла на факултету  организационих наука 
прелазило је у праксу, а онда сам временом напредовала и 
добила да водим кадровске послове. Ако желите да радите, 
наћи ћете посао“, каже Радица.

Поред „Маковице“, посао су на сајму понудила већином 
младеновачка предузећа, која су исказала потребу за око 
150 радника различитих образовних профила и занимања. 
Понуђена су радна места у прехрамбеној индустрији, ме-
талургији, електроиндустрији, керамици, трговини и услу-
гама. Своје штандове имале су фирме: Глечер 21, Gold Pack, 
J&J Tehnologies, Катарина, Три О, Пекара „Буквић“, Ресторан 
„Банџа“, Апотека „Лековита“, Рода-Меркатор С, Water Jet, 
Generali, Пекара „Денис“, Прогрес, Сигма Комерц, Електро-
шумадија, Стојковић Керамика, Сими, Ђорђевић Керамика, 
Бисер, АД Пластик и Млекара „Границе“.

Директорка Филијале за град Београд НСЗ Љубица 
Ђорђевић указала је на активне мере запошљавања и зна-
чај сарадње НСЗ, локалних самоуправа и свих социјалних 
партнера. Као пример добре праксе навела је сарадњу Града 
и Филијале за град Београд НСЗ која је активно укључена у 
рад новоформираног Савета за запошљавање. 

„Од Акционог плана за запошљавање за 2015. годину, 
који је у поступку доношења, очекујемо квалитативан помак, 

који ће допринети бољој сарадњи са локалном самоуправом, 
послодавцима и резултирати већим запошљавањем“, иста-
кла је Љубица Ђорђевић.

Председник ГО Младеновац Дејан Чокић је подсетио 
да велики број Младеновчана свакодневно путује на посао 
у Београд, као и да ће општина и локална самоуправа дати 
подршку привредницима, јер је приоритет свако ново радно 
место.

Становници општине под Космајем, пре свега млади, 
одлазе у друге средине у потрази за послом. Неки су се и 
вратили, као Биљана Жутић, коју смо упознали на сајму 
док је обилазила штандове послодаваца: „Нисам била овде 
14 година, била сам у Грчкој, радила сам као кувар. И тамо и 
овде су исти проблеми - послодавац ме није пријавио, нити 
ме осигуравао, сама сам уплаћивала радни стаж за све го-
дине колико сам тамо радила, свих 14 година, и то ми је сав 
стаж за мојих 37 година“. 

МЛАДЕНОВАЦ   На сајму запошљавања младеновачка предузећа исказала потребу за око 150 радника

ОД НЕЗАПОСЛЕНОГ ДО ПОСЛОДАВЦА

М. Колаковић

Радица Павковић је пре три године добила посао на сајму запошљавања, а данас је с 
друге стране штанда, међу послодавцима који траже раднике

Понуда министра просвете Срђана Вербића

ВОЛОНТИРАЊЕМ  БРЖЕ ДО ПОСЛА 
Министар просвете Срђан 

Вербић понудио је учесници-
ма Дунавског бизнис форума 
у Београду да српски студенти 
волонтерски учествују у пројек-
тима који ће бити реализовани у 
оквиру Дунавске стратегије. Вер-
бић је позвао привреднике који 
ће учествовати у тим пројектима 
да дају шансу студентима како би 
стекли искуство и касније могли 
лакше да се запосле.

„Постоји на хиљаде студена-
та који би желели бесплатно да 
учествују у пројектима само да 
покажу шта знају, а на вама је, 
као и мени, да им то омогућимо“, 

поручио је Вербић. Он је указао 
да је веза између образовања и 
пословног света, нажалост, дос-
та испрекидана и тешка, као и да 
доста дуго траје прелаз од учења 
ка запослењу.

Министар просвете је иста-
као да се у Србији, као и у већини 
земаља света, млади у школама 
и на факултетима углавном обу-
чавају за свет који нестаје. Пре-
ма његовим речима, већина тих 
послова и квалификација можда 
неће постојати и образовање тре-
ба да буде усклађено према очеки-
ваним потребама у наредних 20 
година. Он је рекао да се дешава 

супротно и да је образовање кон-
ципирано углавном према потре-
бама од пре 20 година.

„Потребан нам је гладак пре-
лаз образовања и рада“, нагласио 
је Вербић и казао да би требало 
предвидети праксу за студенте 
која ће одговарати реалним усло-
вима у животу, где нема увек ла-
ких решења.

Министар просвете каже да, 
нажалост, у Србији млади не могу 
после школовања да нађу посао, 
јер сви послодавци траже иску-
ство које они немају и да зато тре-
ба развијати праксу волонтерског 
рада студената.
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Социјалну помоћ примаће само 
грађани којима је она заиста по-
требна. У Нишу и Ади надокна-
да је и пре уредбе Владе Србије 

морала да се заради, пишу „Вечерње 
новости“. 

„Они којима објективно не тре-
ба социјална помоћ, који негде раде, а 
можда нису пријављени, или који имају 
непријављену имовину, дакле они који-
ма је социјална помоћ нека врста џе-
парца - неће да раде, нити да уче. Свуда 
у свету се ради за социјалну помоћ и 
држава покушава да вас активира. Није 
ствар само дати људима нешто новца, 
него доћи до тога да га зарађујете, да не 
будете изоловани“, овим речима 
Александар Вулин, министар 
рада, објашњава идеју доношења 
Уредбе о радном ангажовању 
прималаца социјалне помоћи у 
Србији.

„Свака локална самоупра-
ва ће наћи оно што јој је потребно, 
људи неће морати да раде 174 сата као 
да су у сталном радном односу, али мо-
раће да раде одређени број сати, који 
договори центар за социјални рад са 
локалном самоуправом и јавним пре-
дузећима“, каже Вулин.

Према проценама, у Србији у овом 
тренутку од укупног броја социјално 
угрожених најмање 10 одсто би мог-
ло одмах да се „скине“ са тог списка. 
Простом рачуницом, када се зброје сва 
њихова примања долази се до тога да 
они месечно „зараде“ незаслужени ми-
нималац, а при томе имају и субвен-
ције при плаћању комуналија и струје. 
С друге стране, они који раде месец 
дана зараде исту цифру и још им прете 
судски извршитељи због неплаћених 
рачуна.

Само у Београду је 11.000 људи 
који примају социјалну помоћ, а могли 
би да раде. У Србији их је чак 147.000. 
Дешава се да, примера ради, када на-
пада велики снег ангажују друге људе, 
плаћају их, уместо да ангажују со-
цијално угрожене који могу да зараде.

У Нишу још од 2007. године „соција-
ла“ мора да се заради. Седам година 
једнократна помоћ од 10.000 динара не 
може да се добије уколико се не одра-
ди 100 сати у некој буџетској устано-
ви. Сличан систем постоји и у бачкој 
општини Ада, с тим што локална власт 
половину новца исплаћује, а од остатка 
се подмирују рачуни за комуналије.

„Сва буџетска предузећа могу да 
ангажују људе који су на списковима, 
а при томе се води рачуна о њиховој 

стручној спреми“, каже за „Новости“ 
Зоран Јовић, директор Градског цен-
тра за социјални рад у Нишу. „Када од-
раде две и по недеље или 100 радних 
сати, предузеће нам пошаље потврду, а 
ми направимо решење о исплати новца. 
Уколико се не јаве на посао за који су 
позвани, губе право на помоћ у наредна 
три месеца. Овакав начин исплате их је 
мотивисао и они сада уместо да питају 
када ће помоћ, питају када ће плата“, 
додаје Јовић.

Јовић објашњава да ће убудуће 
применом уредбе свако морати да се 
одазове на позив за учешће у јавним ра-
довима. Уколико једном одбије учешће, 
износ за следећи месец биће умањен, а 
друго одбијање значи и губитак права.

Уредба о радном ангажо-
вању корисника социјалне по-
моћи представља усклађивање 
са законодавством Европске 
уније. Идеја је да се радно спо-

собни евентуално препоруче код 
будућег послодавца и да више не буду 
на маргинама друштва.

„Садашњи закон је такав да свако 
ко је на бироу може да аплицира за со-
цијалну помоћ, иако многи од њих раде 
‚на црно‘. Сада ће морати да се опреде-
ле, јер неће моћи и да раде у сивој зони 
и одазову се позиву центра за социјал-
ни рад“, каже Јовић.

Зоран Мартиновић, директор 
Националне службе за запошљавање, 
наглашава да ће најсиромашнији бити 
укључени у обуке, програм функцио-
налног образовања, јавне радове, а 
нарочито ће се обратити пажња на 
подстицај запошљавању корисника со-
цијалне помоћи.

„У спровођењу ове уредбе од на-
рочитог значаја биће стручна спрема, 
знање и вештине које корисници посе-
дују, а зависиће и од обима средстава 
планираних буџетом за 2015. годину“, 
каже Мартиновић.

За Мирослава Чучковића, пред-
седника општине Обреновац, највећа је 
мука када долазећи на посао испред 
зграде општине свакодневно затиче 
људе који могу „волу реп да ишчупају“, 
а траже помоћ од 5.000 динара.

„Нашој општини од великог значаја 
би било ангажовање радно способних 
који примају социјалу на пословима 
попут одношења кабастог отпада, на 
сређивању и кошењу површина поред 
саобраћајница, у бризи о старим особа-
ма“, каже Чучковић. То су послови који 
су примерени за ове људе и које нико не 
би требало да одбије.

ДРУШТВО   У Нишу и Ади социјална надокнада је и пре уредбе Владе Србије морала 
да се заради

ЗАРАЂИВАЛИ И ПРЕ УРЕДБЕ
Седам година једнократна помоћ од 10.000 динара у Нишу не може да се добије уколико 

се не одради 100 сати у некој буџетској установи

Од укупног броја људи који примају 
социјалну помоћ најмање 10 одсто 

би могло да ради
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Руководство комунистичке партије Кине намерава да 
у наредним месецима смањи исплате топ менаџери-
ма највећих државних компанија, пише „Вол стрит 
журнал“. Према изворима, максимална плата руково-

диоца државне компаније може бити 10 просечних плата у 
фирми, али ће та сума у великој мери зависити од резултата 
пословања компаније у конкретној години.

Поред тога, кинески топ менаџери могу бити лишени и 
пријатних бонуса, као што су чланство у голф и фитнес клу-
бовима на рачун компаније, бесплатно лечење и друго. Про-
мене ће обухватити високопозициониране раднике - пред-
седнике управних одбора, извршне директоре, председнике 
и њихове заменике у око 100 државних корпорација. Убудуће 
ће се слична схема применити за руководиоце мањих ком-
панија под контролом регионалних власти.

Неки шефови државних предузећа су већ изразили 
ентузијазам у корист снижења сопствених плата, што се 
објашњава покушајима да стекну наклоност, како широке 
јавности незадовољне растом неједнакости у земљи, тако и 
руководства Комунистичке партије која именује директоре 
државних организација.

Међутим, смањење плата ће истовремено ослабити кон-
курентност државних компанија у погледу задржавања та-
лентованих кадрова, упозоравају стручњаци. Приватне ком-
паније већ плаћају много више и често успевају на тај начин 
да преузму кључне раднике државних предузећа.

Према подацима извора „Вол стрит журнала“, прелазак 
технолошког директора банке ICBC Тун Лин у финансијс-
ку компанију која припада „Алибаба“ групи, објашњава се 
чињеницом да јој је прелазак обезбедио три пута вишу пла-
ту.

Такође, ограничење плата може да смањи подстицај за 
активан рад топ менаџера. „Ако сте комерцијално оријен-
тисан извршни директор, какав имате мотив да радите на-
порно ако ваша плата свеједно неће бити већа“, пита се еко-
номиста Института за светску економију, стручњак за Кину 
Николас Ларди.

Према америчким мерилима, плате топ менаџера ки-
неских државних корпорација иовако су ниске. На пример, 
председник Управног одбора банке ICBC Ђијанг Ђинангинг 
је прошле године зарадио 326.000 долара, док је његов ко-
лега у „Џи-Пи Морган Чејсу“ (JPMorgan Chase) Џејмс Дајмон 
добио 20 милиона долара, иако је профит кинеске банке био 
двоструко већи него америчке.

Више од 10.000 људи протестовало је у Будимпешти 
због планираног пореза на количину података коју ко-
рисници преузимају са интернета. Демонстранти су 
отишли до штаба партије Фидес премијера Виктора 

Орбана, где су оставили коришћене тастатуре.
Протест је организовала „Фејсбук“ група која има више 

од 210.000 присталица, навео је „Ројтерс“. Према предлогу 
пореских закона за 2015. годину, који је поднет мађарском 
парламенту, порез за сваки започети гигабајт пренесених 
података биће 150 форинти (49 евро центи), при чему у слу-
чају физичких лица може месечно да достигне највише 700 
форинти (2,28 евра), а у случају правних лица 5.000 форинти 
(16,32 евра).

Порез ће плаћати даваоци услуга. Влада од ове мере 
очекује раст прихода државе од 20 милијарди форинти (65,3 
милиона евра).

КИНА РЕЖЕ ПЛАТЕ 
ДИРЕКТОРИМА

БУДИМПЕШТА

ПРОТЕСТ ЗБОГ ПОРЕЗА 
НА ИНТЕРНЕТ УСЛУГЕ 

ГОРЕ - ДОЛЕ   Комунистичка партија Кине 
намерава да смањи исплате топ менаџерима 

највећих државних компанија

ПАРИЗ   Због роботизације у Француској 
угрожено три милиона радних места

РОБОТИЗАЦИЈА ГАСИ 
РАДНА МЕСТА

Процес роботизације у француским предузећима мо-
гао би до 2025. године да проузрокује гашење више 
од три милиона радних места, показује студија ис-
траживачке куће „Ролан Бержер“ (Roland Berger).

У технолошки трансформисаном друштву, како се наво-
ди, стопа незапослености могла би да порасте са садашњих 
10 на 18 одсто.

Очекивани раст продуктивности требало би да доведе и 
до пораста приватних инвестиција, и то за око 30 милијарди 
евра. Што се тиче домаћинстава, она би могла да се окористе 
са око 13 милијарди евра кроз раст куповне моћи у форми 
дивиденди или услед пада цена, процењују стручњаци.

Тренутно Француска располаже са 34.500 робота, према 
62.000 колико има Италија, или 150.000 - Немачка. И посма-
трано према броју запослених Немачка је у предности, са 125 
робота на 10 хиљада запослених, према 84 у Француској.
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Према проценама Уједињених нација, у свету има 
више од 2,2 милијарде људи који су сиромашни или 
су на прагу сиромаштва. Према подацима Тима Вла-
де Србије за социјално укључивање и смањење сиро-

маштва, Светски дан борбе против сиромаштва, 17. октобар, 
наша земља је дочекала са 610.000 сиромашних и 24 одсто 
становништва у ризику од сиромаштва. То значи да је сваки 
12. човек у Србији сиромашан, односно да је 2013. живео са 
мање од 11.020 динара месечно по одраслој особи. 

Стопа сиромаштва упола је нижа међу градским ста-
новништвом (6,3%) него у осталим категоријама (12%). У 
публикацији Тима за инклузију то се тумачи чињеницом да 
је модерни део привреде углавном у градским подручјима, 
док пољопривреда великим делом касни у технолошком на-
претку. Прилике погоршавају неповољна образовна струк-
тура радника у пољопривреди и старење становништва које 
је израженије на селу. Сиромаштво и даље највише погађа 
најбројнија домаћинства, па је међу петочланим домаћин-
ствима стопа сиромаштва 12,7%, а међу домаћинствима са 
шест и више чланова 16,9%. Најмање су изложена четво-
рочлана домаћинства, са стопом сиромаштва од 5,3%.

До повећаног ризика вишечланих домаћинстава долази 
због мањег броја запослених у односу на чланове који немају 
приходе. Како се истиче, овај проблем у Србији није толико 
изражен због малог броја деце, али и због тога што многи 
стари имају пензије. 

Деца су са стопом од 11,4% посебно угрожена, а гледа-
но по узрасту, највиша је стопа међу млађима од 13 година 
- 11,9%. Пол не игра велику улогу, будући да је сиромашно 
8,5% мушкараца и 8,7% жена, а стопа сиромаштва се смањује 
са завршеним степенима образовања, од 21,6% међу онима 
без школе, 5,9% са средњим образовањем и 1,8% код високо-
образованих.

По једном од кључних показатеља - ризику од сиро-
маштва - Србија је са 24,6% лошија од Грчке, која се већ го-
динама бори са рецесијом, а стопа ризика од сиромаштва 
износи 23,1%. 

„Релативна линија сиромаштва у нашој земљи изно-
сила је 13.680 динара за једночлано домаћинство, док је за 
трочлану породицу праг ризика од сиромаштва 24.624 дина-
ра, а за четворочлану 28.728 динара. Ова статистика показује 
како појединац живи у односу на остатак његове заједнице. 
По свим показатељима Србија је међу најгорима у Европи, 
иза нас је једино Македонија, према подацима објављеним 
на сајту македонске статистике. Ризик од сиромаштва тре-
ба разумети као релативну меру, јер појам сиромаштва у 
земљама које имају знатно виши животни стандард и услове 
живота, па тиме и веће зараде, у потпуно је другим релација-
ма. На пример, у неким европским земљама наркомани само 
да не би крали добијају социјалну помоћ од државе, која је 
знатно виша од просечне плате у Србији, јер њихова држава 
може да поднесе тај терет“, објашњава за „Вечерње новости“ 

Тијана Чомић, из Републичког завода за статистику, и до-
даје да су последњи подаци за 2012. годину, док ће статисти-
ка за 2013. бити објављена у децембру. 

У Србији је и стопа материјалне ускраћености висока и 
износи 44,3%, при чему две трећине становништва не може 
да приушти недељу дана одмора ван куће. Са материјалном 
ускраћеношћу се у ЕУ суочава сваки пети становник (19,5). 
Овим се мери удео особа које не могу да приуште најмање 
три од четири ставке. Недељу дана одмора ван куће себи не 
може да приушти 67,2 одсто становништва, док су за 30,6 
одсто грађана месо и риба на јеловнику сваког другог дана 
само мисаона именица. Неочекивани трошак до 10.000 ди-
нара, који би био плаћен из буџета домаћинства, превелики 
је терет за сваког другог грађанина, док 18,3 одсто не може 
себи да приушти адекватно загревање стана.

Стопу материјалне ускраћености сличну Србији у ЕУ 
имају Румунија са 45,8%, Мађарска са 44,1% и Летонија са 
40,4%, док је Бугарска у лошијем положају са 58%. У Србији 

ТЕМА БРОЈА   Светски дан борбе против 
сиромаштва

Стопа сиромаштва упола је нижа међу 
градским становништвом (6,3 одсто ) него у 

осталим категоријама (12 одсто).

Сиромаштво и даље највише погађа најброј-
нија домаћинства, па је међу петочланим 
домаћинствима стопа сиромаштва 12,7 

одсто, а код четворочланих 5,3 одсто

СВАКИ 12. 
СИРОМАШАН

   СТОПА РИЗИКА 

  Стопа ризика од сиромаштва означава удео особа које 
имају мање од 60% средњих прихода, оних од којих 50% 
становништва прима више, а 50% мање. Најмању стопу ри-
зика од сиромаштва у ЕУ има Чешка - 9,6%, а више од 20% 
имају Хрватска 20,5%, Бугарска 21,2%, Шпанија 22,2%, Ру-
мунија 22,6% и Грчка. 

Према подацима Тима Владе Србије за 
социјално укључивање и смањење сиромаштва, 

наша земља има 610.000 сиромашних и 24 
одсто становништва у ризику од сиромаштва. 
Сваки 12. становник живи са мање од 11.020 

динара месечно. У ризику од сиромаштва 
су родитељи са двоје деце који имају на 
располагању мање од 240 евра месечно
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је, како показује анкета о условима живота (СИЛЦ), у 2013. 
одмор ван куће био највећи луксуз међу овим показатељима 
и морало је да га се лиши две трећине становништва (67,2%), 
следи издатак до 10.000 динара који је недостижан за сва-
ко друго домаћинство, месо или риба сваког другог дана за 
скоро свако треће (30,6%), док адекватно загревање стана не 
може да плати скоро свако пето домаћинство (18,3%). У ЕУ 
је за мање имућне највећи проблем да плате непредвиђени 
трошак, што је тешкоћа за 39,6% становника, од 69,5% у Лит-
ванији до 18,2% у Шведској.

Нада Новаковић, научни сарадник на Институту 
друштвених наука у Београду, напомиње да од критеријума 
који се користе зависи ко све спада у сиромашне.

„За Светску банку је мерило за границу сиромаштва 
потрошња од једног долара по члану домаћинства дневно. 
Развијене земље Европе су примениле критеријум 60 одсто 
од просечних прихода у земљи. Најсиромашнији Америка-
нци су много богатији него грађани мање развијених земаља 
који се не рачунају у сиромашне. У САД је сиромашан свако 
ко троши мање од два долара дневно. У сваком случају, по-
стоји апсолутно и релативно сиромаштво. Прво подразумева 
одсуство средстава за подмиривање основних потреба, по-
пут хране и стана. Релативно сиромаштво је ускраћеност за 
задовољење потреба и коришћење услуга које су просечне, 
уобичајене за дату друштвену средину. Негде је то исхрана, 
облачење, лечење, а негде се ту подразумева и висок стан-
дард лечења, образовања, забаве и културе“, прича за „Ве-
черње новости“ Новаковићева.

Да је сиромаштво релативан појам најбоље показује ста-
тистика. Са истом платом у једној држави човек може бити 
пуки сиромах, док у другој може живети сасвим солидно. 
Чак не мора ни да иде далеко. Према подацима Еуростата, 
праг сиромаштва у Хрватској за четворочлану породицу је 
567 евра, док је минимална бруто зарада у комшилуку 373 
евра. У Грчкој се за породицу која има на располагању мање 
од 999 евра сматра да је у ризику од сиромаштва, док су у 
Словенији у ту групу сврстани становници са мање од 1.273 
евра месечних прихода. Код нас је ситуација другачија, јер су 
и зараде знатно ниже него у региону и Европи. У ризику од 
сиромаштва у Србији су родитељи са двоје деце који имају на 
располагању мање од 240 евра месечно.

Нада Новаковић напомиње да су посебно угрожена деца. 
Према подацима Уницефа, у Србији је 140.000 малишана до 
13 година сиромашно.

„Чак 100.000 деце нема редовне дневне оброке, а сваки 
трећи корисник народних кухиња је дете, тако да нас је тран-
зиција довела у време које је описивао Чарлс Дикенс. Међу 
сиромашнима је и много незапослених, али њихов статус 
зависи од класне и слојне припадности породице из које по-

тичу. Пензионери су важна категорија, како за политичаре 
пре избора, тако и за домаћинства у којима живе. Чак јед-
на трећина прихода долази од пензија. Велико је социјално 
раслојавање међу пензионерима, јер је званично просечна 
пензија 200 евра, а пола милиона их добија око 100 евра и 
мање. Сиромашни су и грађани који живе у неразвијеним 
општинама и регионима, било да су остали без посла или су 
без икаквих прихода. Ту су и појединци у старачким сеос-
ким домаћинствима којима су ниски приходи, а недоступне 
службе социјалне помоћи“, каже Новаковићева, која додаје 
да се проблем временом и продубио, па сада имамо и „нове 
сиромахе“ - запослене који месецима не добијају плату. Она 
напомиње да су нова група сиромашних и многи људи стра-
дали од пролећних поплава.

„Бројка од 1,8 милиона сиромашних, који су на граници 
или испод линије сиромаштва, значајно је потцењена“, сма-
тра Новаковићева. „У истраживањима сиромаштва после 
2000. године исто се дешавало, али зато што у истраживања 
нису улазили избегли и расељени, који су једна од најугро-
женијих и најсиромашнијих категорија. Новији подаци о си-
ромашнима односе се више на слободне процене. Помиње се 
и цифра од три милиона сиромашних. Евидентно је смањење 
средстава, броја народних кухиња и оброка за сиромашне. Не 
зато што је мање сиромашних, већ због недостатка новца и 
рестриктивне политике штедње“, истиче Нада Новаковић.

За Светску банку је мерило границе 
сиромаштва потрошња од једног 

долара по члану домаћинства дневно

   СОЦИЈАЛНЕ КАРТЕ
     Стручњаци оцењују да за израду дуго најављиваних со-
цијалних карата нема ни људи, ни пара.
  „Селекција међу сиромашнима, коме дати материјалну 
и другу помоћ, стварно је изузетно тешка. Стварање со-
цијалне карте подразумева велики посао и финансијска 
средства. Држава која није пописала ни сопствену имовину 
(станове, број запослених по агенцијама, уредима, јавном 
сектору...) тешко да ће то уопште моћи да учини. Не постоји, 
на глобалном нивоу, систем евидентирања свих прихода и 
имовине појединца и домаћинстава. Нема прогресивног, 
за многе нема никаквог, пореза на приходе и имовину, што 
аутоматски умањује државне приходе који би се могли ус-
мерити за санирање сиромаштва и бољи рад јавних служби. 
У службама социјалне заштите је системски створен хаос, 
јер је приватна иницијатива узела маха, без веће контроле 
и утицаја државе. Ту спадају домови за старе, за смештај 
лица ометених у развоју и слично“, сматра Нада Новаковић.

   ПРИПРЕМАЈУ НОВУ СТРАТЕГИЈУ

  Стратегија државе за борбу против сиромаштва је по-
стојала, али је била ограничена на период од 2003. до 2009. 
године. Надлежни кажу да је у току припрема нове стра-
тегије, која ће се звати Програм реформи у области запо-
шљавања и социјалне политике. Тај документ би требало да 
буде написан до краја године, када ће бити предат Бриселу. 
Од следеће године се очекује његова пуна примена, коју ће 
контролисати и Европска комисија.

Недељу дана одмора ван куће себи не може да при-
ушти 67,2 одсто становништва Србије

А.Б.
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Два нова истраживања поново показују колико је оз-
биљан проблем неједнакости који мучи САД. Прво, 
годишњи извештај америчког Завода за статистику о 
приходима и сиромаштву показује да, упркос навод-

ном економском опоравку од велике рецесије, приходи об-
ичних Американаца још увек стагнирају. Медијални приход 
домаћинства, усклађен с инфлацијом, још увек је мањи него 
пре четврт века - пише Џозеф Штиглиц, познати економис-
та и нобеловац, чији текст преноси сајт „Пешчаник“.

Некада се веровало да највећа предност Америке није 
њена војна сила, већ економски систем на коме нам је зави-
део читав свет. Али зашто би други опонашали економски 
модел где велики број, односно већина становника гледа 
како им приходи стагнирају док су зараде оних на врху ско-
чиле до неба?

Друго истраживање, Извештај о друштвеном развоју 
2014 Развојног програма Уједињених нација (УНДП), по-
тврђује ове закључке. Сваке године УНДП објављује ранги-
рање земаља према индексу друштвеног развоја (ХДИ), који 
обухвата и друге аспекте благостања осим прихода, попут 
здравља и образовања. Америка је пета према ХДИ, испод 
Норвешке, Аустралије, Швајцарске и Холандије, али када се 
њен резултат усклади са неједнакошћу пада на 23. место - 
што је највећи пад међу развијеним земљама. 

Америка пада испод Грчке и Словачке, држава које се 
обично не узимају као узори или конкуренти Сједињених 
Држава. У извештају УНДП истиче се још један аспект учин-
ка друштва: рањивост. Показује се да, иако су многе земље 
успеле да се извуку из сиромаштва, многи људи у њима 
још увек воде несигуран живот. Неки мали догађај, рецимо 
болест у породици, може их гурнути натраг у сиромаштво. 
Силазна покретљивост је права претња, док је узлазна по-
кретљивост ограничена.

У Америци је узлазна покретљивост више мит него ствар-
ност, док су силазна покретљивост и рањивост добро позната 
искуства. Ово је делимично заслуга америчког здравственог 
система, који још увек оставља сиромашне Американце у не-
извесном положају, упркос реформама председника Барака 
Обаме. Они на дну су на корак од банкрота, уз све пратеће 
последице. Болест, развод или губитак радног места често су 
довољни да их гурну преко ивице.

Закон о заштити пацијента и приступачној здравственој 
нези требало је да ублажи ове ризике. Има јаких показатеља 
да је он на путу да знатно смањи број неосигураних Амери-
канаца. Међутим, делимично због одлуке Врховног суда и 
тврдоглавости републиканских гувернера и посланика, који 
су у двадесетак америчких држава одбили да прошире Ме-
дикер (осигурање за сиромашне), иако федерална влада по-
крива скоро све трошкове, 41 милион Американаца још увек 
нема здравствено осигурање. 

Када се економска неједнакост преточи у политичку 
неједнакост, као у многим деловима Америке, испоставља се 
да држава не обраћа много пажње на потребе оних на дну. 
Ни БДП нити ХДИ не одражавају промене током времена или 
разлике између земаља у рањивости, али у Америци и дру-

гим земљама показује се знатан пад сигурности. Они који 
имају посао брину да ли ће га задржати, они без посла брину 
да ли ће га наћи.

Недавна економска криза збрисала је многа богатства. 
У Америци, чак и након опоравка берзе, медијално богатство 
пало је преко 40 одсто од 2007. до 2013., па се многи старији 
грађани и они који се ближе пензији брину за свој животни 
стандард. Милиони Американаца су изгубили куће, милиони 
нису сигурни да ли ће их изгубити у наредном периоду. Ово 
су нове несигурности, а поред њих постоје и старе. У гетима, 
милиони младих Хиспаноамериканаца и Афроамериканаца 
суочавају се са несигурношћу нефункционалног и неправед-
ног полицијског и правосудног система. Ако неко налети на 
полицајца који је устао на леву ногу, може да га снађе нео-
правдана затворска казна или нешто горе.

Европа је боље схватила значај ублажавања рањивости 
и обезбеђивала је систем социјалне заштите. Европљани су 
разумели да добар систем социјалне заштите може да до-
веде до бољег укупног економског учинка, јер су појединци 
спремнији на ризик који води до већег економског раста.

Данас у многим деловима Европе влада висока неза-
посленост (12% у просеку, 25% у најгоре погођеним земља-
ма), која је у комбинацији са смањењем социјалне заштите 
услед штедње довела до незапамћеног пораста рањивости. 
Пад друштвеног благостања је можда далеко већи него што 
показују устаљена мерења БДП-а, иако су и те бројке саме 
по себи мрачне, јер се у већини земаља показује да је реални 
приход (усклађен са инфлацијом) по глави становника данас 
нижи него пре кризе.

У извештају Међународне комисије за мерење економ-
ског учинка и друштвеног напретка (којом сам председа-
вао) истиче се да БДП није добро мерило учинка једне еко-
номије. Извештаји америчког Завода за статистику и УНДП 
подсећају нас на значај овог закључка. Већ су поднете преве-
лике жртве на олтару БДП фетишизма.

Колико год БДП брзо растао, економски систем који није 
у интересу већине својих грађана и у којем се све већи број 
становника суочава са растућом несигурношћу, у суштин-
ском смислу је пропали економски систем. А мере попут 
штедње, које повећавају несигурност и доводе до нижих при-
хода и нижег животног стандарда, за велики део популације 
су у основи погрешне мере.

ДОБА РАЊИВОСТИ

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА И БОГАТИ   
Џозеф Штиглиц, познати економиста и 

нобеловац, о проблему неједнакости који 
мучи САД

Милиони Американаца су изгубили 
куће, милиони нису сигурни да ли ће их 
изгубити у наредном периоду. Већ су 

поднете превелике жртве на олтару БДП 
фетишизма
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На основу члана 61 став 1 тачка 12 и члана 120 Статута Општине Пландиште 
(„Службени лист општине Пландиште“, бр. 16/2008 и 17/2012), Локалног акцио-
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ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА

СТРУЧНА ПРАКСА У 2014. ГОДИНИ

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Програм стручне праксе намењен је незапосленим лицима која се први пут 
стручно оспособљавају за занимање за које су стекла одређену врсту и сте-
пен стручне спреме или која су се стручно оспособљавала краће од времена 
потребног за полагање приправничког/стручног испита, а ради стицања услова 
за полагање приправничког/стручног испита, у складу са законом или општим 
актом послодавца, без заснивања радног односа.

Програм је намењен незапосленим лицима без радног искуства у струци, са нај-
мање средњим образовањем, првенствено у приватном сектору, без обзира на 
године живота. Предност ће имати лица са високом стручном спремом.
Програм стручне праксе траје у складу са законом, а најдуже 12 месеци, односно 
у складу са актом о организацији и систематизацији послова код послодавца, 
и то:
- до 6 месеци за приправнике са средњим образовањем;
- до 9 месеци за приправнике са вишим или високим трогодишњим образо-
вањем;
- до 12 месеци за приправнике са најмање четворогодишњим високим обра-
зовањем.
Лице које се стручно оспособљавало краће од времена потребног за полагање 
приправничког/стручног испита, у програм се укључује за преостали период 
потребан за стицање услова за полагање приправничког/стручног испита.
Јавни позив је отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“, a 
најкасније до утрошка расположивих средстава издвојених за ову намену.

II НАМЕНА И ВИСИНА СРЕДСТАВА

Tоком трајања програма стручне праксе, Општина Пландиште:
1. ангажованим лицима исплаћује новчану помоћ у месечном износу од:
- 14.000,00 динара за лица са средњим образовањем;
- 18.000,00 динара за лица са вишим или високим трогодишњим образовањем и
- 22.000,00 динара за лица са најмање четворогодишњим високим образо-
вањем;
2. врши обрачун и уплату доприноса за случај повреде на раду и професионал-
не болести, у складу са законом и
3. сноси трошкове полагања стручног/приправничког испита у висини једноме-
сечне новчане помоћи.

III ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

Услови
Право учешћа у реализацији програма стручне праксе може остварити посло-
давац под условом:
- да уредно измирује обавезе по основу пореза и доприноса за обавезно 
социјално осигурање;
- да је законом или актом о организацији и систематизацији послова код посло-
давца као услов за рад на одређеним пословима прописана обавеза обављања 
приправничког стажа;
- да је измирио раније уговорне обавезе према општини/Националној служби, 
осим за обавезе чија је реализација у току;
- да има најмање једно запослено лице;
- да ангажује незапослено лице пријављено на евиденцији Националне службе 
које: има средње, више или високо образовање; нема радног искуства у струци 
или нема радног искуства у својству приправника довољног за стицање услова 
за полагање приправничког/стручног испита; у периоду од шест месеци пре 
подношења захтева није било у радном односу код истог послодавца;
- да има кадровске и друге капацитете за стручно оспособљавање лица, однос-
но има запосленог ментора који, уколико позитивним прописима није другачије 
одређено, испуњава следеће услове: има одговарајућу струку, најмање je истог 
нивоа образовања као и приправник и има најмање 12 месеци радног искуства 
у струци.
Послодавац који има до 10 запослених има право да у програм укључи до два 
незапослена лица, а послодавац који има преко 10 запослених има право да у 
програм укључи незапослена лица чији број не може бити већи од 20% укупног 
броја запослених.
Општина Пландиште у сарадњи са Националном службом за запошљавање и 
послодавцем врши селекцију незапослених лица која ће бити укључена у про-
грам.

Документација за подношење захтева:
- захтев за учешће у програму на прописаном обрасцу;
- фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико подносилац 
захтева није регистрован у АПР;

- пореска пријава о обрачунатим и уплаћеним доприносима за обавезно социјал-
но осигурање на зараде/накнаде, за последњи месец који претходи месецу у 
коме је поднет захтев, оверена од стране Пореске управе;
- извод из закона/општег акта послодавца где је као услов за рад на одређеним 
пословима прописана обавеза обављања приправничког стажа;
- радна биографија ментора на прописаном обрасцу Општине Пландиште.
Општина Пландиште задржава право да тражи и друге доказе релевантне за 
одлучивање о захтеву подносиоца.

Начин подношења захтева
Захтев за учешће у програму подноси се председнику Општине Пландиште, 
са назнаком: „Стручна пракса 2014“, непосредно или поштом, на прописаном 
обрасцу који се може добити у Општинској управи Пландиште или преузети са 
сајта: www.plandiste-opstina.rs.

IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Одлука о спровођењу програма стручне праксе доноси се на основу провере и 
бодовања поднетог захтева за учешће у програму.

Провера поднетих захтева
Тим за имплементацију пројекта „Стручна пракса 2014“ у сарадњи са Национал-
ном службом за запошљавање проверава усклађеност поднетог захтева и при-
ложене документације са условима из јавног позива. У циљу провере испуње-
ности услова из јавног позива по поднетом захтеву, Тим за имплементацију 
пројекта „Стручна пракса 2014“ задржава право да изврши службени обилазак 
послодавца.

Бодовање поднетих захтева
Приликом бодовања захтева узимају се у обзир следећи критеријуми: програм 
оспособљавања лица, кадровски капацитети послодавца, дужина обављања 
делатности послодавца, претходно коришћена средства Општине/Националне 
службе по програму стручне праксе и процена важности поднетог захтева.
Тим за имплементацију пројекта „Стручна пракса 2014“ задржава право да при-
ликом одлучивања по поднетом захтеву изврши корекцију броја лица, у складу 
са расположивом квотом која је опредељена Споразумом и Локалним акционим 
планом запошљавања Општине Пландиште за 2014. годину.

Одлука о спровођењу програма стручне праксе
Одлуку о спровођењу програма стручне праксе којом се укључује до 8 неза-
послених, доноси председник Општине, на предлог Тима за имплементацију 
пројекта „Стручна пракса 2014“, а на основу претходно прибављене саглас-
ности Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност 
полова.
Одлука о спровођењу програма стручне праксе доноси се најкасније у року од 
60 дана од дана подношења захтева.

V ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Општина Пландиште и послодавац у року до 30 дана од дана доношења одлуке 
о спровођењу програма стручне праксе закључују уговор, којим уређују међу-
собна права и обавезе. У циљу закључивања уговора, послодавац је у обавези 
да Општини Пландиште достави потписан уговор о стручном оспособљавању са 
незапосленим лицем на стручној пракси. Након закључивања уговора са посло-
давцем, Општина Пландиште и лице на стручној пракси закључују уговор којим 
се регулишу међусобна права и обавезе. Закључени уговори са корисницима 
средстава биће достављени НСЗ која ће исте проследити у НСЗ - ПСЗ.
Датум почетка спровођења програма стручне праксе мора бити после датума 
доношења одлуке о спровођењу програма стручне праксе.

VI ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА

Послодавац је у обавези да:
- стручно оспособљава незапослено лице у дужини трајања уговорне обавезе;
- оспособи незапослено лице за самосталан рад у струци, у складу са законом, 
односно актом о организацији и систематизацији послова;
- доставља Општини Пландиште извештаје о присутности лица на стручној 
пракси, у складу са уговором;
- достави Општини Пландиште извештај о обављеној стручној пракси, у складу 
са уговором;
- организује лицу полагање приправничког/стручног испита за самосталан рад, 
односно обезбеди доказе о оспособљавању неопходне за полагање испита пред 
надлежним органом;
- изда потврду о обављеној стручној пракси, односно положеном приправнич-
ком/стручном испиту;
- омогући Општини Пландиште контролу реализације уговорних обавеза и
- обавести Општину Пландиште о свим променама које су од значаја за реали-
зацију уговора, у року од 8 дана од дана настанка промене.
У случају прекида стручног оспособљавања лица, послодавац може да у року 
од 30 дана од дана прекида стручног оспособљавања изврши замену са другим 
незапосленим лицем истог нивоа образовања, које испуњава потребне услове у 
складу са законом за преостало време дефинисано уговором, увећано за период 
спроведене замене.

VII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Информације о програму могу се добити у Општинској управи Општине План-
диште, у Канцеларији за локално-економски развој, на број телефона: 013/861-
033, локал 19 или на сајту: www.plandiste-opstina.rs.
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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.

У ОВОМ БРОЈУ

СЛОБОДНA РАДНA МЕСТА

464

Како да предате оглас за слободна радна места 

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

БЕОГРА Д
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

УСТАВНИ СУД
На основу члана 17 став 3 Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкур-
са за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник 
РС“, бр. 41/07 и 109/09) и члана 2 Правилника о спровођењу интерног и 
јавног конкурса за попуну положаја и извршилачких радних места у Струч-
ној служби Уставног суда од 29. маја 2008. године, Уставни суд оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА И ПРИЈЕМ

ПРИПРАВНИКА

I Орган у коме се радна места попуњавају: Уставни суд, Београд, 
Булевар краља Александра 15

II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место млађег саветника за послове 
међународне сарадње, звање млађи саветник, 

Служба председника Уставног суда, Стручна служба 
Уставног суда

1 извршилац

Опис послова: учествује у организовању међународне сарадње Уставног 
суда, учешћа председника и судија Уставног суда на међународним и реги-
оналним скуповима, студијских и других међународних посета председ-
ника и судија Уставног суда; учествује у припреми међународних, регио-
налних и билатералних скупова и састанака које организује Уставни суд; 
припрема акте кореспонденције Уставног суда са Конференцијом европ-
ских уставних судова, Венецијанском комисијом и другим међународним 
организацијама; учествује у обављању протоколарних послова (организа-
ција, контакти, сарадња, сусрети, састанци) са домаћим и страним деле-
гацијама и представницима органа и институција, за потребе председника 
и судија Уставног суда; обавља и друге послове по налогу председника, 
секретара Уставног суда и руководиоца Службе.

УСЛОВИ: правни или други факултет друштвеног смера, што подразуме-
ва стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму 
од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалис-
тичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету и завршен приправнички стаж 
или најмање пет година радног стажа у државним органима, положен пра-
восудни или државни стручни испит, знање енглеског језика и рада на 
рачунару (Wоrd, Интернет).

Стручна оспособљеност, знања и вештине које се проверавају у 
изборном поступку: познавање уставноправног система и организације 
власти у Републици Србији, прописа којима се уређују надлежност, орга-
низација и рад Уставног суда и прописа који се односе на међународне 
организације, логичко и аналитичко резоновање, способност комуника-
ције и креативност провериће се усмено; знање енглеског језика прове-
риће се увидом у доказ о знању тог језика, а знање рада на рачунару 
увидом у доказ о знању рада на рачунару или практичном провером на 
рачунару уколико овај доказ не поседује.

2. Радно место млађег обрађивача предмета у 
претходној контроли, звање млађи саветник, у 

Одељењу за претходну контролу уставних жалби и 
жалби, Служба за поступке по уставним жалбама и 

жалбама, Стручна служба Уставног суда
1 извршилац, у својству приправника

Опис послова: учествује у предузимању радњи у претходном поступку по 
уставним жалбама и жалбама судија, јавних тужилаца и заменика јавних 
тужилаца на одлуку о престанку функције, у предметима којима је заду-
жен као обрађивач и у тим предметима припрема, уз редовну консултацију 
са начелником Одељења, нацрте налога које Суд упућује подносиоцима 
уставних жалби и жалби ради њиховог уређења и дописа којима Суд од 
државних и других органа и организација тражи достављање података од 
значаја за оцену благовремености и допуштености поднете уставне жалбе 
и жалбе; припрема, уз редовну консултацију и сарадњу са начелником 
Одељења, нацрте решења у предметима уставних жалби и жалби; при-
према, у сарадњи са секретаром Редакционе комисије, нацрте решења 
за Редакциону комисију; прати праксу Европског суда за људска права; 
обавља послове на комплетирању уставносудске документације; води 
месечну евиденцију о примљеним и решеним предметима у Одељењу и 
евиденцију о посебним закључцима Суда који се односе на рад и посту-
пање Одељења и њиховој реализацији; по налогу Суда може бити задужен 

за обраду најједноставнијих предмета у поступку мериторног одлучивања 
о уставним жалбама и жалбама, у ком случају, уз редовну консултацију и 
сарадњу са руководиоцем Службе и саветницима Уставног суда, припрема 
нацрт одлуке о поднетој уставној жалби и жалби и уз редовну консул-
тацију са секретаром Редакционе комисије, нацрт одлуке за Редакциону 
комисију; обавља и друге послове по налогу начелника Одељења и руко-
водиоца Службе.

УСЛОВИ: правни факултет, што подразумева стечено високо образовање 
на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама 
на факултету, познавање енглеског или другог светског језика и рада на 
рачунару (Wоrd, Интернет).

Знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: позна-
вање уставноправног система и организације власти у Републици Србији, 
прописа којима се уређују надлежност, организација и рад Уставног суда, 
вештине логичког и аналитичког резоновања и способност комуникације 
провериће се усмено; познавање енглеског или другог светског језика 
провериће се увидом у доказ о познавању тог језика, а познавање рада на 
рачунару увидом у доказ о познавању рада на рачунару или практичном 
провером на рачунару уколико овај доказ не поседује.

Са кандидатима чије пријаве буду благовремене, потпуне, јасне, уз које 
су приложени сви тражени докази и који испуњавају услове за оглашена 
радна места провера стручне оспособљености, знања и вештина канди-
дата обавиће се 20. новембра 2014. године о чему ће учесници конкурса 
бити обавештени телефоном или телеграмом на адресе које су навели у 
својим пријавама.

III Место рада: Београд, Булевар краља Александра 15

IV Услови за рад на свим радним местима: држављанство Републике 
Србије, да је учесник конкурса пунолетан, да учесник конкурса није осуђи-
ван на казну затвора од најмање шест месеци и да учеснику конкурса 
раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде 
дужности из радног односа.

V Рок за подношење пријава на конкурс и садржина пријаве: Рок 
за подношење пријава је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана 
оглашавања јавног конкурса у периодичном издању огласа Националне 
службе за запошљавање.

Пријава на конкурс садржи име и презиме кандидата, датум и место 
рођења, адресу становања, број телефона, податке о образовању, подат-
ке о врсти и дужини радног искуства са кратким описом послова на којима 
је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс изузев за пријем при-
правника, податке о стручном усавршавању и податке о посебним облас-
тима знања.

VI Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: уверење о 
држављанству; извод из матичне књиге рођених; диплома или уверење 
којим се потврђује стручна спрема; уверење о положеном државном 
стручном испиту за рад у државним органима, односно правосудном испи-
ту (за радно место под редним бројем 1); доказ о оспособљености за само-
сталан рад у струци, односно стицању радног искуства у струци у трајању 
од једне године или о најмање пет година радног стажа у државним 
органима (за радно место под редним бројем 1); радна књижица; доказ 
о знању енглеског језика за радно место под редним бројем 1; доказ о 
познавању енглеског или другог светског језика за радно место под ред-
ним бројем 2; у случају поседовања и доказ о знању, односно познавању 
рада на рачунару.

Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији која је оверена код 
јавног бележника, односно у општини или у суду. 

Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс уместо уверења 
о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о 
распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или 
решење да је нераспоређен.

VII Адреса на коју се подносе пријаве: Уставни суд, Београд, Булевар 
краља Александра 15, са назнаком: „За јавни конкурс“

VIII Лице које је задужено за обавештења о конкурсу: Севера Мар-
ковић, број телефона: 011/2855-167

IX Напомене: Радни однос се заснива на неодређено време, а за при-
правника на одређено време и траје једну годину. Кандидати који први пут 
заснивају радни однос на неодређено време у државном органу подлежу 
пробном раду у трајању од 6 месеци, осим кандидата који конкуришу за 
радно место на којем се врши пријем приправника. Кандидати без поло-
женог државног стручног испита могу се примити 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. Неблаговремене, 
недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису 
приложени сви тражени докази, у оригиналу или у фотокопији овереној 
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код јавног бележника, односно у општини или у суду биће одбачене.
Овај оглас објављује се на интернет презентацији Уставног суда, на пор-
талу е-управе, на огласној табли, интернет презентацији и периодичном 
издању огласа Националне службе за запошљавање.

ГРАДСКА ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ
УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
11000 Београд, Кнеза Милоша 69

тел. 011/2061-720

Виши стручни сарадник за спорт
на одређено време до годину дана, због повећаног обима 
посла у Одељењу за друштвене делатности, информисање 

и месну самоуправу

УСЛОВИ: висока стручна спрема, три године радног искуства и положен 
државни стручни испит.

Виши референт за социјално-хуманитарни рад
на одређено време до повратка запосленог са боловања, у 
Одељењу за друштвене делатности, информисање и месну 

самоуправу

УСЛОВИ: средња стручна спрема, три године радног искуства и положен 
државни стручни испит.

ОСТАЛО: Осим наведених услова, кандидат треба да испуњава и услове 
утврђене чланом 6 Закона о радним односима у државним органима. Уз 
пријаву и биографију кандидат подноси: оверену копију дипломе, доказ 
о радном стажу, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављан-
ству 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.

УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ
11500 Обреновац, Вука Караџића 74

тел. 011/8721-786

Начелник Управе Градске општине Обреновац
на пет година

УСЛОВИ: завршен правни факултет, положен државни стручни испит и 
најмање 5 година радног искуства у струци. Лице које се пријављује на 
оглас поред доказа о испуњавању услова наведених у огласу, потребно је 
да поднесе доказе да испуњава услове из члана 6 Закона о радним одно-
сима у државним органима. Уз пријаву са биографијом подносе се следећа 
документа, у оригиналу или оверене фотокопије: диплома о завршеном 
правном факултету, уверење о положеном државном стручном испиту, 
доказ о радном искуству у струци, уверење о држављанству Републике 
Србије (не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених, доказ 
да против лица није покренута истрага и да није подигнута оптужница 
(издат од стране надлежног суда, након објављивања овог огласа), уве-
рење полицијске управе да лице није осуђивано за кривично дело на без-
условну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га 
чини неподобним за обављање послова у државном органу (издато након 
објављивања овог огласа). Пријаве са доказима о испуњавању услова 
огласа подносе се Већу Градске општине Обреновац, Вука Караџића 74, 
11500 Обреновац, у року од 8 дана. Рок почиње да тече наредног дана 
од дана објављивања. Пријаве уз које нису приложени потребни докази, 
као и непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве неће се разматра-
ти. Додатне информације могу се добити на број телефона: 011/8721-786.

БОР
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ КЛАДОВО

19320 Кладово, Краља Александра 35
тел. 019/801-450

Благајник
на одређено време 24 месеца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, занимање: економски техничар, рачу-
новодствени техничар или техничар за управне послове, најмање 6 месе-
ци радног стажа; држављанство Републике Србије; пунолетство; општа 
здравствена способност; да кандидат није осуђиван за кривично дело на 
безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело 
које га чини неподобним за обављање послова у државном органу. Доку-
мента поднети у оригиналу или у овереном препису. Неблаговремено под-
нети и непотпуни захтеви неће се разматрати.

КИКИНДА
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

23300 Кикинда, Семлачка 10

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: да кандидат испуњава опште услове предвиђене законом: 
држављанство РС; да је пунолетан; да није осуђиван за кривично дело на 
безусловну казну затвора од минимум 6 месеци или за дело које га чини 
неподобним за обављање функције; да је стекао високо образовање на 
студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке ака-
демске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године и одговарајући академски, 
односно стручни назив утврђен у области правних, економских, психолош-
ких, педагошких и андрагошких и социолошких наука, односно стручни 
назив: дипломирани социјални радник; најмање 5 година радног искуства 
у струци и да поднесе програм рада за мандатни период на који се врши 
избор. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве са 
потребном документацијом доставити на горенаведену адресу, са назна-
ком: „За конкурс“.

КРУШЕВАЦ
СЛУЖБА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА

ГРАДА КРУШЕВЦА
37000 Крушевац, Драгомира Гајића 1

тел. 037/441-371

Секретар месне заједнице
на одређено време од 24 месеца

2 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених чланом 6 Закона о радним 
односима у државним органима, кандидати треба да испуњавају и сле-
деће услове: средње образовање у четворогодишњем трајању - гимна-
зија, економско-трговинска школа, техничка школа, педагошка школа, 
хемијско-технолошка школа, електротехничка школа, машинско-електро-
техничка школа, пољопривредно-техничка школа или медицинска школа 
и најмање шест месеци радног искуства. Уз пријаву са биографијом кан-
дидат треба да приложи и друга документа: диплому о завршеној шко-
ли, извод из матичне књиге рођених (издат на обрасцу сходно Закону о 
матичним књигама објављеном у „Службеном гласнику РС“, бр. 20/09), 
уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), уверење полицијске 
управе 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 (не старије од 6 месеци), уверење 
основног и вишег суда да није у току кривични поступак и да није покрену-
та истрага против кандидата (не старије од 6 месеци) и потврду о радном 
искуству. Сва документа се прилажу у оригиналу или као оверене фотоко-
пије. Лекарско уверење се прилаже по доношењу одлуке о избору канди-
дата. Пријаве слати на горенаведену адресу. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање.

НИШ
ГРАДСКА ОПШТИНА ЦРВЕНИ КРСТ

УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЦРВЕНИ КРСТ
18000 Ниш, Булевар 12. фебруар 89

тел. 018/583-700

Послови сарадње са јавним предузећима
за рад у Служби за инспекцијске, комунално-стамбене и 

имовинско-правне послове, на одређено време до повратка 
запослене са породиљског одсуства и одсуства са рада ради 

неге детета

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, правни, економски факултет; факул-
тет заштите на раду; електронски факултет; висока грађевинска школа 
струковних студија, грађевински смер; факултет за менаџмент, смер опе-
ративни менаџмент; најмање 12 месеци радног искуства у струци; да је 
кандидат пунолетан; да има општу здравствену способност; да није осуђи-
ван 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. Учесници огласа дужни су да уз пријаву доставе: овере-
ну фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; извод из матичне књи-
ге рођених (издат после 01.03.2010. године); уверење о држављанству 
Републике Србије (не старије од 6 месеци); лекарско уверење; оверену 
копију доказа о радном искуству; доказ да нису осуђивани за кривично 
дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво 
дело које их чини неподобним за обављање послова у државном органу 
(оригинал или оверена фотокопија); друге доказе о испуњености услова 
из огласа. Пријаве са потребном документацијом слати на адресу: Градска 
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општина Црвени крст, Управа Градске општине Црвени крст, Булевар 12. 
фебруар 89, Ниш, са назнаком: „Оглас за пријем у радни однос на одређе-
но време“, са називом радног места за које се конкурише или доставити 
лично писарници Управе Градске општине Црвени крст, канцеларија бр. 4. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и пријаве уз које нису приложе-
ни сви потребни докази о испуњености услова из огласа неће се узимати 
у разматрање.

ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ СВРЉИГ

18360 Сврљиг, Радетова 31

Послови из области пољопривреде
на одређено време до 24 месеца

УСЛОВИ: висока стручна спрема - дипломирани инжењер пољопривреде, 
1 година радног искуства и положен стручни испит.

Послови књиговодства буџета, књиговодства месних 
заједница и фондова и послови извештавања

на одређено време до 24 месеца

УСЛОВИ: висока стручна спрема - дипломирани економиста, 1 година рад-
ног искуства и положен стручни испит.

Административни послови за Скупштину општине и 
послови радних односа

на одређено време до 24 месеца

УСЛОВИ: виша стручна спрема - правник, 1 година радног искуства и поло-
жен стручни испит.

Имовинско-правни послови
на одређено време до 24 месеца

УСЛОВИ: висока стручна спрема - дипломирани правник, 1 година радног 
искуства и положен стручни испит.

ОСТАЛО: да су кандидати држављани Републике Србије; да су пунолетни; 
да имају општу здравствену способност; да нису осуђивани за кривично 
дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво 
дело које их чини неподобним за обављање послова у државном орга-
ну. Учесници огласа дужни су да доставе оверене фотокопије доказа о 
испуњености свих услова из огласа, и то не старије од 6 месеци. Пријаве 
слати на горенаведену адресу, у року од 8 дана од дана објављивања. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

НОВИ С А Д
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ
ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА

21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16
тел. 021/4874-842

е-mail: ljudski.resursi@vojvodina.gov.rs

Конобар - специјалиста
на одређено време због повећаног обима посла - од једне 

године

Услови потребни за заснивање радног односа: средње образовање, 
положен специјалистички испит за конобара, најмање једна година рад-
ног стажа у струци и пробни рад од три месеца. Одлуку о избору између 
пријављених кандидата доноси директор.

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 06. новембра 2014. 
године, а истиче 13. новембра 2014. године.

Адреса на коју се подносе пријаве: Управа за заједничке послове 
покрајинских органа, Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад.

Име лица задуженог за давање обавештења о огласу: Биљана 
Николић, стручни сарадник за радне односе, број телефона: 021/4874-650.

Докази који се прилажу: Пријава на оглас у којој је потребно навес-
ти тачну адресу становања и контакт телефон; CV - радна биографија, 
уверење о држављанству (не старије од шест месеци, оригинал или ове-
рена фотокопија), извод из матичне књиге рођених (оригинал или ове-
рена фотокопија), фотокопија личне карте, односно испис очитане био-
метријске личне карте, уверење МУП-а 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 држав-

ном органу, доказ о стручној спреми према условима радног места (ори-
гинал или оверена фотокопија дипломе), фотокопија доказа о стеченом 
радном стажу у струци (потврде, решења, уговори и други акти из којих се 
може утврдити на којим пословима и са којом стручном спремом је стечен 
радни стаж), фотокопија радне књижице.

Напомена: Кандидат који буде изабран дужан је да достави лекарско уве-
рење о општој здравственој способности, не старије од 6 месеци.

ПАНЧЕВО
ОПШТИНА АЛИБУНАР
ОПШТИНСКА УПРАВА

26310 Алибунар, Трг слободе 4

Заменик матичара
за рад у Одељењу за општу управу и имовинско-правне 

послове

Опис послова: води управни поступак и доноси решења у предметима 
грађанских стања, води матичне књиге и обавља чин венчања, издаје уве-
рења о подацима из матичних књига држављана и других евиденција које 
воде матичари, издаје изводе из матичних књига, врши оверу података за 
издавање личне карте, замењује одсутне матичаре у месним канцеларија-
ма на територији Општине Алинбунар, обавља и друге послове по налогу 
шефа Одсека и начелника Одељења.

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће опште услове: 1) да је 
држављанин Републике Србије; 2) да је пунолетан; 3) да има општу здрав-
ствену способност; 4) прописану стручну спрему; 5) 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 држав-
ном органу; 6) да испуњава друге услове утврђене законом, другим пропи-
сима или актом о систематизацији радних места у органу, односно следеће 
посебне услове: VII степен стручне спреме - високо образовање стече-
но 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, најмање једна година радног искуства, положен државни стручни 
испит или стручни испит за рад у државним органима, положен посебан 
стручни испит за матичара, познавање рада на рачунару. Доказ о испуње-
ности општег услова под тач. 3 - доставља само кандидат који је изабран 
након спроведеног изборног поступка. Доказе о испуњености услова, кан-
дидат је дужан да достави у оригиналу или у овереној фотокопији. Уколи-
ко лице конкурише за више од једног радног места за која је Општинска 
управа Општине Алибунар расписала огласе, довољно је документацију 
доставити у само једном примерку, али обавезно назначити за која се рад-
на места конкурише.

ОСТАЛО: Потребна документација: пријава на конкурс, биографија канди-
дата, лична карта, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављан-
ству, уверење из казнене евиденције, диплома о завршеном факултету, 
уверење о положеном државном стручном испиту, уверење о положе-
ном посебном стручном испиту за матичара, уверење о радном искуству 
(потврда, сертификат и сл.) и радна књижица. Пријаве са потребном доку-
ментацијом о испуњавању услова предвиђених огласом подносе се начел-
ници Општинске управе Општине Алибунар, на адресу: Општинска управа 
Општине Алибунар, Трг слободе 4, 26310 Алибунар, са назнаком: „За оглас 
- заменик матичара“, у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разма-
трање. Сва додатна обавештења о огласу могу се добити од самосталног 
стручног сарадника за радне односе: Сање Жебељан, непосредно или на 
број телефона: 013/641-176.

Матичар и шеф месне канцеларије (Владимировац)
у Одељењу за општу управу и имовинско-правне послове, 

за рад у Владимировцу

Опис послова: води матичне књиге и спроводи промене кроз исте, води 
дупликате матичних књига, обавља чин венчања, води књигу држављана 
и издаје уверења из исте, доставља податке из матичних књига надлеж-
ним органима, обавља послове пријема и завођења поште у скраћени 
деловодник, обавља послове отпремања поште, врши архивирање пред-
мета и чување архивираних предмета, врши оверу, потписа, преписа и 
рукописа, води евиденцију о утрошку поштанских марака и друге посло-
ве по налогу шефа Одсека, начелника Одељења и начелника Општинске 
управе.

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће опште услове: 1) да је 
држављанин Републике Србије; 2) да је пунолетан; 3) да има општу здрав-
ствену способност; 4) прописану стручну спрему; 5) 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 држав-
ном органу; 6) да испуњава друге услове утврђене законом, другим пропи-
сима или актом о систематизацији радних места у органу, односно следеће 
посебне услове: VII степен стручне спреме - високо образовање стече-
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но 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, најмање једна година радног искуства, положен државни стручни 
испит или стручни испит за рад у државним органима, положен посебан 
стручни испит за матичара, познавање рада на рачунару. Доказ о испуње-
ности општег услова под тач. 3 - доставља само кандидат који је изабран 
након спроведеног изборног поступка. Доказе о испуњености услова кан-
дидат је дужан да достави у оригиналу или у овереној фотокопији. Уколи-
ко лице конкурише за више од једног радног места за која је Општинска 
управа Општине Алибунар расписала огласе, довољно је документацију 
доставити у само једном примерку, али обавезно назначити за која се рад-
на места конкурише.
ОСТАЛО: Потребна документација: пријава на конкурс, биографија канди-
дата, лична карта, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављан-
ству, уверење из казнене евиденције, диплома о завршеном факултету, 
уверење о положеном државном стручном испиту, уверење о положе-
ном посебном стручном испиту за матичара, уверење о радном искуству 
(потврда, сертификат и сл.) и радна књижица. Пријаве са потребном доку-
ментацијом о испуњавању услова предвиђених огласом подносе се начел-
ници Општинске управе Општине Алибунар, на адресу: Општинска управа 
Општине Алибунар, Трг слободе 4, 26310 Алибунар, са назнаком: „За оглас 
- матичар и шеф месне канцеларије (Владимировац)“, у року од 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узети у разматрање. Сва додатна обавештења о огласу 
могу се добити од самосталног стручног сарадника за радне односе: Сање 
Жебељан, непосредно или на број телефона: 013/641-176.

Матичар и шеф месне канцеларије (Николинци)
у Одељењу за општу управу и имовинско-правне послове, 

место рада: Николинци

Опис послова: води матичне књиге и спроводи промене кроз исте, води 
дупликате матичних књига, обавља чин венчања, води књигу држављана 
и издаје уверења из исте, доставља податке из матичних књига надлеж-
ним органима, обавља обавља послове пријема и завођења поште у 
скраћени деловодник, обавља послове отпремања поште, врши архиви-
рање предмета и чување архивираних предмета, врши оверу, потписа, 
преписа и рукописа, води евиденцију о утрошку поштанских марака и 
друге послове по налогу шефа Одсека, начелника Одељења и начелника 
Општинске управе.
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће опште услове: 1) да је 
држављанин Републике Србије; 2) да је пунолетан; 3) да има општу здрав-
ствену способност; 4) прописану стручну спрему; 5) 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 држав-
ном органу; 6) да испуњава друге услове утврђене законом, другим пропи-
сима или актом о систематизацији радних места у органу, односно следеће 
посебне услове: VII степен стручне спреме - високо образовање стече-
но 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, најмање једна година радног искуства, положен државни стручни 
испит или стручни испит за рад у државним органима, положен посебан 
стручни испит за матичара, познавање рада на рачунару. Доказ о испуње-
ности општег услова под тач. 3 - доставља само кандидат који је изабран 
након спроведеног изборног поступка. Доказе о испуњености услова кан-
дидат је дужан да достави у оригиналу или у овереној фотокопији. Уколи-
ко лице конкурише за више од једног радног места за која је Општинска 
управа Општине Алибунар расписала огласе, довољно је документацију 
доставити у само једном примерку, али обавезно назначити за која се рад-
на места конкурише.
ОСТАЛО: Потребна документација: пријава на конкурс, биографија канди-
дата, лична карта, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављан-
ству, уверење из казнене евиденције, диплома о завршеном факултету, 
уверење о положеном државном стручном испиту, уверење о положе-
ном посебном стручном испиту за матичара, уверење о радном искуству 
(потврда, сертификат и сл.) и радна књижица. Пријаве са потребном доку-
ментацијом о испуњавању услова предвиђених огласом подносе се начел-
ници Општинске управе Општине Алибунар, на адресу: Општинска управа 
Општине Алибунар, Трг слободе 4, 26310 Алибунар, са назнаком: „За оглас 
- матичар и шеф месне канцеларије (Николинци)“, у року од 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узети у разматрање. Сва додатна обавештења о огласу 
могу се добити од самосталног стручног сарадника за радне односе: Сање 
Жебељан, непосредно или на број телефона: 013/641-176.

Технички секретар
у пријемној канцеларији председника Скупштине општине, 

у Одељењу за послове Скупштине општине и послове 
председника општине

Опис послова: врши пријем аката упућених председнику Скупштине 
општине, обавља послове по налогу председника Скупштине општине и 
начелника Одељења.

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће опште услове: 1) да је 
држављанин Републике Србије; 2) да је пунолетан; 3) да има општу здрав-
ствену способност; 4) прописану стручну спрему; 5) 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 држав-
ном органу; 6) да испуњава друге услове утврђене законом, другим пропи-
сима или актом о систематизацији радних места у органу, односно следеће 
посебне услове: IV степен стручне спреме - друштвеног смера, најмање 
једна година радног искуства, положен стручни испит за рад у органи-
ма државне управе и познавање рада на рачунару. Доказ о испуњености 
општег услова под тач. 3 - доставља само кандидат који је изабран, након 
спроведеног изборног поступка. Доказе о испуњености услова кандидат је 
дужан да достави у оригиналу или у овереној фотокопији. Уколико лице 
конкурише за више од једног радног места за која је Општинска управа 
Општине Алибунар расписала огласе, довољно је документацију достави-
ти у само једном примерку, али обавезно назначити за која се радна места 
конкурише.

ОСТАЛО: Потребна документација: пријава на конкурс, биографија 
кандидата, лична карта, извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству, уверење из казнене евиденције, диплома о завршеној 
школи, уверење о положеном државном стручном испиту, уверење о рад-
ном искуству (потврда, сертификат и сл.) и радна књижица. Пријаве са 
потребном документацијом о испуњавању услова предвиђених огласом 
подносе се начелници Општинске управе Општине Алибунар, на адресу: 
Општинска управа Општине Алибунар, Трг слободе 4, 26310 Алибунар, са 
назнаком: „За оглас - технички секретар у пријемној канцеларији председ-
ника Скупштине општине“, у року од 8 дана од дана објављивања у пуб-
ликацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у 
разматрање. Сва додатна обавештења о огласу могу се добити од само-
сталног стручног сарадника за радне односе: Сање Жебељан, непосредно 
или на број телефона: 013/641-176.

Возач председника општине
у Одељењу за послове Скупштине општине и послове 

председника општине

Опис послова: вози службени аутомобил за потребе председника општи-
не, стара се о техничкој исправности службеног аутомобила, стара се о 
правилном коришћењу службеног аутомобила, обавља и друге послове по 
налогу председника општине и начелника Одељења. 
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће опште услове: 1) да је 
држављанин Републике Србије; 2) да је пунолетан; 3) да има општу здрав-
ствену способност; 4) прописану стручну спрему; 5) 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 држав-
ном органу; 6) да испуњава друге услове утврђене законом, другим про-
писима или актом о систематизацији радних места у органу, односно сле-
деће посебне услове: III степен стручне спреме или КВ радник и положен 
возачки испит за возило „Б“ категорије, најмање 6 месеци радног искуства. 
Доказ о испуњености општег услова под тач. 3 - доставља само кандидат 
који је изабран након спроведеног изборног поступка. Доказе о испуње-
ности услова кандидат је дужан да достави у оригиналу или у овереној 
фотокопији. Уколико лице конкурише за више од једног радног места за 
која је Општинска управа Општине Алибунар расписала огласе, довољно 
је документацију доставити у само једном примерку, али обавезно назна-
чити за која се радна места конкурише.

ОСТАЛО: Потребна документација: пријава на конкурс, биографија канди-
дата, лична карта, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављан-
ству, уверење из казнене евиденције, диплома о завршеној школи, возачка 
дозвола „Б“ категорије, уверење о радном искуству (потврда, сертификат 
и сл.) и радна књижица. Пријаве са потребном документацијом о испуња-
вању услова предвиђених огласом подносе се начелници Општинске упра-
ве Општине Алибунар, на адресу: Општинска управа Општине Алибунар, 
Трг слободе 4, 26310 Алибунар, са назнаком: „За оглас - возач председни-
ка Општине“, у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији „Посло-
ви“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

ПОЖ АРЕВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА

ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
12220 Велико Градиште, Житни трг 1

тел. 012/662-124
тел/факс: 012/661-128

Управни послови у области стамбених односа, 
урбанизма, грађевинарства

за рад у Општинској управи Општине Велико Градиште, у 
Одељењу за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-
правне послове у Великом Градишту, на одређено време до 
повратка раднице са породиљског боловања и неге детета

УСЛОВИ: да кандидати имају одговарајуће образовање: високо стручно 
образовање, правни или грађевински факултет (VII степен стручне спре-
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ме) и радно искуство од најмање 1 године, као и положен стручни испит за 
рад у државним органима. Лице које се пријављује на оглас поред доказа 
о испуњавању услова наведених у огласу потребно је да поднесе доказе да 
испуњава услове прописане чланом 6 Закона о радним односима у држав-
ним органима. 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 кри-
вично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за 
кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном 
органу (издато након објављивања овог огласа). Рок за подношење прија-
ва је осам дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве уз 
које нису приложени сви потребни докази, у оригиналу или у фотокопији 
овереној од стране надлежних органа, као и непотпуне, неуредне и небла-
говремене пријаве, неће се размарати. Адреса на коју се подносе прија-
ве: Општинска управа Општине Велико Градиште, начелнику Општинске 
управе, 12220 Велико Градиште, Житни трг 1, са назнаком: „За оглас“. 
Додатне информације могу се добити на број телефона: 012/662-124.

ПРОКУПЉЕ
ИСПРАВКА ОГЛАСА

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД БЛАЦЕ
18420 Блаце, Светог Саве 4

тел. 027/371-042

Оглас објављен 22.10. године у публикацији „Послови“, мења се 
у делу који се односи на назив радног места, тако што уместо: 
стручни сарадник на пружању услуга у локалној заједници, тре-
ба да стоји: стручни радник на пружању услуга у локалној зајед-
ници. У осталом делу текст огласа је неизмењен.

СРЕМСК А МИТРОВИЦА
ОПШТИНА ШИД

ОПШТИНСКА УПРАВА
НАЧЕЛНИК

22240 Шид, Карађорђева 2
тел. 022/712-122

Извршилац за израду пројеката и послове развоја
на одређено време ради замене одсутног запосленог

УСЛОВИ: високо образовање стечено у образовно-научном пољу економ-
ских, друштвено-хуманистичких или природно-математичких наука на 
студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специја-
листичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно 
на основним студијама у трајању од најмање четири године - дипломира-
ни економиста, дипломирани менаџер или дипломирани политиколог, 1 
година радног искуства са прописаном стручном спремом, познавање рада 
на рачунару и положен државни стручни испит. Поред наведених услова, 
кандидат треба да испуњава и опште услове: држављанство Републике 
Србије, да је пунолетан, да има прописану стручну спрему, да није осуђи-
ван 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 кандидати тре-
ба да доставе и следеће доказе: извод из матичне књиге рођених, уве-
рење о држављанству, диплому о стручној спреми, уверење надлежног 
суда да нису осуђивани за наведено кривично дело, лекарско уверење о 
здравственој способности - доставља се након доношења одлуке о избору 
кандидата. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања. Пријаве 
на оглас доставити на адресу Општинске управе.

Извршилац за административно-техничке послове 
локалне пореске администрације

на одређено време ради замене одсутног запосленог

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, економског или правног смера, 1 годи-
на радног искуства са прописаном стручном спремом, општа психолош-
ка способност за рад са странкама, познавање рада на рачунару, поло-
жен државни стручни испит. Поред наведених услова, кандидат треба да 
испуњава и опште услове: држављанство Републике Србије, да је пуно-
летан, 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 кандидати треба да доставе и сле-
деће доказе: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, 
диплому о стручној спреми, уверење надлежног суда да нису осуђивани 
за наведено кривично дело, лекарско уверење о здравственој способ-
ности - доставља се након доношења одлуке о избору кандидата. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављивања. Пријаве на оглас доставити 
на адресу Општинске управе.

УЖИЦЕ
ИСПРАВКА КОНКУРСА

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА
ОПШТИНЕ АРИЉЕ

31230 Ариље, Трг партизана 1
тел. 031/891-287

Конкурс објављен 29.10.2014. године у публикацији „Послови“, 
исправља се и гласи:

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може бити именовано лице које поред општих 
услова утврђених законом испуњава и следеће услове: да је лице пуно-
летно и пословно способно; VII степен стручне спреме, дипломирани еко-
номиста - туризмолог; најмање 3 године радног искуства на руководећим 
пословима у туризму или на пословима за које је Туристичка организација 
основана; да нема законских сметњи за његово именовање, односно да 
није осуђиван за кривично дело против привреде и правног саобраћаја; да 
поседује организаторске способности; да приложи предлог програма рада 
и развоја туризма Општине Ариље као саставни део конкурсне документа-
ције; рад на рачунару (Wоrd, Еxcel, Интернет); да поседује конверзацијски 
ниво знања неког од језика у службеној употреби (енглески, француски, 
немачки); возачка дозвола „Б“ категорије. Кандидат у конкурсној докумен-
тацији треба да приложи: извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверена фотокопија); уверење о држављанству РС (оригинал или овере-
на фотокопија); диплому о стеченом образовању (оригинал или оверена 
фотокопија); доказ о радном искуству (фотокопија радне књижице и/или 
потврда послодавца); уверење да није осуђиван за кривично дело и да се 
против њега не води кривични поступак (не старије од 6 месеци); оверену 
фотокопију личне карте; биографију са контакт подацима. Рок за подно-
шење пријава је 15 дана од дана објављивања. 

Пријаве слати на горенаведену адресу, у затвореној коверти, са назна-
ком: „За јавни конкурс за избор директора“. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће бити разматране.

ЗАЈЕЧАР
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ

ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЗАЈЕЧАР“
19000 Зајечар, Добривоја Радосављевића Бобија 1

Шеф Службе техничких послова
на одређено време до 90 дана

УСЛОВИ: Поред услова из члана 24 Закона о раду, кандидати треба да 
испуњавају и следеће посебне услове сагласно Правилнику о унутрашњој 
организацији и систематизацији послова и задатака у Градском сао-
браћајном предузећу „Зајечар“: VII степен стручне спреме, дипломира-
ни инжењер саобраћаја - мастер; радно искуство 3 године. Уз пријаву 
на оглас кандидати су у обавези да поднесу следећа документа: извод 
из матичне књиге рођених, уверење о држављанству Републике Србије, 
доказ о прописаној стручној спреми (оверен препис дипломе), доказ о рад-
ном искуству. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања. 
Пријаве слати на горенаведену адресу, са назнаком: „За оглас“ или преда-
ти лично на наведену адресу.

Референт плана и анализе
на одређено време до 90 дана

УСЛОВИ: Поред услова из члана 24 Закона о раду, кандидати треба да 
испуњавају и следеће посебне услове сагласно Правилнику о унутрашњој 
организацији и систематизацији послова и задатака у Градском сао-
браћајном предузећу „Зајечар“: VII степен стручне спреме, дипломирани 
инжењер саобраћаја, радно искуство 2 године. Уз пријаву на оглас канди-
дати су у обавези да поднесу следећа документа: извод из матичне књиге 
рођених, уверење о држављанству Републике Србије, доказ о прописаној 
стручној спреми (оверен препис дипломе), доказ о радном искуству. Рок 
за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања. Пријаве слати на 
горенаведену адресу, са назнаком: „За оглас“ или предати лично на наве-
дену адресу.

Референт превоза
на одређено време до 90 дана

УСЛОВИ: Поред услова из члана 24 Закона о раду, кандидати треба да 
испуњавају и следеће посебне услове сагласно Правилнику о унутрашњој 
организацији и систематизацији послова и задатака у Градском саобраћај-
ном предузећу „Зајечар“: IV степен стручне спреме, саобраћајна, машин-
ска школа, радно искуство 2 године. Уз пријаву на оглас кандидати су у 
обавези да поднесу следећа документа: извод из матичне књиге рођених, 
уверење о држављанству Републике Србије, доказ о прописаној стручној 
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спреми (оверен препис дипломе), доказ о радном искуству. Рок за подно-
шење пријава је 8 дана од дана објављивања. Пријаве слати на горена-
ведену адресу, са назнаком: „За оглас“ или предати лично на наведену 
адресу.

ВКВ возач
на одређено време до 90 дана

9 извршилаца

УСЛОВИ: Поред услова из члана 24 Закона о раду, кандидати треба да 
испуњавају и следеће посебне услове, сагласно Правилнику о унутрашњој 
организацији и систематизацији послова и задатака у Градском саобраћај-
ном предузећу „Зајечар“: III-IV степен стручне спреме, 5 година радног 
искуства са „Д“ категоријом, уверење о општем здравственом стању и 
да нису осуђивани за кривична дела из области саобраћаја. Уз пријаву 
на оглас кандидати су у обавези да поднесу следећа документа: извод 
из матичне књиге рођених, уверење о држављанству Републике Србије, 
доказ о прописаној стручној спреми (оверен препис дипломе), доказ о рад-
ном искуству. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања. 
Пријаве слати на горенаведену адресу, са назнаком: „За оглас“ или преда-
ти лично на наведену адресу.

Шеф Службе општих послова
на одређено време до 90 дана

УСЛОВИ: Поред услова из члана 24 Закона о раду, кандидати треба да 
испуњавају и следеће посебне услове сагласно Правилнику о унутрашњој 
организацији и систематизацији послова и задатака у Градском саобраћај-
ном предузећу „Зајечар“: IV степен стручне спреме, гимназија, економ-
ска школа, 2 године радног искуства (предност ће имати кандидати који 
познају Закон о јавним набавкама). Уз пријаву на оглас кандидати су у 
обавези да поднесу следећа документа: извод из матичне књиге рођених, 
уверење о држављанству Републике Србије, доказ о прописаној стручној 
спреми (оверен препис дипломе), доказ о радном искуству. Рок за подно-
шење пријава је 8 дана од дана објављивања. Пријаве слати на горена-
ведену адресу, са назнаком: „За оглас“ или предати лично на наведену 
адресу.

Референт финансијско-комерцијалних послова
на одређено време до 90 дана

УСЛОВИ: Поред услова из члана 24 Закона о раду, кандидати треба да 
испуњавају и следеће посебне услове, сагласно Правилнику о унутрашњој 
организацији и систематизацији послова и задатака у Градском саобраћај-
ном предузећу „Зајечар“: IV степен стручне спреме, економско-трговин-
ска школа, 10 година радног искуства. Уз пријаву на оглас кандидати су у 
обавези да поднесу следећа документа: извод из матичне књиге рођених, 
уверење о држављанству Републике Србије, доказ о прописаној стручној 
спреми (оверен препис дипломе), доказ о радном искуству. Рок за подно-
шење пријава је 8 дана од дана објављивања. Пријаве слати на горена-
ведену адресу, са назнаком: „За оглас“ или предати лично на наведену 
адресу.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

18230 Сокобања, Светог Саве 23
тел. 018/830-173

Правобранилац Општине Сокобања
на период од 5 година

УСЛОВИ: општи услови из члана 6 Закона о радним односима у државним 
органима (“Службени гласник РС”, бр. 48/91, 66/91, 44/98, 49/99, 34/2001, 
39/2002, 49/2005, 79/2005, 81/2005, 83/2005 и 23/2013): да је кандидат 
држављанин Републике Србије, да је пунолетан, да има општу здравстве-
ну способност, да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну 
затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чине непо-
добним за обављање послова у државном органу, завршен правни факул-
тет, положен правосудни испит, да је достојан правобранилачке фунције. 
Посебни услови: најмање 10 година радног искуства у правној струци, 
после положеног правосудног испита. Кандидат уз пријаву треба да доста-
ви: краћу биографију, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци); 
извод из матичне књиге рођених; уверење о општој здравственој способ-
ности (не старије од 6 месеци); уверење из казнене евиденције МУП-а 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 (не старије од 6 месеци); уверење основног 
и вишег суда да против њега није покренута истрага и да није подигнута 
оптужница (не старије од 6 месеци); доказ о завршеном правном факул-
тету (диплома); уверење о положеном правосудном испиту, доказ о рад-
ном искуству у правној струци (потврда, решење или други акт на основу 
кога се може утврдити на којим пословима и са којом стручном спремом 
је стечено искуство у струци). Сва документа, у оригиналу или у овереној 
копији, доставити поштом или лично на горенаведену адресу или преко 
писарнице Општинске управе Општине Сокобања, са назнаком: “Пријава 
на конкурс за правобраниоца - не отварати”. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узимати у разматрање.

     Трговина и услуге

ДОМ ЗА СМЕШТАЈ СТАРИХ ЛИЦА „АНДРЕА“
11080 Земун, Емила Затопека 18
e-mail: dimicjovica@yаhoo.com

Кувар

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, угоститељска струка, смер 
кувар, потребно знање припреме домаће кухиње, теста и колача. Заинте-
ресовани кандидати у року од 8 дана од дана објављивања конкурса био-
графије могу послати на e-mail: dimicjovica@yаhoo.com или контактирати 
Јовицу Димића, на број телефона: 060/3223-606.

„ОMEGA GUARD“ DОО
11070 Нови Београд, Булевар Арсенија Чарнојевића 140/2

тел. 063/571-033, 063/571-315

Пројектовање и монтажа система дојаве пожара, 
планова заштите од пожара, евакуације

2 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани инжењер електротех-
нике или дипломирани машински инжењер, положен стручни испит ППЗ, 
познавање рада на рачунару (Еxcel, Wоrd, АutoCAD), возачка дозвола „Б“ 
категорије, знање енглеског језика (средњи или виши ниво), поседовање 
лиценце 453 и 353 за дипломираног инжењера електротехнике, односно 
лиценце 430 и 330 за дипломираног машинског инжењера, радно искуство 
најмање 5 година. Пријаве слати на е-mail: оffice@оmegaguard.cо.rs, у року 
од 15 дана од дана објављивања.

SUPERIOR CО
11271 Сурчин, Јаковачки кормадин 25

тел. 065/262-65-26

Шеф рачуноводства

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани економиста или еко-
номиста са VI/1 степеном стручне спреме, познавање рада на рачунару, 
поседовање лиценце за рачуновођу. Пријаве слати на горенаведену адре-
су, у року од 30 дана од дана објављивања. Лице за контакт: Милан Мару-
нић, број телефона: 065/262-65-26.

АД „ХЛЕБ“
21000 Нови Сад, Бајчи Жилинског 2

тел. 021/421-157
e-mail: dusica.vuljaj@hleb.rs

Главни књиговођа
на одређено време

УСЛОВИ: VI/1 или IV степен стручне спреме, економиста за финансије, 
рачуноводство и банкарство; 12 месеци радног искуства; познавање рада 
на рачунару (контирање, вођење главне књиге, израда биланса, као и 
остали рачун. послови); завршена основна информатичка обука (Windows, 
Word, Еxcel, Еxplorer, Оutlook). Напомена: пријаве слати мејлом.

„CONTO KNJIGOVODSTVO“ DОО
21000 Нови Сад, Др Светислава Касапиновића 26

тел. 021/6321-716
e-mail: contoknjigovodstvo@open.telekom.rs

Извршилац за књиговодствене послове

УСЛОВИ: VII/1, VI/1 или IV степен стручне спреме, економског смера; 12 
месеци радног искуства (обавезно искуство у књиговодству); завршена 
основна информатичка обука, предвиђен је пробни рад 1 месец. Пријаве 
слати мејлом.

Администрација и управа / Трговина и услуге

Подршка
запошљавању

особа са
инвалидитетом
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„САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ“ ДОО
18000 Ниш, 7. јула 35Л14

e-mail: info@saobracajnenezgode.cо.rs

Комерцијалиста на терену
за рад у Новом Саду

2 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 или VI/1 степен стручне спреме у било ком занимању, 3 
године радног искуства, положен возачки испит „Б“ категорије, завршена 
основна информатичка обука, предвиђен је пробни рад 2 месеца. Напоме-
на: Кандидат треба да поседује аутомобил. Пријављивање је путем мејла.

„POWЕR BELT“ DОО
24000 Суботица, Матка Вуковића 1

Комерцијалиста

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, техничка школа - машинског или 
металског смера, возачка дозвола „Б“ категорије, познавање основа рада 
на рачунару и одлично знање мађарског језика, са радним искуством у 
струци од 3-5 година. Рад се обавља у канцеларији, послови примања 
поруџбина, контакти са матичном фирмом из Будимпеште, продаја про-
извода. Обезбеђена краћа обука у Мађарској. Заинтересовани кандидати 
треба радну биографију - CV да пошаљу на е-mail: kovacs.tibor@pоwerbelt.
hu, на српском и мађарском језику. Рок за пријављивање je до 21.11.2014. 
године.

АУТО-ПРЕВОЗНИК МАЈКИЋ ЗОРАН
Футог, Грмечка

тел. 063/529-294
e-mail: аpr.majkic.pr@gmail.com

Возач у домаћем транспорту

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме, возач теретњака, положен 
возачки испит за „Ц“ и „Е“ категорију, предвиђен је пробни рад 1 месец. 
Пријављивање је на горенаведени број телефона.

„АZIMUT SERVICE“ DОО
21460 Врбас, Виноградска 26

е-mail: аzimutservice@tiscаlimail.it

Секретарица - менаџер продаје
за рад у Новом Саду

УСЛОВИ: завршена средња стручна спрема, познавање италијанског јези-
ка (средњи ниво), знање рада на рачунару, познавање енглеског језика. 
Документација која се прилаже: детаљна биографија са радним искуством 
и фотографија. CV слати искључиво на наведену мејл адресу.

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА
КОНСУЛТАНТСКЕ АКТИВНОСТИ

„SISTEM FIRE PROTECTION SERVICES“ DОО
11000 Београд, Капетана Миодрага Милетића 2

тел. 011/393-33-45
e-mail: оffice@sistemfps.rs

Одговорно лице за безбедност и здравље на раду

Опис послова: организација и руковођење пословима безбедности и 
здравља на раду, израда аката и правилника, обука запослених.

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, технички факултети, обавезна лицен-
ца за безбедност и здравље на раду, знање рада на рачунару, возачка доз-
вола за „Б“ категорију, минимум три године радног искуства. Рок за пријем 
пријава је 15 дана. Заинтересовани кандидати треба да се јаве контакт 
особи: Лепојки Станковић, на број телефона: 011/393-33-45 и да радне 
биографије проследе на e-mail: оffice@sistemfps.rs.   

      

       Грађевинарство и индустрија 
„АМИГА“ ДОО

36000 Краљево, Тике Коларевића 66
тел. 036/399-099

е-mail: transport@аmiga.rs

Возач и руковалац виљушкара
на одређено време

3 извршиоца

УСЛОВИ: обавезна Б, Ц, Д и Е категорија, искључиво са радним искуством. 
Остали критеријуми према општим условима „Амиге“. Пријаве се подно-
се на горенаведену адресу или на е-mail: transport@аmiga.rs. Све инфор-
мације могу се добити на бројеве телефона: 036/380-080 и 383-354, лок. 
124. Пријаве слати у року од 15 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“ и на огласној табли Националне службе за запошљавање.

ДОО „КОМАК - М“
18220 Алексинац, Тихомира Ђорђевића бб

тел. 018/800-225
е-mail: info@komak-m.com

Радник у производњи
за рад на ексцентар преси и машини за обликовање цеви

2 извршиоца

УСЛОВИ: III или II степен стручне спреме, металске струке, радно иску-
ство на истим или сличним пословима најмање 6 месеци. Потребна доку-
ментација: диплома и потврда о радном искуству. Избор кандидата извр-
шиће се на основу способности и стручности исказаних за време пробног 
рада (15 радних дана). Документацију доставити поштом или мејлом, на 
горенаведену адресу.

МПП „ЈЕДИНСТВО“ АД
31205 Севојно, Првомајска бб

тел. 031/532-911

Директор сектора инжењеринга

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, машински, грађевински или економ-
ски факултет; радно искуство на овим или сличним пословима од најмање 
5 година; познавање енглеског језика; рад на рачунару; возачка дозвола 
„Б“ категорије; пробни рад од 6 месеци.

Самостални инжењер за електро радове
у Служби продаје

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, електротехнички факултет; радно 
искуство на овим или сличним пословима од најмање 3 године; познавање 
енглеског језика; рад на рачунару; пожељно поседовање одговарајућих 
лиценци (450, 453); возачка дозвола „Б“ категорије; пробни рад 6 месеци.

Самостални инжењер за грађевинске и 
хидротехничке радове

у Служби продаје

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, грађевински факултет, смер хидро-
техника, машински факултет, смер хидроенергетика; радно искуство на 
овим или сличним пословима од најмање 3 године; познавање енглеског 
језика; рад на рачунару; пожељно поседовање одговарајућих лиценци 
(450, 453); возачка дозвола „Б“ категорије; пробни рад 6 месеци.

Заваривач
на одређено време до једне године

5 извршилаца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, металске струке са поседовањем атес-
та за ТИГ поступак заваривања црних и прохромских цеви.

ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања. Пријаве 
слати на горенаведену адресу.

Трговина и услуге / Грађевинарство и индустрија 

ОБУКА ЗА АКТИВНО
ТРАЖЕЊЕ ПОСЛА

Национална служба 
за запошљавање
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ЗОРКА КЕРАМИКА
15000 Шабац, Хајдук Вељкова 1

„Зорка Керамика“ је највећи произвођач керамичких плочица у Србији. 
Као члан Асамер групе из Аустрије, „Зорка Керамика“ је оптимална меша-

вина домаћих и међународних предузетничких потенцијала. Пратимо 
савремене светске трендове у области дизајна керамичких плочица и 

имамо бескомпромисну посвећеност својим клијентима како би обезбеди-
ли висококвалитетне производе и пружили одличне услуге. Тренутно смо 

у потрази за кандидатом који ће успешно испунити положај:

Руководилац површинских копова

УСЛОВИ: завршен рударско-геолошки факултет, рударски инжењер повр-
шинских копова, искуство на истим пословима мининум годину дана, 
познавање енглеског језика - одлично, поседовање возачке дозволе “Б” 
категорије. Одговорности: руководи ископом глине, прави планове ископа 
и испоруке, координира послове са државним органима из области рудар-
ства, доставља месечне извештаје и годишње резултате ископа, обрађује 
рударску документацију. Конкурс је отворен до попуне радног места. Ако 
сматрате да сте прикладни за ову позицију, позивамо вас да се пријави-
те слањем биографије и мотивационог писма на мејл адресу: ј.mijailovic@
zorka-keramika.rs.

     Mедицина

ДОМ ЗДРАВЉА „Др ДРАГАН ФУНДУК“
22410 Пећинци, Јове Негушевића 5-7

тел. 022/436-266

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: За директора може бити именовано лице које има завршен меди-
цински факултет - VII/2 степен стручне спреме, положен специјалистички 
испит, завршену едукацију из области здравственог менаџмента; завршен 
правни факултет - VII/1 степен стручне спреме, завршену едукацију из 
области здравственог менаџмента; завршен економски факултет - VII/1 
степен стручне спреме, завршену едукацију из здравственог менаџмента; 
завршен факултет за менаџмент - VII/1 степен стручне спреме, завршену 
едукацију из здравственог менаџмента; најмање пет година радног ста-
жа у области здравствене заштите. Конкурс ће бити објављен и на сајту 
Министарства здравља. Пријаве на конкурс подносе се у року од 8 дана 
од дана објављивања у публикацији „Послови“ и на огласној табли Дома 
здравља, са доказима о испуњавању услова. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве се подносе на адресу: 
Управни одбор Дома здравља „Др Драган Фундук“, Јове Негушевића 5-7, 
22410 Пећинци.

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ
ЗАШТИТУ РАДНИКА „MEDIALL“
11070 Нови Београд, Гоце Делчева 46

Директор

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, доктор медицине, положен струч-
ни испит из области здравственог менаџмента, возачка дозвола „Б“ кате-
горије, знање енглеског језика (виши ниво), поседовање лиценце, радно 
искуство 5 година. Пријаве слати на е-mail: mediallzavod@gmail.com.

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
17500 Врање, Ј. Ј. Лунге 1

тел. 017/421-550

Виши радиолошки техничар
за рад у Служби за радиолошку дијагностику ОЈ 

Општа болница Врање, на одређено време због замене 
привремено одсутног, до повратка са боловања

УСЛОВИ: виша школска спрема - медицинска школа, смер радиолошки, VI 
степен стручне спреме.

Виши физиотерапеутски техничар
за рад у Служби за физикалну медицину и рехабилитацију 
ОЈ Општа болница Врање, на одређено време због замене 

привремено одсутног, до повратка са боловања

УСЛОВИ: виша школска спрема - медицинска школа, смер физиотерапеут-
ски, VI степен стручне спреме.

Медицинска сестра - техничар
за рад у Служби за педијатрију ОЈ Општа болница Врање, 
на одређено време због замене привремено одсутног, до 

повратка са боловања

УСЛОВИ: средња медицинска школа - општи или педијатријски смер, IV 
степен стручне спреме.

ОСТАЛО: Уз захтев за заснивање радног односа приложити: CV (кратку 
биографију), оверену фотокопију дипломе о завршеној школи, овере-
ну фотокопију уверења о положеном стручном испиту, дозволу за рад - 
лиценцу издату од надлежног органа или решење о упису у комору. Кан-
дидати који се јаве на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања 
додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно 
искуство у раду, просечна оцена у току школовања, додатно образовање 
или оспособљеност, дужина трајања школовања, итд.). О разговору са кан-
дидатом обавезно се сачињава записник. О избору кандидата одлучује в.д. 
директора Здравственог центра Врање. Директор претходно може приба-
вити мишљење руководиоца организационе јединице у којој ће кандидат 
по пријему радити. Рок у коме кандидат мора бити обавештен о избору не 
може бити дужи од 30 дана. Приликом заснивања радног односа канди-
дати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој спо-
собности за послове за које се заснива радни однос. Рок за пријављивање 
је 8 дана од дана објављивања на сајту Министарства здравља РС. Захтев 
за заснивање радног односа, са назнаком: „За радно место“, доставити 
поштом или личном доставом у писарници Здравственог центра Врање.

ИЗМЕНА ОГЛАСА
ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ

ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ ВОЈВОДИНЕ
21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 10

Оглас објављен 22.10.2014. године у публикацији „Послови“, 
мења се у делу врсте запослења за оба радна места, и треба 
да стоји: на одређено време до 31.12.2014. године, са пробним 
радом 1 месец.

КЛИНИЧКО-БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР ЗЕМУН
11080 Земун, Вукова 9

тел. 011/3772-666, 3772-651

1. Медицинска сестра - техничар
у Клиници за интерну медицину, на одређено време до 

повратка одсутног радника са боловања
2 извршиоца

2. Медицинска сестра - техничар
у Служби за пријем и збрињавање ургентних стања, на 

одређено време до повратка одсутног радника са боловања

3. Педијатријска сестра
техничар у Болници за педијатрију, на одређено време до 

повратка одсутног радника са боловања

4. Административни радник
у Служби за економско-финансијске послове, на одређено 

време до повратка одсутног радника са боловања

УСЛОВИ: Уз пријаву на конкурс кандидати за радна места под бр. 1 и 2 
прилажу: биографију, оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој 
медицинској школи општег смера (IV степен), оверену фотокопију уве-
рења о положеном стручном испиту, фотокопију сведочанства за сваки 
разред средње школе, извод из матичне књиге венчаних ако је кандидат 
променио презиме, доказ о радном искуству (фотокопија радне књижице). 
Уз пријаву на конкурс кандидати за радно место под бројем 3 прилажу: 
биографију, оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој медицин-
ској школи педијатријског смера (IV степен), оверену фотокопију уверења 
о положеном стручном испиту, фотокопију сведочанства за сваки разред 
средње школе, извод из матичне књиге венчаних ако је кандидат проме-
нио презиме, доказ о радном искуству (фотокопија радне књижице). Уз 
пријаву на конкурс кандидати за радно место под бројем 4 прилажу: био-
графију, оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој школи економ-
ске струке, фотокопију сведочанства за сваки разред средње школе, извод 
из матичне књиге венчаних ако је кандидат променио презиме, доказ о 
радном искуству (фотокопија радне књижице).

ОСТАЛО: Кандидати за горенаведена места пријаве достављају писарници 
КБЦ Земун - Београд у затвореној коверти, са назнаком: „За конкурс“, са 
навођењем за које место конкуришу или поштом на горенаведену адресу, 
у року од 8 дана од дана објављивања.

 Грађевинарство и индустрија / Mедицина
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ДОМ ЗДРАВЉА „ГАЏИН ХАН“
18240 Гаџин Хан, Милоша Обилића 10

Медицинска сестра - општег смера
на одређено време (најдуже до 30.11.2015. године)

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска школа општи одсек 
и положен стручни испит. Уз пријаву доставити доказ о стручној спре-
ми (фотокопија) и извод из евиденције незапослених лица НСЗ (на дан 
објављивања огласа или касније). Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати.

ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО
14000 Ваљево, Синђелићева 62

тел. 014/295-580

Медицинска сестра - техничар
за потребе Службе за неурологију, на одређено време до 
повратка привремено одсутне запослене са породиљског 

боловања

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, општег смера, положен стручни испит. 
Приликом пријављивања на оглас потребно је доставити следећа докумен-
та: пријаву на оглас са кратком биографијом, оверену фотокопију дипломе 
о стеченом образовању одговарајућег профила, оверену фотокопију уве-
рења о положеном стручном испиту. Пријаве са документацијом достави-
ти на адресу: Општа болница Ваљево, Одељење за правне, кадровске и 
административне послове, Синђелићева 62, 14000 Ваљево, са назнаком: 
„Пријава на оглас за пријем у радни однос за послове _________ (навести 
тачан профил за који кандидат подноси пријаву)“.

Медицинска сестра - техничар
за потребе Службе урологије, на одређено време до 

повратка привремено одсутне запослене са породиљског 
боловања

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, општег смера, положен стручни испит. 
Приликом пријављивања на оглас потребно је доставити следећа докумен-
та: пријаву на оглас са кратком биографијом, оверену фотокопију дипломе 
о стеченом образовању одговарајућег профила, оверену фотокопију уве-
рења о положеном стручном испиту. Пријаве са документацијом достави-
ти на адресу: Општа болница Ваљево, Одељење за правне, кадровске и 
административне послове, Синђелићева 62, 14000 Ваљево, са назнаком: 
„Пријава на оглас за пријем у радни однос за послове _________ (навести 
тачан профил за који кандидат подноси пријаву)“.

ДОМ ЗДРАВЉА БУЈАНОВАЦ
17520 Бујановац, К. Петровића 328

тел. 017/651-315

Возач
на одређено време до 1 године, ради замене запосленог 

који се налази на неплаћеном одсуству

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, кандидат мора 
испуњавати и следеће посебне услове: III степен стручне спреме, поло-
жен возачки испит за „Б“ и „Ц“ категорију. Заинтересовани кандидати уз 
пријаву на оглас подносе следећа документа: извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверена копија), уверење о држављанству (ориги-
нал или оверена копија), кратку биографију, са адресом, контакт телефон 
- CV, диплому о завршеном образовању (оригинал или оверена копија), 
лекарско уверење (подноси кандидат који буде изабран). 

Пријаве на оглас могу се поднети лично у Дому здравља Бујановац, сваког 
радног дана, од 07,00 до 14,00 часова или послати препоручено поштом 
на адресу Дома здравља Бујановац, са назнаком: „За оглас“. Оглас се 
објављује и на веб-сајту Министарства здравља Републике Србије. Оглас 
је отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ДОМ ЗДРАВЉА РАШКА
36350 Рашка, Др Јовановића 4

тел. 036/736-127

Возач санитетског возила
на одређено време до годину дана, због повећаног обима 

посла

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, саобраћајна школа, КВ возач “Д” кате-
горије. Уз пријаву и кратку биографију кандидати подносе: оверену фото-
копију дипломе, доказ о категорији, стручној оспособљености и уверење о 
здравственој способности.

Спремачица у здравству
на одређено време до годину дана, због повећаног обима 

посла
3 извршиоца

УСЛОВИ: завршена основна школа; уз пријаву са биографијом доставити и 
оверену фотокопију дипломе.

ОСТАЛО: Пријаве се подносе у року од 8 дана.

ЗУ „АПОТЕКА МИЛИЦА ВПД“
15000 Шабац, Дринска 6

тел. 060/3440-500
e-mail: droxopen@yаhoo.com

Фармацеутски техничар
за рад у Ветернику

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, фармацеутски техничар, положен 
стручни испит, знање рада на рачунару. Оглас је отворен до 30.11.2014. 
године.

ДОМ ЗДРАВЉА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
12220 Велико Градиште, Војводе Путника 28

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: завршен медицински или стоматолошки факултет, положен спе-
цијалистички испит из гране медицине, односно стоматологије из које Дом 
здравља обавља здравствену делатност и најмање 5 година радног ста-
жа у области здравствене заштите или завршен Економски или Правни 
факултет, са завршеном едукацијом из области здравственог менаџмента, 
најмање 5 година радног стажа у области здравствене заштите. Директор 
се именује на период од 4 године. Уз пријаву на конкурс кандидат прила-
же доказе о испуњавању услова конкурса: оверену фотокопију извода из 
матичне књиге рођених, оверену фотокопију дипломе о завршеном меди-
цинском, стоматолошком, правном или економском факултету, оверену 
фотокопију дипломе о положеном специјалистичком испиту из гране из 
које Дом здравља обавља здравствену делатност или документ којим се 
доказује завршена едукација из области здравственог менаџмента, потвр-
ду послодавца о радном стажу у области здравствене заштите, уверење 
да није осуђиван за кривична дела која га чине неподобним за обављање 
послова директора, потврду да се против кандидата не води кривични 
поступак и да није оглашен одговорним пред надлежним органом лекар-
ске коморе, програм рада за мандатни период. Рок за достављање пријава 
је 8 дана од дана објављивања у публикацији “Послови” и на огласној таб-
ли Дома здравља Велико Градиште. Пријаве на конкурс предају се поштом 
на адресу Дома здравља или предати лично у писарницу Дома здравља, 
у затвореном коверту, са назнаком: „Конкурс за директора“. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ
„Др МИЛАН ЈОВАНОВИЋ - БАТУТ“

11000 Београд, Др Суботића 5

Расписује оглас за обављање следећих послова у Одсеку за 
санитарну микробиологију Одељења лабораторија за екотокси-

кологију у Центру за хигијену и хуману екологију Института:

Сарадник
на одређено време до шест месеци

Опис послова и радних задатака: врши припрему узорака за микробио-
лошка испитивања. Припрема реагенсе, подлоге и опрему за микробио-
лошка испитивања. Одржава изолате и референтне културе микрооргани-
зама. Обавља рад са анализаторима и компјутерима. Води документацију. 
Проверава и контролише тестове и контролне резултате под надзором 
шефа Одсека. Одржава лабораторијску опрему. Обавља административ-
но-техничке послове. Обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

УСЛОВИ: санитарно-еколошки техничар, без обзира на радно искуство. 
Пријаве и CV слати на е-mail: danijela_priljeva@batut.оrg.rs или на адресу: 
Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић-Батут“, Др Субо-
тића 5, 11000 Београд, са назнаком: „За конкурс - сарадник“. Само ће кан-
дидати који уђу у ужи избор бити обавештени о резултатима. Рок за под-
ношење пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“ и 
на интернет страници Министарства здравља Републике Србије.

Mедицина

www.nsz.gov.rs
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УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА КЛИНИКА
11000 Београд, Тиршова 10

тел. 011/2060-676

Медицинска сестра - техничар
на одређено време по основу замене, до повратка радника 

са боловања
2 извршиоца

Медицинска сестра - техничар
на одређено време по основу замене, до повратка радника 

са неплаћеног одсуства

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска школа - педијатријског 
или општег смера; положен стручни испит; најмање шест месеци радног 
искуства. Кандидати су дужни да доставе: кратку биографију, фотокопију 
личне карте, фотокопију дипломе о завршеној школи, фотокопију дипломе 
о положеном стручном испиту, фотокопију радне књижице. Пријаве слати 
у затвореној коверти, на наведену адресу Клинике, са назнаком: „Пријава 
на конкурс за пријем медицинске сестре - техничара, на одређено време 
по основу замене - 3 извршиоца“.

Службеник за јавне набавке

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, друштвеног смера; најмање годину 
дана радног искуства на наведеним пословима; предвиђен је пробни рад 
од 3 месеца. Кандидати су дужни да доставе: кратку биографију, фото-
копију личне карте, фотокопију дипломе о завршеној школи, фотокопију 
радне књижице. Уколико кандидат поседује сертификат о положеном 
испиту за службеника за јавне набавке, потребно је да достави фотоко-
пију истог. Кандидати који испуњавају услове из огласа могу бити позвани 
на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за 
одлуку о пријему (претходно искуство 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 у 
затвореној коверти на наведену адресу Клинике, са назнаком: „Пријава на 
конкурс за пријем службеника за јавне набавке - на неодређено време“.

ОСТАЛО: Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разма-
трање.

                                Наука и образовање

БЕОГРА Д
ГРАЂЕВИНСКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА

11000 Београд, Хајдук Станкова 2
тел. 011/2404-827, 2411-472, 2404-126

факс: 011/2423-441

Наставник хемије
на одређено време преко 60 дана, са 30% радног времена, 

ради замене одсутног запосленог

Наставник енглеског језика
на одређено време преко 60 дана, ради замене одсутног 

радника

Наставник историје
на одређено време преко 60 дана, са 70% радног времена, 

ради замене одсутног запосленог

УСЛОВИ: одговарајуће образовање - VII степен стручне спреме у наве-
деном занимању; да кандидат има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања и да има држављанство РС. Уз 
пријаву на конкурс доставити: оверену копију дипломе и оверену копију/
оригинал уверења о држављанству РС и уверење да против кандидата 
није покренута истрага, нити је подигнута оптужница. Доказ о психичкој, 
физичкој и здравственој способности доставља се пре закључења уговора 
о раду. У поступку одлучивања о избору, проверу психофизичких способ-
ности за рад са децом и ученицима врши надлежна служба за послове 
запошљавања, применом стандардизованих поступака. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће бити разматране. Пријаве слати на адресу школе. Број теле-
фона за све информације: 011/2411-472.

ОСНОВНА ШКОЛА
„КНЕЗ СИМА МАРКОВИЋ“

Барајево, Светосавска 77
тел. 011/8300-124

Наставник енглеског језика
на одређено време до повратка одсутног запосленог

2 извршиоца

Наставник физике
на одређено време до повратка одсутног запосленог, са 

40% радног времена

Наставник биологије
на одређено време до повратка одсутног запосленог, са 

20% радног времена

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка одсутног запосленог

2 извршиоца

УСЛОВИ: да кандидати испуњавају услове предвиђене чланом 120 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 
52/11 и 55/13). Уз пријаву приложити: оверену фотокопију дипломе и уве-
рење о држављанству РС. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања.

ВИСОКА ЗДРАВСТВЕНА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У БЕОГРАДУ

11080 Земун, Цара Душана 254

Предавач - област Медицина, ужа област Хигијена
на одређено време, са 50% радног времена

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, магистеријум медицинских наука 
или специјализација из области хигијене, искуство у настави 3 године.

Предавач - област Медицина, ужа област Исхрана
на одређено време, са 50% радног времена

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, магистеријум медицинских наука 
или специјализација из области хигијене, искуство у настави 3 године.

ОСТАЛО: Општи и посебни услови предвиђени су Законом о високом обра-
зовању, Статутом Школе и Правилником о систематизацији радних места. 

Mедицина / Наука и образовање

ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Услови за пријем у радни однос

Члан 120

   У радни однос у установи може да буде примљено лице под 
условима прописаним законом и ако:

1) има одговарајуће образовање;
2) има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 

децом и ученицима;
3) није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за 

које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскрнављење, за кривично дело примање мита или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање;

4) има држављанство Републике Србије.
5) зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.

Услови из става 1 овог члана доказују се приликом пријема у рад-
ни однос и проверавају се у току рада.

Доказ о испуњености услова из става 1, тач. 1) и 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 чла-
на 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 уста-
нови на захтев директора.
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Пријаве на конкурс са биографијом, овереним дипломама, уверењем о 
држављанству и другим прилозима којима кандидат доказује да испуња-
ва услове конкурса подносе се у року од 8 дана од дана објављивања. 
Пријаве се подносе на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремено 
достављене пријаве неће се разматрати.

СРЕДЊА ЗАНАТСКА ШКОЛА
11090 Београд, Вукасовићева 21а

тел. 011/3594-104, 3594-014, 3592-404

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, одговарајуће високо образовање из 
чл. 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања, стечено 
на студијама другог степена (мастер академске студије или специјалис-
тичке академске студије или специјалистичке струковне студије), у складу 
са Законом о високом образовању, почев од 10. септембра 2005. године 
или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по про-
пису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; 
да кандидат испуњава услове за наставника средње занатске школе, за 
педагога и психолога; да има дозволу за рад, обуку и положен испит за 
директора установе (програм обуке за директора школе није донет, па ће 
изабрани кандидат бити у обавези да у законском року положи испит за 
директора); најмање 5 година рада у установи на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да је 
држављанин Републике Србије; да зна језик на ком се остварује образов-
но-васпитни рад - српски језик.

ОСТАЛО: Уз пријаву поднети: биографске податке, односно радну био-
графију и предлог програма рада директора, оверену копију дипломе о 
стеченом високом образовању, оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту (дозвола за рад), потврду о раду у области образовања, 
оверено уверење о држављанству, оверен извод из матичне књиге рође-
них. Доказ о неосуђиваности прибавља школа. Одговарајуће лекарско 
уверење доставља кандидат који одлуком школског одбора буде изабран 
за директора, у року од три дана од дана доношења одлуке. Кандидат 
изабран за директора школе дужан је да савлада обуку и положи испит 
за директора, сходно условима прописаним Законом о основама система 
образовања и васпитања. Пријаве се достављају на адресу школе, у року 
од 15 дана од дана објављивања, са назнаком: „Конкурс за директора“. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ

11080 Земун, Немањина 6

Редовни професор за ужу научну област Страни 
језик (предмет: Руски језик)

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

Ванредни професор или редовни професор за 
ужу научну област Управљање безбедношћу и 

квалитетом хране
за ванредног професора на одређено време од 5 година, за 

редовног професора на неодређено време

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

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

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

Доцент или ванредни професор за ужу научну област 
Машинство у пољопривреди
на одређено време од 5 година

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

Доцент за ужу научну област Еколошка 
микробиологија

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из одговарајуће научне 
области (биотехничке науке - мелиорације земљишта), способност за 
наставни рад.

Доцент за ужу научну област Економика 
пољопривреде

на одређено време од 5 година

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

Доцент за ужу научну област Генетика
на одређено време од 5 година

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

ОСТАЛО: Остали услови утврђени су Законом о високом образовању, Пра-
вилником о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа 
наставника Универзитета у Београду, Критеријумима за стицање звања 
наставника на Универзитету у Београду и Статутом Факултета, у складу са 
којима ће бити извршен избор пријављених кандидата. Пријаве на конкурс 
са доказима о испуњености услова конкурса (биографија, списак радова, 
диплома о одговарајућој стручној спреми, извод из матичне књиге рође-
них, уверење о држављанству, потврда надлежног органа да кандидат 
није под истрагом - документа у оригиналу или у овереном препису и не 
старије од 6 месеци), достављају се на горенаведену адресу. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Конкурс је отворен 15 
дана.

ОШ „БРАНКО ПЕШИЋ“
11080 Земун, Светотројичина 4

тел. 011/3167-133, 3167-134, 3165-530
e-mail: оsbrankopesic@yаhoo.com

Педагошки асистент
на одређено време до краја школске 2014/2015. године

УСЛОВИ: Посебни услови: да кандидат има најмање средњу стручну спре-
му, да има искуства за рад са децом из осетљивих друштвених група, 
посебно ромском децом, обученост за рад на рачунару, способност тим-
ског рада.

Андрагошки асистент
на одређено време до краја школске 2014/2015. године

УСЛОВИ: Посебни услови: да кандидат има најмање средњу стручну спре-
му, савладан Интегрални програм обуке за остваривање програма функ-
ционалног основног образовања одраслих, обученост за рад на рачунару, 
способност тимског рада.

ОСТАЛО: Предност ће имати кандидати са искуством рада у школи. Лекар-
ско уверење се доставља пре закључивања уговора о раду, а доказ да кан-
дидат није осуђиван правноснажном пресудом - прибавља школа.

Наставник математике
на одређено време до повратка запослене са породиљског 

боловања

УСЛОВИ: Посебан услов: савладан Интегрални програм обуке за оства-
ривање функционалног основног образовања одраслих, са појединачним 
модулима: Модул 1 - Основне андрагошке вештине и изградња школског 
тима за директоре, стручне сараднике, наставнике и андрагошке асистен-
те за остварење ФООО - обавезан модул и Модул 2 - обука наставника за 
остварење наставног плана и програма за ФООО - математика - обавезан 
модул.

Наставник математике
на одређено време до истека мандата директору школе

УСЛОВИ: Посебан услов: савладан Интегрални програм обуке за оства-
ривање функционалног основног образовања одраслих, са појединачним 
модулима: Модул 1 - Основне андрагошке вештине и изградња школског 
тима за директоре, стручне сараднике, наставнике и андрагошке асистен-
те за остварење ФООО - обавезан модул и Модул 2 - обука наставника за 
остварење наставног плана и програма за ФООО - математика - обавезан 
модул.

Наставник енглеског језика
на одређено време до повратка запослене са породиљског 

боловања, са 65% радног времена

УСЛОВИ: Посебан услов: савладан Интегрални програм обуке за оства-
ривање функционалног основног образовања одраслих, са појединачним 
модулима: Модул 1 - Основне андрагошке вештине и изградња школског 
тима за директоре, стручне сараднике, наставнике и андрагошке асистен-
те за остварење ФООО - обавезан модул и Модул 2 - обука наставника за 
остварење наставног плана и програма за ФООО - енглески језик - оба-
везан модул.

Наука и образовање
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Наставник биологије
на одређено време до повратка запослене са породиљског 

боловања, са 17,5% радног времена

УСЛОВИ: Посебан услов: савладан Интегрални програм обуке за оства-
ривање функционалног основног образовања одраслих, са појединачним 
модулима: Модул 1 - Основне андрагошке вештине и изградња школског 
тима за директоре, стручне сараднике, наставнике и андрагошке асистен-
те за остварење ФООО - обавезан модул и Модул 2 - обука наставника за 
остварење наставног плана и програма за ФООО - биологија - обавезан 
модул.

ОСТАЛО: Општи услови за сва радна места, прописани чл. 120 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 
52/2011 и 55/13): да кандидат има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања; држављанство Републике 
Србије. Уз пријаву на конкурс сваки кандидат доставља: оверену фотоко-
пију дипломе о стеченој стручној спреми, уверење о држављанству, уве-
рење да се не води кривични поступак, извод из матичне књиге рођених, 
фотокопију личне карте. Лекарско уверење се доставља пре закључивања 
уговора о раду, а доказ да кандидат није осуђиван правноснажном пре-
судом - прибавља школа. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављи-
вања. Пријаве слати на горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс“. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ОШ „ГОРЊА ВАРОШ“
11080 Земун, Добановачка 72
тел. 011/3167-778, 2108-195

Педагог школе
на одређено време до повратка запослене са боловања

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа прописаних 
чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС“, бр. 72/09, 52/2011 и 55/12): да кандидат има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тач-
ка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство 
РС, кандидат треба да испуњава и посебне услове: високо образовање 
(професор педагогије, дипломирани педагог), образовање из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина, обученост за рад на рачунару, 
способност тимског рада.

Наставник математике
на одређено време до истека мандата директору школе, са 

72% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа прописаних 
чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС“, бр. 72/09, 52/2011 и 55/12): да кандидат има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тач-
ка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство 
РС, кандидат треба да испуњава и посебне услове: високо образовање 
(професор математике), обученост за рад на рачунару, способност тим-
ског рада.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс сваки кандидат доставља: оверену 
фотокопију дипломе о стеченој стручној стручној спреми, уверење о 
држављанству, уверење да се не води кривични поступак, извод из мати-
чне књиге рођених, фотокопију личне карте. Лекарско уверење доставља 
се пре закључивања уговора о раду, а доказ да кандидат није осуђиван 
правноснажном пресудом - прибавља школа. Рок за пријављивање је 8 
дана од дана објављивања. Пријаве слати на горенаведену адресу, са наз-
наком: „За конкурс“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети 
у разматрање.

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
11450 Сопот, Кнеза Милоша 12

тел. 011/8251-120

Наставник економске групе предмета
на одређено време ради замене одсутног запосленог преко 

60 дана, тј. до 31.08.2015. године

Наставник енглеског језика
са 72% радног времена, на одређено време преко 60 дана, 

до повратка запослене са породиљског одсуства

Наставник економске групе предмета
са 60% радног времена, на одређено време преко 60 дана, 

до повратка запослене са породиљског одсуства

Наставник правне групе предмета
са 25% радног времена, на одређено време преко 60 дана, 

до повратка запослене са породиљског одсуства

УСЛОВИ: Уз пријаву кандидат подноси: радну биографију/CV; овере-
ну фотокопију дипломе о завршеном високом образовању - не старије 
од 6 месеци; оверену фотокопију уверења о положеном стручном испи-
ту (дозвола за рад) - не старије од 6 месеци; уверење да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; уверење 
о држављанству или оверену фотокопију уверења о држављанству - не 
старије од 6 месеци; извод из матичне књиге рођених или оверену фото-
копију извода из матичне књиге рођених - не старије од 6 месеци; лекар-
ско уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављи-
вања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Прија-
ве слати на горенаведену адресу школе. Сви кандидати који благовремено 
доставе потпуну документацију биће упућени на проверу психофизичких 
способности у Националну службу за запошљавање Београд, о чему ће 
бити накнадно обавештени од стране школе.

БЕОГРАДСКА ФИЛХАРМОНИЈА
11000 Београд, Студентски трг 11

тел. 011/3282-977, 3285-901, 3285-902

Удараљке - хонорарни сарадник
2 извршиоца

УСЛОВИ: висока стручна спрема - факултет музичке уметности - одсек 
удараљки, дипломирани музички уметник, односно средња стручна спре-
ма - средња музичка школа - одсек удараљки. Уз пријаву са кратком био-
графијом кандидати су дужни да доставе неоверену фотокопију дипломе 
или уверења о стручној спреми. Обавезно је полагање аудиције, у тер-
мину о ком ће бити накнадно обавештени сви кандидати. Све пријаве са 
кратком биографијом и доказима о испуњености услова слати на наведену 
адресу Филхармоније, са назнаком: „За аудицију“ или електронским путем, 
на адресу: pravno@bgf.cors (документа се шаљу скенирана). Оркестарске 
студије могу се преузети у нототеци установе или у електронском облику. 
За сва додатна обавештења обратити се на бројеве телефона: 011/3285-
902 и 3282-977, Марку Здравковићу или Душку Јоновићу. Конкурс је отво-
рен до петка 28.11.2014. године, до 16,00 часова.

ОШ „ЂУРО СТРУГАР“
11070 Нови Београд, Милутина Миланковића 148

тел. 011/6140-414

Директор
на одређено време од 4 године

УСЛОВИ: одговарајуће образовање за наставника или стручног сарадника 
из чл. 8 ст. 2 и чл. 120 Закона о основама система образовања и васпи-
тања; дозвола за рад (лиценца или стручни испит), обука или положен 
испит за директора установе; најмање 5 година рада у установи на посло-
вима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; 
психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученици-
ма; да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања (доказ прибавља школа); држављанство Републике Србије. Уз 
пријаву приложити: оверену фотокопију извода из матичне књиге рође-
них, оверен препис - фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем обра-
зовању, доказ о поседовању лиценце за рад, доказ о радном стажу, доказ о 
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом, уверење 
о држављанству Републике Србије, биографију са кратким прегледом кре-
тања у служби и предлогом програма рада директора школе, уверење да 
се против кандидата не води истрага и да није подигнута оптужница за 
кривична дела из надлежног основног и вишег суда (не старије од 6 месе-
ци). Пријаве са траженом документацијом доставити на наведену адресу, 
у року од 15 дана од дана објављивања.

Наука и образовање

Посао се не чека, посао се тражи
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Чика Љубина 18-20
тел. 011/3206-104

Редовни професор за ужу научну област Историја 
ликовних уметности и архитектуре (унапређење)

2 извршиоца

Ванредни професор за ужу научну област Општа 
психологија

на одређено време од пет година (реизбор)

Ванредни професор за ужу научну област Историја 
ликовних уметности и архитектуре

на одређено време од пет година (унапређење)

Доцент за ужу научну област Општа психологија
на одређено време од пет година (унапређење)

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука из 
уже научне области за коју се бира и способност за наставни рад. Поред 
општих услова кандидати треба да испуњавају и услове предвиђене 
одредбама Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05) и 
Статута Факултета. Пријаве кандидата са прилозима (биографија са нео-
пходним подацима за писање извештаја, дипломе, списак објављених 
радова и остала пратећа документација), доставити на наведену адресу 
Факултета. Лице за контакт: Радмила Ђорђевић, стручни сарадник за рад-
не односе, број телефона: 011/3206-104.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА КОНКУРСА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„Др СИМА МИЛОШЕВИЋ“

11080 Земун, Капетана Радича Петровића 26

Конкурс објављен 23.10.2013. године у публикацији „Послови“, 
поништава се у делу под редним бр. 2 и 4 - пријем на одређено 
време за радна места: васпитач, на одређено време ради замене 
одсутних запослених преко 60 дана - 8 извршилаца; медицин-
ска сестра - васпитач, на одређено време ради замене одсутних 
запослених преко 60 дана - 6 извршилаца.

УНИВЕРЗИТЕТ „УНИОН“
БЕОГРАДСКА БАНКАРСКА АКАДЕМИЈА

ФАКУЛТЕТ ЗА БАНКАРСТВО,
ОСИГУРАЊЕ И ФИНАНСИЈЕ

11000 Београд, Змај Јовина 12
тел. 062/205-480

Наставник у звању ванредног професора из уже 
научне области Економија и финансије

Наставник у звању ванредног професора из уже 
научне области Пословна економија и менаџмент

УСЛОВИ: услови за избор наставника утврђени су Законом о високом обра-
зовању, Статутом Универзитета Унион и Статутом Београдске банкарске 
академије. Уз пријаву на конкурс доставити: биографију, извод из матичне 
књиге рођених, уверење о држављанству, оверене копије диплома о прет-
ходно стеченим звањима, уверење о неосуђиваности и списак објављених 
радова. Пријаву и тражену документацију доставити у физичком и елек-
тронском облику, на адресу: Београдска банкарска академија - Факултет 
за банкарство, осигурање и финансије, 11000 Београд, Змај Јовина 12, 
кабинет 209/II и на е-mail: оffice@bba.еdu.rs. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„Др СИМА МИЛОШЕВИЋ“

11080 Земун, Капетана Радича Петровића 26
тел. 011/2606-662

Васпитач
на одређено време ради замене одсутних запослених преко 

60 дана
8 извршилаца

УСЛОВИ: лице са стеченим одговарајућим високим образовањем на сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке ака-
демске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који 
уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године, лице са 
стеченим одговарајућим високим образовањем на студијама првог степе-
на (основне академске, односно струковне студије), студијама у трајању 
од три године или вишим образовањем, без обзира на радно искуство, 
познавање рада на рачунару. Обавезна претходна провера психофизич-
ких способности кандидата. Проверу психофизичких способности за рад са 
децом врши надлежна служба за запошљавање, применом стандардизо-
ваних поступака.

Медицинска сестра - васпитач
на одређено време ради замене одсутних запослених преко 

60 дана
6 извршилаца

УСЛОВИ: без обзира на радно искуство, средња медицинска школа, меди-
цинска сестра - васпитачког смера, познавање рада на рачунару. Обавезна 
претходна провера психофизичких способности кандидата. Проверу пси-
хофизичких способности за рад са децом врши надлежна служба за запо-
шљавање, применом стандардизованих метода.

ОСТАЛО: Послове васпитача, односно медицинске сестре - васпитача 
може да обавља лице које има дозволу за рад - лиценцу. Без лиценце 
наведене послове може да обавља приправник, лице које испуњава пред-
виђене услове, са радним стажом стеченим ван установе, под условима и 
на начин утврђеним за приправнике и лице које је засновало радни однос 
на одређено време ради замене одсутног запосленог, најдуже две године 
од дана заснивања радног односа у установи. У радни однос у установи 
може да буде примљено лице под условима прописаним законом, и ако 
има: 1. одговарајуће образовање; 2. психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; 3. да није осуђивано правноснаж-
ном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања; 4. држављанство Републике 
Србије. Доказ о испуњености услова из тач. 1 и 4 - подносе се уз пријаву 
на конкурс, а из тачке 2 - пре закључења уговора о раду. Доказ из тач-
ке 3 - прибавља установа, а кандидат прилаже уверење из надлежног 
суда. Горенаведени услови доказују се приликом пријема у радни однос 
и проверавају се у току рада. Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања. Пријаве са доказима о испуњавању услова подносе 
се на горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс“. Уз пријаву доста-
вити: оверену фотокопију доказа о стручној спреми, фотокопију уверења 
о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење да кандидат 
није под истрагом - из суда. Доказ да кандидат није осуђиван за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 6 
месеци или да није осуђен за кривично дело против достојанства личности 
и морала - установа ће прибавити по службеној дужности код надлежног 
органа, за изабраног кандидата. Изабрани кандидат пре заснивања рад-
ног односа дужан је да достави лекарско уверење и санитарну књижицу. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. За сва-
ко радно место доставља се посебна пријава.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ
ОДРАСЛИХ „ЂУРО САЛАЈ“
11000 Београд, Немањина 28

тел. 011/2659-290

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка запослене са породиљског 
одсуства; настава се изводи на пунктовима - локацијама 

школе у Реснику и Барајеву

УСЛОВИ: На конкурс се могу пријавити лица која поред општих услова 
предвиђених законом испуњавају и посебне услове у погледу стручне 
спреме - VII/1 степен стручне спреме, према Правилнику о врсти стру-
чне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи; да су 
држављани Републике Србије; да имају психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; против којих се не води кривич-
ни поступак; да нису осуђивани за кривична дела која онемогућавају рад 
у просвети. Уз пријаву доставити: оверену фотокопију или оригинал уве-
рења о држављанству (не старије од 6 месеци); оверену фотокопију или 
оригинал извода из матичне књиге рођених; оверену фотокопију дипломе 
о стеченој стручној спреми (не старије од 6 месеци); уверење суда да се 

Наука и образовање
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против кандидата не води кривични поступак (не старије од 6 месеци) и 
биографију. Доказ о психофизичкој способности за рад са полазницима 
школе кандидат ће доставити након коначности одлуке о избору, а про-
веру психофизичких способности извршиће надлежна служба за послове 
запошљавања. Уверење о неосуђиваности прибавља школа. Пријаве сла-
ти на наведену адресу школе.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Каменичка 6

тел. 011/3021-137

Редовни професор за ужу научну област Статистика 
и математика - основи статистичке анализе

Ванредни професор за ужу научну област Статистика 
и математика - основи статистичке анализе

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: научни назив доктора наука и способност за наставни рад. Поред 
наведених услова, кандидати треба да испуне и друге услове прописане 
одредбама Закона о високом образовању, Статута Универзитета у Бео-
граду, Статута Факултета, Критеријума за стицање звања наставника на 
Универзитету у Београду и Критеријума за стицање звања наставника и 
сарадника на Економском факултету у Београду. Пријаве на конкурс са 
доказима о испуњености услова конкурса достављају се на наведену адре-
су Факултета, соба бр. 139, у року од 15 дана од дана објављивања.

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
11450 Сопот, Кнеза Милоша 12

тел. 011/8251-120

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање прописано чланом 8 став 2 и 
чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) стечено на студијама другог 
степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академ-
ске студије или специјалистичке  струковне студије), у складу са Законом 
о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентичко 
тумачење, 97/08, 93/12 и 89/13), почев од 10. септембра 2005. године или 
на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; да 
кандидат испуњава услове за наставника средње економске школе за под-
ручје рада економија, право и администрација, трговина, угоститељство и 
туризам, за педагога и психолога, дозволу за рад, обуку и положен испит 
за директора установе и најмање 5 година рада у установи на послови-
ма образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; 
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања; држављанство Републике Србије.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат подноси: радну биографију, CV, оверену 
фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем високом образовању - не 
старије од 6 месеци; оверену фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту (дозвола за рад), не старије од 6 месеци; потврду о раду у области 
образовања (преглед ангажовања и кретања у области образовања); 
предлог плана рада у будућем мандатном периоду од 4 године; уверење 
да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у 
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања 
(извештај МУП-а Републике Србије); уверење о држављанству или фото-
копију уверења о држављанству - не старије од 6 месеци; извод из матич-
не књиге рођених или фотокопију извода из матичне књиге рођених - не 
старије од 6 месеци; лекарско уверење да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима. Рок за пријављивање је 
15 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
бити разматране. Пријаве слати на адресу школе.

ОШ „КАРАЂОРЂЕ“
11000 Београд - Остружница, Вука Караџића 11

тел. 011/8071-264, 8070-113

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка запослене са породиљског 

одсуства и одсуства са рада ради неге детета
2 извршиоца

Наставник историје
са 70% радног времена, на одређено време до повратка 

запослене са породиљског одсуства и одсуства са рада ради 
неге детета

УСЛОВИ: да кандидати поседују одговарајуће образовање прописано чла-
ном 8 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/13) и Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник 
РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012 и 15/2013), као и да испуњавају усло-
ве прописане чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања.

ОСТАЛО: Потребно је да кандидат има одговарајуће образовање; да посе-
дује психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима (лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима - прилаже кандидат који буде примљен по 
конкурсу, пре закључења уговора о раду); да није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања (доказ прибавља школа по 
службеној дужности); да поседује држављанство Републике Србије; да 
зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на кон-
курс кандидати су у обавези да доставе: оверену фотокопију дипломе о 
стеченом одговарајућем образовању, оригинал или оверену фотокопију 
извода из матичне књиге рођених, уверење надлежног суда да лице није 
под истрагом и да против лица није подигнута оптужница (не старије од 
6 месеци), оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству 
РС (не старије од 6 месеци). У поступку одлучивања о избору наставни-
ка директор врши ужи избор кандидата које упућује на претходну пси-
холошку процену способности за рад са децом и ученицима, коју обавља 
надлежна служба за послове запошљавања, применом стандардизованих 
поступака. Пријаве слати на адресу школе, са назнаком: „За конкурс“. 
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЧУКАРИЦА“

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

Васпитач - приправник
на одређено време, најдуже до 12 месеци

Васпитач
на одређено време ради замене одсутног запосленог дуже 

од 60 дана
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. 
Обавеза полагања испита за лиценцу. Документација коју је потреб-
но доставити: молба, оверена фотокопија дипломе, оверена фотокопија 
извода из матичне књиге рођених и држављанство.

ОШ „РУЂЕР БОШКОВИЋ“
11000 Београд, Кнеза Вишеслава 17

Наставник разредне наставе
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, учитељски факултет, са знањем 
енглеског језика (ниво Б2, пожељан ниво Ц1).

Васпитач
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, учитељски факултет, са лиценцом 
за васпитаче, најмање 5 година радног искуства, са знањем енглеског 
језика (ниво Б2, пожељан ниво Ц1).

ОСТАЛО: Биографију слати искључиво на e-mail: konkurs@boskovic.еdu.rs, 
у року од 8 дана од дана објављивања, а кандидати који уђу у ужи избор 
накнадно ће доставити осталу потребну документацију.

 Наука и образовање
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СРЕДЊА ЗАНАТСКА ШКОЛА
11090 Београд, Вукасовићева 21а

тел. 011/3594-104, 3594-014

Спремачица
на одређено време ради замене

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена основна школа; да канди-
дат 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. Уз пријаву доставити: оверене фотокопије 
сведочанства, уверење о држављанству, извод из матичне књиге рође-
них. Лекарско уверење доставља се пре закључења уговора о раду, извод 
из казнене евиденције школа ће прибавити службеним путем. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве са доказима о 
испуњености услова подносе се на адресу школе, у року од 8 дана од дана 
објављивања.

ПУ „ЈЕЛИЦА ОБРАДОВИЋ“
11400 Младеновац, Вука Караџића 77

Васпитач - приправник
на одређено време

3 извршиоца

Васпитач
2 извршиоца

УСЛОВИ: стечено одговарајуће високо образовање на студијама првог 
степена, студијама другог степена (мастер академске студије, специја-
листичке академске студије или специјалистичке струковне студије), 
студијама од три године, вишим образовањем (педагошка академија за 
васпитаче, учитељски факултет - студијски програм за образовање вас-
питача у предшколским установама), познавање језика на ком се обавља 
васпитно-образовни рад. У радни однос може бити примљен кандидат 
који испуњава услове предвиђене чл. 8, 120 и 122 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 
55/13). Потребна документација: оверена фотокопија дипломе о стеченој 
стручној спреми, оверена фотокопија уверења о држављанству, оверена 
фотокопија извода из матичне књиге рођених, ако кандидат није стекао 
одговарајуће образовање на српском језику потребно је да достави увре-
рење да је положио испит из српског језика са методиком по програму 
одговарајуће високошколске установе. Рок за пријављивање је осам дана 
од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве са доказима о 
испуњавању услова слати на адресу Установе. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се узети у разматрање.

ОШ „ИВО ЛОЛА РИБАР“
Бегаљица, Живана Јовановића 1

тел. 011/8530-378, 8530-717

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане чланом 8 став 
2 и чланом 59 и чланом 120 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/111, 55/13): да има одго-
ворајуће високо образовање стечено на студијама другог степена (мастер 
академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистич-
ке струковне студије), по пропису који уређује високо образовање, почев 
од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005. године за наставника школе, педагога или психолога; 
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима; 
да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у 
члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и вас-
питања - уверење прибавља школа или доставља кандидат; држављан-
ство Републике Србије; да има дозволу за рад - лиценцу за наставника, 
психолога или педагога, односно положен стручни испит; завршену обу-
ку и положен испит за директора (изабрани кандидат биће у обавези да 
у законском року положи испит за директора школе); најмање 5 година 
рада на пословима образовања и васпитања, након стеченог одгова-
рајућег високог образовања; да зна језик на ком се остварује образов-
но-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс поднети доказе о испуњености 
услова за директора: биографске податке, односно радну биографију, 
оверену копију дипломе о стеченом образовању, оверену копију уверења 
о положеном испиту за лиценцу, стручном испиту за наставника, односно 
стручног сарадника - дозвола за рад, потврду о раду у установи на посло-
вима образовања и васпитања, доказ о држављанству Републике Србије 
(оригинал или оверена копија, не старије од 6 месеци), извод из матичне 
књиге рођених, лекарско уверење да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима, уверење да се против канди-
дата не води судски поступак (не старије од 6 месеци), остала документа 

која могу послужити приликом доношења одлуке о избору. Школа при-
бавља уверење да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања. Пријаву са доказима о испуњавању услова 
конкурса доставити у року од 15 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“, на адресу школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати. Ближа обавештења могу се добити у секретаријату школе, на 
број телефона: 011/8530-378.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ

ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
11000 Београд, Високог Стевана 2

тел. 011/2183-036

Техничком грешком у публикацији „Послови“ од 22.10.2014. 
године објављен је оглас горенаведеног Факултета. Оглас 
се поништава у целости, јер је исти већ објављен у броју од 
15.10.2014. године.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Булевар краља Александра 67

Расписује конкурс за избор у звање и заснивање радног односа:

Ванредни професор за Пословноправну ужу научну 
област, предмет: Компанијско право
на одређено, односно неодређено време

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука из нау-
чне области за коју се бира. Остали услови утврђени су чланом 64 став 7 
Закона о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - 
аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12 и 89/13) и чл. 105 и 107 Статута 
Правног факултета Универзитета у Београду (пречишћен текст).

Ванредни професор за Грађанскоправну ужу научну 
област, предмет: Грађанско процесно право

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука из нау-
чне области за коју се бира. Остали услови утврђени чланом 64 став 7 
Закона о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - 
аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12 и 89/13) и чл. 105 и 107 Статута 
Правног факултета Универзитета у Београду (пречишћен текст).

Доцент за Пословноправну ужу научну област, 
предмети: Међународно трговинско право и 

Арбитражно право
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука из нау-
чне области за коју се бира. Остали услови утврђени чланом 64 став 5 
Закона о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - 
аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12 и 89/13) и чл. 105 и 107 Статута 
Правног факултета Универзитета у Београду (пречишћен текст).

Асистент за ужу научну област Правна историја, 
предмет: Црквено право (поновни избор)

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских студија који је претходне нивое студија завр-
шио са укупном просечном оценом најмање осам или академски назив 
магистра наука из научне области за коју се бира. Избор се врши у складу 
са чланом 72 и чланом 122 став 5 Закона о високом образовању („Служ-
бени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 
93/12 и 89/13) и чланом 109 Статута Факултета (пречишћен текст).

Асистент за Грађанскоправну ужу научну област, 
предмет: Облигационо право (поновни избор)

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских студија који је претходне нивое студија завр-
шио са укупном просечном оценом најмање осам или академски назив 
магистра наука из научне области за коју се бира. Избор се врши у складу 
са чланом 72 и чланом 122 став 5 Закона о високом образовању („Служ-
бени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 
93/12 и 89/13) и чланом 109 Статута Факултета (пречишћен текст).

ОСТАЛО: Пријаве кандидата са прилозима (биографија, списак научних 
радова, радови, дипломе о одговарајућој стручној спреми, извод из матич-
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не књиге рођених и уверење о држављанству) подносе се Правном факул-
тету Универзитета у Београду, Булевар краља Александра 67, у року од 15 
дана од дана објављивања.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ПРАВОСЛАВНИ БОГОСЛОВСКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Мије Ковачевића 11б

Наставник страног језика за ужу научну област 
Страни језик струке (теологије), за предмет: 

Енглески језик

УСЛОВИ: високи степен стручне спреме из области за коју се бира - VII/1 
степен или мастер, објављене стручне радове у одговарајућој области 
и способност за наставни и научни рад. Предност ће имати кандидати 
са радним искуством у академској настави и раду са студентима из уже 
научне области. Остали услови конкурса предвиђени су Законом о висо-
ком образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 
99/14), Статутом Универзитета у Београду и Статутом Факултета и оста-
лим општим актима Универзитета и Факултета, у складу са којима ће бити 
извршен избор пријављених кандидата. Пријаве кандидата са прилозима: 
биографија, библиографија (списак научних и стручних радова), радови, 
дипломе о одговарајућој стручној спреми, извод из матичне књиге рође-
них, уверење о држављанству и благослов надлежног епископа, подносе 
се на адресу: Универзитет у Београду, Православни богословски факултет, 
Мије Ковачевића 11б, у року од 8 дана од дана објављивања.

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
11306 Гроцка, Булевар револуције 19

тел/факс: 011/8500-128
е-mail: оmsgrocka@gmail.com

www.оmsgrocka.еdu.rs

Професор - наставник солфеђа
на одређено време

УСЛОВИ: одговарајуће образовање - VII/1 степен, факултет музичке умет-
ности; психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и уче-
ницима; потврда да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања; уверење о држављанству; да зна језик на 
ком се остварује образовно-васпитни рад. Конкурс је отворен осам дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови“. Кандидат треба да достави: 
пријаву на конкурс, уверење о држављанству, доказ о стеченом одгова-
рајућем образовању/стручној спреми. Неблаговремене и непотпуне мол-
бе неће се узимати у разматрање. Молбе са потребном документацијом 
доставити на адресу школе, са назнаком: „За конкурс“.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА
11000 Београд, Благоја Паровића 156

тел. 011/3531-018

Техничком грешком у публикацији „Послови“ од 29.10.2014. 
године објављен је оглас горенаведеног Факултета. Оглас се 
поништава у целости.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Краљице Марије 16

Сарадник у звању асистента за ужу научну област 
Механика

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 чла-
ном 120 Статута Машинског факултета. Уз пријаву на конкурс доставити: 
биографију, оверене копије диплома, списак радова и сепарате објавље-
них радова. Пријаве доставити на адресу: Машински факултет, Краљице 
Марије 16, 11120 Београд 35, соба бр. 121, у року од 15 дана од дана 
објављивања.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА

11000 Београд, Јове Илића 165
тел. 011/3092-999

Асистент за ужу научну област Теорија и 
методологија социјалног рада

на одређено време од 3 године

Асистент за ужу научну област Социјална политика
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: Кандидати треба да су студенти докторских студија или да су 
магистри наука са прихваћеном темом докторске дисертације; да су прет-
ходне нивое студија завршили, појединачно, са укупном просечном оце-
ном најмање 08,00; да имају смисао за наставни рад, као и да испуњавају 
услове предвиђене Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 
76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12 и 89/13 и 99/14), 
Статутом и Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања 
радног односа сарадника Универзитета у Београду - Факултета политич-
ких наука. Приликом избора узима се у обзир већа просечна оцена у току 
студирања, а посебно из уже научне области за коју се кандидат бира, вре-
ме трајања студија, мотивисаност за рад у настави и познавање светских 
језика. Уз пријаву приложити: биографију, оверен препис дипломе стече-
не у земљи или решење о признавању стране високошколске исправе о 
одговарајућој стручној спреми, потврду о уписаним докторским студијама 
или одлуку универзитета о прихваћеној теми докторске дисертације, уве-
рење о положеним испитима са претходних нивоа студија, доказ о позна-
вању светских језика, списак радова и радове, извод из матичне књиге 
рођених и уверење о држављанству.

Наставник вештина за извођење стручне праксе I, 
II, III и IV у оквиру студијског програма основних 

академских студија Социјалне политике и 
социјалног рада

на период од 4 године, са 30% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани социјални радник, 
објављени стручни радови у одговарајућој области, радно искуство на 
пословима социјалне политике и социјалног рада и способност за настав-
ни рад. Уз пријаву приложити: биографију, оверену фотокопију дипломе, 
извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, списак струч-
них радова и радове, радну биографију и оцену способности за наставни 
рад у складу са Статутом Факултета политичких наука.

ОСТАЛО: Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова доставити 
на адресу: Факултет политичких наука, Београд, Јове Илића 165, у року од 
15 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ“

11000 Београд, Саве Шумановића 1
тел. 011/3975-627

Самостални правни референт

УСЛОВИ: дипломирани правник - мастер или дипломирани правник који је 
стекао високо образовање на основним студијама у трајању од најмање 4 
године; положен стручни испит за секретара; познавање рада на рачуна-
ру; 2 године радног искуства у струци.

Економско-финансијски сарадник

УСЛОВИ: високо образовање, економски факултет, организационе способ-
ности, сертификат овлашћеног рачуновође, коришћење рачунарских про-
грама, 2 године радног искуства у струци, могућа провера психофизичких 
и радних способности.

Благајник

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња економска школа, коришћење 
рачунарских програма, 2 године радног искуства у струци, могућа провера 
психофизичких и радних способности.

Васпитач
на одређено време ради замене одсутног запосленог преко 

60 дана
7 извршилаца

УСЛОВИ: више образовање, односно високо образовање на студијама 
првог степена (основне академске, односно струковне студије) у трајању 
од три године или високо образовање стечено на студијама другог степена 
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(дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске сту-
дије или специјалистичке струковне студије), са или без радног искуства, 
обавезно полагање стручног испита.

Медицинска сестра - васпитач
на одређено време ради замене одсутног запосленог преко 

60 дана

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња медицинска школа, медицин-
ска сестра - васпитач, више образовање, високо образовање на студијама 
првог степена (основне струковне студије), са или без радног искуства, 
обавезно полагање испита за лиценцу.

Административно-технички секретар
на одређено време ради замене одсутног запосленог преко 

60 дана

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, правно-биротехничка школа, економ-
ска школа, обавезно познавање рада на рачунару, 1 година радног иску-
ства, могућа провера психофизичких и радних способности.

Спремачица
на одређено време ради замене одсутног запосленог преко 

60 дана

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, осмогодишња школа, са или без радног 
искуства, могућа провера психофизичких и радних способности.

ОСТАЛО: 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 обра-
зовања и васпитања; да зна језик на ком се остварује образовно-васпит-
ни рад. Пријаве на конкурс (са доказима о испуњавању услова) послати 
поштом, у року од 8 дана од дана објављивања, са назнаком: „Конкурс за 
пријем у радни однос“. Уз пријаву кандидат треба да достави биографију 
и оверене фотокопије: дипломе - сведочанства о стеченом образовању, 
извода из матичне књиге рођених, уверења о држављанству Републике 
Србије - не старије од 6 месеци, уверења да се против кандидата не води 
истрага и да није подигнута оптужница - не старије од 6 месеци; за рад-
но место: самостални правни референт - уверење о положеном испиту 
за секретара, економско-финансијски сарадник - сертификат овлашћеног 
рачуновође. Изабрани кандидати пре закључивања уговора о раду дужни 
су да доставе лекарско уверење о одговарајућој здравственој способности. 
Доказ о неосуђиваности прибавља установа. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће бити разматране. Одлука о избору кандидата биће донета у 
законском року.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА

11000 Београд, Јове Илића 154
тел. 011/3950-867

Доцент за ужу научну област Информациони системи
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: научни назив доктора наука из одговарајуће научне области; 
научни, односно стручни радови објављени у научним часописима или 
зборницима са рецензијама и способност за наставни рад. Уз пријаву при-
ложити: диплому о одговарајућој стручној спреми из одговарајуће научне 
области, биографију, списак радова и саме радове.
ОСТАЛО: Услови за избор прописани су Законом о високом образовању, 
Статутом Универзитета, Статутом Факултета и Правилником о организа-
цији и систематизацији послова на Факултету. Сви прилози достављају се 
у електронској форми на CD-у. Рок за пријављивање је 15 дана од дана 
објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ БЕОГРАД
ФАКУЛТЕТ МУЗИЧКЕ УМЕТНОСТИ

11000 Београд, Краља Милана 50
тел. 011/3620-760

Редовни професор за ужу уметничку област Тромбон

Редовни професор за ужу уметничку област Клавир

Редовни професор за ужу уметничку област Соло 
певање

Редовни професор за ужу уметничку област Оргуље

Ванредни професор за ужу уметничку област Клавир
на одређено време од 5 година

3 извршиоца

Ванредни професор за ужу уметничку област 
Камерна музика (за рад са клавирским ансамблима)

на одређено време од 5 година
2 извршиоца

Доцент за ужу уметничку област Џез саксофон
на одређено време од 5 година

Доцент за ужу уметничку област Џез контрабас
на одређено време од 5 година

Доцент за ужу теоријско-уметничку област Џез 
солфеђо

на одређено време од 5 година

Самостални уметнички сарадник на Катедри за 
гудачке инструменте

на одређено време од 5 година
2 извршиоца

Виши уметнички сарадник на Катедри за соло 
певање

на одређено време од 5 година

Виши уметнички сарадник на Катедри за гудачке 
инструменте

на одређено време од 5 година

Виши уметнички сарадник на Катедри за дувачке 
инструменте

на одређено време од 5 година

Наставник за ужу стручну област Солфеђа и 
методике наставе солфеђа
на одређено време од 4 године

УСЛОВИ: завршене дипломске студије (II степен).

Асистент за ужу научну област Музикологија
на одређено време до повратка запослене са породиљског 

одсуства

 Наука и образовање

Унапредите
своје 

пословање
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УСЛОВИ: завршене дипломске студије (II степен); кандидат мора бити сту-
дент докторских студија.

Доцент за ужу научну област Етномузикологија
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: завршене докторске студије (III степен).

Доцент за ужу уметничку област Камерна музика (за 
рад са ансамблима са гудачким инструментима)

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: завршене дипломске студије - студијски програм гудачки инстру-
менти - виолина (II степен).

ОСТАЛО: Услови за радна места одређени су Законом о високом образо-
вању и Статутом Факултета. Пријаве са наведеном мејл адресом и дока-
зима о испуњавању услова конкурса подносе се Факултету музичке умет-
ности у Београду, а попуњени Образац 2 се доставља искључиво на e-mail: 
kadrovska@fmu.bg.аc.rs. Све информације могу се добити у Општој служби 
факултета, на број телефона: 011/3620-760, а Образац 2 може се преузе-
ти са сајта Факултета: www.fmu.bg.аc.rs. Неблаговремене пријаве, пријаве 
без потписа, као и пријаве без потребне документације, неће се узимати 
у разматрање.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА „БЕОГРАД“
11000 Београд, Делиградска 31

тел. 011/2684-585

Наставник практичне наставе (вежби): а) 
педијатрије са негом; б) здравствене неге - 

приправник (без лиценце)
на одређено време од 12 месеци, за рад у гинеколошко-

акушерском одсеку школе

Наставник здравствене неге деце - приправник (без 
лиценце)

на одређено време од 12 месеци, за рад у педијатријском 
одсеку школе

УСЛОВИ: виша медицинска сестра - техничар; струковна медицинска сес-
тра; организатор здравствене неге; виша медицинска сестра; специјали-
ста струковна медицинска сестра; дипломирана медицинска сестра; мас-
тер медицинска сестра; дипломирани психолог; дипломирани дефектолог; 
дипломирани педагог; дипломирани специјални педагог; професор педа-
гогије; виша медицинска сестра општег смера; виша медицинска сестра 
интернистичког смера; виша медицинска сестра хируршког смера; виши 
медицински техничар. Лице које испуњава наведене услове треба да 
има претходно стечено средње образовање у подручју рада здравство и 
социјална заштита (педијатријска сестра - техничар), а лице које испуњава 
наведене услове од: дипломираног психолога до професора педагогије, 
треба да има и претходно стечено образовање на вишој медицинској шко-
ли.

Наставник практичне наставе (вежби): а) 
педијатрије са негом; б) здравствене неге деце - 

приправник (без лиценце)
на одређено време од 12 месеци, за рад у педијатријском 

одсеку школе

УСЛОВИ: виша медицинска сестра - техничар; струковна медицинска сес-
тра; организатор здравствене неге; виша медицинска сестра; специјали-
ста струковна медицинска сестра; дипломирана медицинска сестра; мас-
тер медицинска сестра; дипломирани психолог; дипломирани дефектолог; 
дипломирани педагог; дипломирани специјални педагог; професор педа-
гогије; виша медицинска сестра општег смера; виша медицинска сестра 
интернистичког смера; виша медицинска сестра хируршког смера; виши 
медицински техничар. Лице које испуњава наведене услове од: више 
медицинске сестре до мастер медицинске сестре, треба да има претход-
но стечено образовање у подручју рада здравство и социјална заштита 
(педијатријска сестра - техничар), а лице које испуњава наведене усло-
ве од: дипломираног психолога до професора педагогије, треба да има и 
претходно стечено образовање на вишој медицинској школи.

Наставник практичне наставе (вежби) васпитања и 
неге деце - приправник (без лиценце)

на одређено време од 12 месеци, за рад у васпитачком 
одсеку школе

УСЛОВИ: виша медицинска сестра - техничар; струковна медицинска сес-
тра; организатор здравствене неге; виша медицинска сестра; специјали-
ста струковна медицинска сестра; дипломирана медицинска сестра; мас-
тер медицинска сестра; дипломирани психолог; дипломирани дефектолог; 
дипломирани педагог; дипломирани специјални педагог; професор педа-

гогије; виша медицинска сестра општег смера; виша медицинска сестра 
интернистичког смера; виша медицинска сестра хируршког смера; виши 
медицински техничар. Лице које испуњава наведене услове треба да 
има претходно стечено средње образовање у подручју рада здравство и 
социјална заштита (медицинска сестра - васпитач), а лице које испуњава 
наведене услове од: мастер медицинске сестре до дипломираног специјал-
ног педагога, треба да има и претходно стечено образовање на вишој 
медицинској школи.

Наставник практичне наставе (вежби) акушерства са 
негом - приправник (без лиценце)

на одређено време од 12 месеци, за рад у гинеколошко-
акушерском одсеку школе

УСЛОВИ: виша медицинска сестра - техничар; санитарно-еколошки 
инжењер - специјалиста са претходно стеченим образовањем за струков-
ну медицинску сестру; струковна медицинска сестра; организатор здрав-
ствене неге; виша медицинска сестра; виша гинеколошко-акушерска сес-
тра; специјалиста струковна медицинска сестра; специјалиста струковна 
медицинска сестра бабица; дипломирана медицинска сестра; мастер 
медицинска сестра; дипломирани психолог; дипломирани дефектолог; 
дипломирани педагог; дипломирани специјални педагог; професор педа-
гогије; виша медицинска сестра општег смера; виша медицинска сестра 
интернистичког смера; виша медицинска сестра хируршког смера; виши 
медицински техничар. Лице које испуњава наведене услове треба да 
има претходно стечено средње образовање у подручју рада здравство и 
социјална заштита (гинеколошко - акушерска сестра), а лице које испуња-
ва наведене услове од: мастер медицинске сестре до дипломираног спе-
цијалног педагога, треба да има и претходно стечено образовање на 
вишој медицинској школи.

Наставник рачунарства и информатике - приправник 
(без лиценце)

на одређено време од 12 месеци

УСЛОВИ: професор информатике, односно дипломирани информатичар; 
професор математике, односно дипломирани математичар, смер рачунар-
ство и информатика; дипломирани инжењер електротехнике, сви смеро-
ви, осим енергетског; дипломирани инжењер електронике, сви смерови, 
осим индустријске енергетике; дипломирани инжењер за информационе 
системе, односно дипломирани инжењер организације за информацио-
не системе или дипломирани инжењер организационих наука, одсеци за 
информационе системе, информационе системе и технологије; дипломи-
рани инжењер информатике, односно дипломирани инжењер рачунар-
ства; дипломирани економиста, смерови: кибернетско - организациони, 
економска статистика и информатика, економска статистика и киберне-
тика, статистика и информатика или статистика, информатика и квантна 
економија; дипломирани информатичар; дипломирани информатичар - 
пословна информатика; дипломирани информатичар - професор инфор-
матике; 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 информацио-
них технологија; мастер инжењер организационих наука (студијски про-
грам Информациони системи и технологије или Софтверско инжењерство 
и рачунарске науке). Наставу и друге облике образовно-васпитног рада 
из предмета Рачунарство и информатика може да изводи и лице које је 
на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропи-
су који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, 
савладало програм рачунарства и информатике у трајању од најмање 
четири семестра (испуњеност услова утврђује Министарство надлежно за 
послове образовања на основу плана и програма студија). Лица која су 
стекла академско звање мастер морају имати у оквиру завршених основ-
них академских студија, положено најмање пет информатичких предме-
та (од тога најмање један из области Програмирање и најмање један из 
области Објектно оријентисано програмирање) и најмање три предмета из 
области Математика (испуњеност услова утврђује Министарство надлеж-
но за послове образовања на основу плана и програма студија).

ОСТАЛО: Доставити: пријаву, диплому (оверен препис, не старији од 6 
месеци), уверење о држављанству (оверен препис, не старији од 6 месе-
ци). Неуредне, непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 Наука и образовање

Сајмови запошљавања
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Посао се не чека, 
посао се тражи

ЧАЧАК
ОШ „МИЛИЦА ПАВЛОВИЋ“

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

Професор биологије
на одређено време ради замене одсутног запосленог, до 

краја школске 2014/2015. године, са 50% радног времена

Професор немачког језика
на одређено време до повратка одсутног запосленог

Професор разредне наставе
на одређено време до повратка одсутног запосленог

Професор немачког језика
на одређено време до повратка одсутног запосленог, за 

97% радног времена

Професор математике
на одређено време до повратка одсутног запосленог, за 

50% радног времена

Професор информатике
на одређено време до краја школске 2014/2015. године, за 

75% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних законом треба да 
испуњава и следеће услове: 1) да има одговарајуће образовање; 2) пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 
3) да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена 
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања; 4) држављанство Републике Србије. Докази о испуњености услова 
из тач. 1 и 4 - подносе се уз пријаву на конкурс, из тачке 2 - пре закључења 
уговора о раду, из тачке 3 - прибавља школа. Уз наведене доказе потребно 
је доставити и извод из матичне књиге рођених. Пријаве се достављају 
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.

ОШ „ИВО АНДРИЋ“
32308 Прањани
тел. 032/841-521

Професор немачког језика и књижевности
за рад у издвојеном одељењу у Брезни и Каменици, на 

одређено време ради замене одсутне запослене преко 60 
дана

Професор немачког језика и књижевности
са 33% радног времена, за рад у матичној школи у 

Прањанима, на одређено време, у својству приправника

Професор разредне наставе
за рад у издвојеном одељењу школе у Теочину, на одређено 

време, у својству приправника

Професор разредне наставе
за рад у издвојеном одељењу школе у Срезојевцима, на 

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

Професор разредне наставе
за рад у издвојеном одељењу школе у Богданици, на 

одређено време до истека првог мандата директора школе

УСЛОВИ: услови у складу са чл. 120 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања. Посебни услови 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), наставник, васпитач и стручни сарадник јесте лице које 
је стекло одговарајуће високо образовање: на студијама другог степена 
(мастер академске студије, специјалистичке академске студије или спе-
цијалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо образо-
вање, почев од 10.09.2005. године или на основним студијама у трајању 
од најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо образовање до 
10.09.2005. године; образовање из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, 

у складу са ЕСПБ и испуњава услове сходно Правилнику о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основној школи (“Сл. глас-
ник РС”, бр. 11/12). Уз пријаву на конкурс приложити: оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању; оверену фотокопију уверења о поседо-
вању одговарајућег образовања из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у 
складу са ЕСПБ; доказ о држављанству РС (уверење); извод из матичне 
књиге рођених; лекарско уверење (доставити пре закључивања уговора 
о раду). Уверење да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања, школа прибавља по службеној дужности. Рок 
за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве са доказима 
доставити на адресу школе. Информације се могу добити на број телефо-
на: 032/841-521.

ГЊИЛАНЕ
ОШ “ВЕЉКО ДУГОШЕВИЋ”

38267 Ранилуг

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које испуњава следеће 
услове: поседовање одговарајућег високо образовање из члана 8 став 2 
Закона о основама система образовања и васпитања (високо образовање 
стечено на студијама другог степена - мастер академске студије, специја-
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 четири године, по 
пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не за наставника основне школе, педагога или психолога; поседовање 
дозволе за рад (лиценце); поседовање психичке, физичке и здравстве-
не способности за рад са децом и ученицима; поседовање држављанства 
РС; неосуђиваност правноснажном пресудом за кривична дела утврђена 
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања; 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: доказ о 
држављанству (не старији од шест месеци), оверен препис/фотокопију 
дипломе о стеченом образовању, оверен препис/фотокопију документа о 
положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту, извод из матич-
не књиге рођених, потврду о радном стажу у области образовања и вас-
питања, радну биографију, доказе о својим стручним и организационим 
способностима. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања у 
публикацији “Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се раз-
матрати. Документацију слати на адресу школе, са назнаком: “Конкурс за 
директора школе”. Ближе информације могу се добити у служби школе и 
на број телефона: 0280/75-046.

ОШ “МИЛАДИН ПОПОВИЋ”
Пасјане

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које испуњава следеће 
услове: одговарајуће високо образовање из члана 8 став 2 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања (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 четри године, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године за 
наставника основне школе, педагога или психолога; поседовање дозволе 
за рад (лиценце), наставника, васпитача, стручног сарадника (за педаго-
га, психолога); положен испит за директора установе; најмање 5 годи-
на радног искуства у области образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања; поседовање психичке, физичке и здравствене 
способности за рад са децом и ученицима; поседовање држављанства РС; 
неосуђиваност правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. 
Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: доказ о држављан-
ству, оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању, оверен 
препис/фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу, односно 
стручном испиту, CV - са планом рада за време мандата, преглед кретања 
у служби са биографским подацима, доказе о својим стручним и организа-
ционим способностима. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављи-
вања у публикацији “Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се разматрати.

 Наука и образовање
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КИКИНДА
ОШ „ВАСА СТАЈИЋ“

23305 Мокрин, Светог Саве 101
тел. 0230/62-048

Aндрагошки асистент
на одређено време за школску 2014/2015. годину

УСЛОВИ: да кандидат има средње образовање - IV степен стручне спреме 
(оверена фотокопија дипломе о стеченој стручној спреми); извод из мати-
чне књиге рођених; уверење о држављанству РС или оверена фотокопија 
уверења о држављанству; да има положену обуку из Интегралног програ-
ма обука за остваривање функционалног основног образовања одраслих 
са појединачним модулима - Модул 3 - Обука андрагошког асистента за 
осваривање функционалног основног образовања одраслих - обавезни 
модул и обука Интегрални програм обуке за остваривање функционалног 
основног образовања одраслих, појединачни модули: Модул 1 - основне 
андрагошке вештине и изградња школског тима за директоре, стручне 
сараднике, наставнике и андрагошке асистенте за остваривање ФООО - 
обавезни модул (уверење о завршеној обуци за остваривање функцио-
налног основног образовања одраслих андрагошког асистента); да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (уве-
рење о неосуђиваности школа ће тражити по службеној дужности); лекар-
ско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са 
децом и ученицима - школа ће тражити од изабраног кандидата.

ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови“. Пријаве са потребном документацијом доставити 
на горенаведену адресу школе, са назнаком: „За конкурс“. Ближе инфор-
мације могу се добити на број телефона: 0230/62-048.

ОШ „ЧЕХ КАРОЉ“
24430 Ада, Трг ослобођења 19

тел. 024/852-534

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање из члана 8 став 2 Закона о 
основама система образовања и васпитања (високо образовање стечено 
на студијама другог степена - мастер академске студије, специјалистич-
ке академске студије или специјалистичке струковне студије, по пропису 
који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године или 
на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године), за 
наставника основне школе, педагога или психолога; поседовање дозволе 
за рад (лиценце); поседовање психичке, физичке и здравствене способ-
ности за рад са децом и ученицима; поседовање држављанства Републике 
Србије; знање језика на ком се изводи образовно-васпитни рад (српски 
и мађарски језик); неосуђиваност правноснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања; најмање пет година рада у установи на послови-
ма образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. 
Уз пријаву на конкурс приложити: уверење о држављанству Републике 
Србије у оригиналу или у овереној фотокопији, извод из матичне књиге 
рођених или венчаних у оригиналу или у овереној фотокопији (односи се 
само на кандидате код којих је дошло до промене у имену, односно пре-
зимену од датума дипломирања, односно стицања сведочанства, до дана 
подношења пријаве на конкурс); оверен препис или оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању; оверен препис или оверену фотокопију 
документа о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту за 
наставника, педагога или психолога; оверен препис или оверену фото-
копију дипломе, односно сведочанства о стеченом средњем, вишем или 
високом образовању на српском језику или документ о положеном испи-
ту из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе, 
као доказ о знању српског језика; оверен препис или оверену фотокопију 
дипломе, односно сведочанства о стеченом средњем, вишем или високом 
образовању на мађарском језику или документ о положеном испиту из 
мађарског језика по програму одговарајуће високошколске установе, као 
доказ о знању мађарског језика; потврду о радном искуству у области 
образовања и васпитања у оригиналу или у овереној фотокопији, а која 
нарочито мора да садржи: назив и делатност послодавца, посао на ком је 
кандидат био распоређен и време трајања рада на пословима образовања 
и васпитања или уговор о раду или другу исправу у оригиналу или у овере-
ној фотокопији из које се може несумњиво утврдити да кандидат има нај-
мање пет година рада у установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања и радну биографију.

ОСТАЛО: Пријава на конкурс треба да буде разумљива и нарочито треба 
да садржи: име и презиме подносиоца, адресу подносиоца (место пре-
бивалишта или боравишта, поштански број, улица и број), назначење да 
се подноси на конкурс на место директора школе, контакт телефон (по 
могућности) и својеручни потпис подносиоца. Пожељно је да кандидат уз 
пријаву на конкурс приложи: лекарско уверење, не старије од 6 месеци, 
као доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за 

рад са децом и ученицима, а исто је обавезан да поднесе пре закључења 
уговора о раду. Уз пријаву пожељно је приложити и оквирни план рада 
за време мандата (факултативно). Уверење о неосуђиваности, односно у 
погледу дискриминаторног понашања - школа ће прибавити по службе-
ној дужности. Сва документација која се прилаже уз пријаву на конкурс 
мора бити у оригиналу или у овереној фотокопији. По окончању конкурса 
поднета документација неће се враћати. Изабрани (кандидат) дикректор 
који нема положен испит за директора дужан је да га положи у року од 
годину дана од дана ступања на дужност. Рок за подношење пријава је 
15 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у публи-
кацији „Послови“. Благовременом пријавом на конкурс сматра се пријава 
која је непосредно предата школи пре истека рока утврђеног у конкурсу 
или је пре истека тог рока предата пошти у облику препоручене пошиљке. 
Неблаговремене или непотпуне пријаве, као и пријаве уз које нису прило-
жени сви потребни докази, у оригиналу или у овереној фотокопији, неће 
бити узете у разматрање. Пријаве и потребна документа о испуњавању 
наведених услова слати поштом на адресу школе, са назнаком: „Конкурс 
за директора“ или предати лично у секретаријату школе, сваког радног 
дана, од 08,00 до 13,00 часова. Решење о избору директора биће доне-
то и достављено кандидатима без одлагања, након добијања сагласности 
на одлуку о избору од надлежног органа, односно након истека рока од 
30 дана од дана достављања одлуке истом органу на сагласност. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити код секретара школе и на број 
телефона: 024/852-534.

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА У КИКИНДИ

23300 Кикинда, Светосавска 57
тел. 0230/439-250

Сарадник у настави за област филолошких наука
студент мастер студија на књижевности или језику и 

књижевности, који је студије првог степена завршио са 
просечном оценом најмање осам, са 30% радног времена, 

на одређено време од једне године

УСЛОВИ: За сарадника у настави на студијама првог степена струковних 
студија може бити изабран студент мастер академских или специјалис-
тичких студија, који је студије првог степена завршио са просечном оце-
ном најмање осам. Поред наведене стручне спреме, кандидати треба да 
испуњавају и услове предвиђене Законом о високом образовању и актима 
школе: држављанство Републике Србије, здравствена способност, да нису 
правноснажном пресудом осуђени за кривично дело у складу са чл. 62 
став 4 Закона о високом образовању. Кандидати за сарадника у наста-
ви уз пријаву треба да поднесу: биографију, оверену фотокопију дипломе 
или уверења о завршеним академским студијама првог степена, са про-
сечном оценом најмање осам, доказ да је кандидат уписан на мастер сту-
дије, извод из матичне књиге рођених, доказ о држављанству, лекарско 
уверење о здравственој способности (доставља изабрани кандидат), доказ 
у вези са осуђиваношћу кандидата - прибавиће школа службеним путем.

ОСТАЛО: Непотпуне пријаве и пријаве са неодговарајућом документа-
цијом неће се узимати у разматрање. Конкурсну документацију слати 
на адресу: Висока школа струковних студија за образовање васпитача у 
Кикинди, са назнаком: „За конкурс“, Светосавска 57, 23300 Кикинда.

КОСОВСК А МИТРОВИЦА
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
38220 Косовска Митровица, Анри Динана бб
(Здравствени центар Косовска Митровица)

Наставник у звање ванредног професора за ужу 
научну област Пародонтологија и орална медицина

на одређено време од 60 месеци

Наставник у звање ванредног професора за ужу 
научну област Интерна медицина

на одређено време од 60 месеци

УСЛОВИ: За наставнике: у звање наставника може бити изабрано лице 
које има одговарајући стручни, академски, односно научни назив и способ-
ност за наставни рад. У звање ванредног професора може бити изабрано 
лице које има научни назив доктора наука, више научних радова од зна-
чаја за развој науке, објављених у међународним или водећим домаћим 
часописима са рецензијама, оригинално стручно остварење (пројекат, сту-
дију и сл.), односно руковођење и учешће у научним пројектима, објављен 
уџбеник, монографију, практикум или збирку задатака за ужу научну 
област и више радова саопштених на међународним или домаћим науч-
ним скуповима. Ови услови утврђени су Законом о високом образовању и 
Статутом Медицинског факултета у Приштини. Конкурс је отворен 15 дана 
од дана објављивања. Пријаве слати на горенаведену адресу.

 Наука и образовање
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УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

38220 Косовска Митровица, Анри Динана бб
(Здравствени центар Косовска Митровица)

тел. 028/498-298

Наставник у звање ванредног професора за ужу 
научну област Биохемија

на одређено време од 60 месеци

Наставник у звање ванредног професора за ужу 
научну област Дерматовенерологија

на одређено време од 60 месеци

УСЛОВИ: За наставнике: у звање наставника може бити изабрано лице 
које има одговарајући стручни, академски, односно научни назив и способ-
ност за наставни рад. У звање ванредног професора може бити изабрано 
лице које има научни назив доктора наука, више научних радова од зна-
чаја за развој науке објављених у међународним или водећим домаћим 
часописима са рецензијама, оригинално стручно остварење (пројекат, сту-
дију и сл.), односно руковођење и учешће у научним пројектима, објављен 
уџбеник, монографију, практикум или збирку задатака за ужу научну 
област и више радова саопштених на међународним или домаћим науч-
ним скуповима. Ови услови утврђени су Законом о високом образовању и 
Статутом Медицинског факултета у Приштини. Конкурс је отворен 15 дана 
од дана објављивања. Пријаве слати на горенаведену адресу.

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА
„МИЛАДИН ПОПОВИЋ“
Сушица, 38205 Грачаница

Наставник математике
са 8 часова недељно, на одређено време до повратка 

раднице са трудничког и породиљског боловања

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних законом у погледу стручне 
спреме, кандидати треба да испуњавају и услове прописане Законом о 
основама система образовања и васпитања и Правилником о врсти стру-
чне спреме наставника и стручних сарадника, односно да имају високу 
стручну спрему. Пријаве на конкурс са доказом о стручној спреми, изводом 
из матичне књиге рођених, уверењем о држављанству, уверењем да кан-
дидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад ученицима, 
као и уверењем надлежног органа да кандидат није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца или да није правноснажном пре-
судом осуђиван за кривично дело против достојанства личности и мора-
ла, слати искључиво поштом на адресу школе, са назнаком: „За конкурс“. 
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се разматрати.

КРАГУЈЕВАЦ
ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА КОНКУРСА

ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА
34000 Крагујевац, Светозара Марковића 69

тел. 034/306-800

Конкурс објављен 29.10.2014. године у публикацији „Послови“, 
поништава се за радно место: наставник у звању доцента за ужу 
научну област Хирургија, на одређено време 5 година. У осталом 
делу конкурс је непромењен.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“
34307 Стојник

тел. 034/6707-231

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат за наведено радно место треба да испуњава опште 
услове предвиђене чл. 24 до 29 Закона о раду, као и посебне услове 
предвиђене чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања, 
односно да има: одговарајуће образовање; психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпитања (прибавља школа); 
држављанство Републике Србије; да зна језик на ком се остварује вас-
питно-образовни рад. Дужност директора школе може да обавља лице 
које има одговарајуће образовање из члана 8 став 2 и 4 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања за наставника основне школе и 
подручја рада, за педагога и психолога; дозволу за рад (лиценцу); обуку и 
положен испит за директора установе и најмање 5 година рада у устано-

ви на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања, као и степен и врсту образовања како су предвиђени Правил-
ником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/12 и 
15/13). Изузетно, дужност директора основне школе може да обавља лице 
које има одговарајуће образовање из чл. 8 став 3 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања за наставника те врсте школе, дозволу за 
рад, обуку и положен испит за директора установе и најмање десет година 
рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања, ако се на конкурс не пријави ниједан кандидат 
са одговарајућим образовањем из члана 8 став 2 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања. На поновљеном конкурсу кандидати који 
имају одговарајуће образовање из чл. 8 ст. 2 и 3 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања - равноправни су.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да достави следећа доку-
мента, у оригиналу или у овереној фотокопији: уверење о држављанству 
Републике Србије (не старије од шест месеци); извод из матичне књиге 
рођених (не старији од шест месеци); оверен препис или оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; доказ о знању језика 
на ком се изводи образовно-васпитни рад у школи (уколико одговарајуће 
образовање није стечено на том језику); оверен препис или оверену фото-
копију уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу 
(не старије од шест месеци); лекарско уверење да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима - документ дос-
тавља изабарани кандидат, пре закључења уговора о раду; потврду о 
радном стажу у области образовања и васпитања и радну биографију. 
Пријава која не садржи доказ о обуци и положеном испиту за директора 
сматраће се потпуном, уз обавезу да изабрани кандидат положи испит за 
директора у законом прописаном року. Пријаве на конкурс слати у затво-
реној коверти, са назнаком: „За конкурс“, на горенаведену адресу школе 
или доставити лично у канцеларији секретара школе. Рок за пријављи-
вање је 15 дана. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у 
разматрање. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара 
школе и на број телефона: 034/6707-231.

ОШ „21. ОКТОБАР“
34000 Крагујевац, Милована Глишића 13

тел. 034/6302-785

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат за директора школе мора да испуњава следеће услове: 
да има одговарајуће високо образовање из члана 8 став 2 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања, за наставника основне школе, педа-
гога или психолога; да има дозволу за рад за наставника, педагога или 
психолога; најмање 5 година рада у установи на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања, обуку и положен 
испит за директора установе; да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања; држављанство Републике 
Србије и да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи следеће дока-
зе о испуњености услова конкурса: оверен препис или оверену фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем образовању, оверен препис или ове-
рену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односно испиту 
за лиценцу, уверење о држављанству Републике Србије, доказ о знању 
језика на ком се изводи образовно-васпитни рад у школи (уколико одго-
варајуће образовање није стечено на том језику), извод из матичне књиге 
рођених и потврду да има најмање 5 година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања, био-
графију са кратким прегледом кретања у служби и предлогом програма 
рада директора школе за време мандата. Уверење о неосуђиваности и 
доказ о непостојању дискриминаторног понашања кандидата прибавља 
школа, а лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима кандидат подноси пре закључења 
уговора о раду. Пријаве са доказима подносе се у затвореним ковертама 
- поштом, са назнаком: „За конкурс за директора школе“, на горенаведену 
адресу школе или се предају непосредно секретару школе. Програм обуке 
за директора школе и правилник о полагању испита за директора школе 
нису донети, па ће изабрани кандидат бити у обавези да у законском року 
положи испит за директора школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати. Додатне информације о конкурсу могу се добити код 
секретара школе и на број телефона: 034/6302-785. Рок за пријављивање 
је 15 дана.

 Наука и образовање
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СРЕДЊА ШКОЛА ЛАПОВО
34220 Лапово, Светозара Марковића 43

тел. 034/850-230

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат за директора школе мора да испуњава следеће усло-
ве: да има одговарајуће високо образовање из члана 8 став 2 и члана 
120 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник 
РС”, бр. 79/09, 52/11 и 55/13): наставник, васпитач и стручни сарадник 
јесте лице које је стекло одговарајуће високо образовање на студијама 
другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске 
студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује 
високо образовање почев од 10.09.2005. године или високо образовање 
на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10.09.2005. године. Изузетно, наставник и 
васпитач јесте и лице са стеченим одговарајућим високим образовањем на 
студијама првог степена (основне академске, односно струковне студије), 
студијама у трајању од три године или вишим образовањем. Лице мора да 
има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
стечено на високошколској установи у току студија или након дипломи-
рања од најмање 30 бодова и шест бодова и праксе у установи, у складу 
са Европским системом преноса бодова. Програм за стицање образовања 
реализује високошколска установа у оквиру акредитованог студијског 
програма или као програм образовања током читавог живота, у складу 
са прописима којима се уређује високо образовање. У радни однос у уста-
нови може да буде примљено лице под условима прописаним законом, 
и ако има: одговарајуће образовање; психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђивано правноснаж-
ном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања (доказ прибавља школа); 
држављанство Републике Србије и да зна језик на ком се остварује обра-
зовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат мора да приложи следећа доку-
мента: биографске податке, односно радну биографију, оверен препис/
фотокопију допломе о завршеном одговарајућем високом образовању, 
оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, потврду о 
најмање 5 година рада у области образовања, након стеченог одгова-
рајућег образовања, уверење о држављанству Републике Србије, овере-
ну фотокопију извода из матичне књиге рођених, уверење суда да није 
покренута истрага, нити да је подигнута оптужница за кривична дела из 
надлежности суда. Потврду МУП-а о неосуђиваности, издату према пода-
цима из казнене евиденције - прибавља школа. Лекарско уверење дос-
тавља само изабрани кандидат, пре потписивања уговора о раду. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве слати 
на горенаведену адресу школе. Рок за пријављивање је 15 дана. Ближе 
информације о огласу могу се добити од секретара школе и на број теле-
фона: 034/850-230.

КРАЉЕВО
ОШ „МЛАДОСТ“

36217 Врњци, Железничка 26
тел. 036/631-468

Наставник математике
на одређено време до повратка запослене са породиљског 

одсуства

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидат 
треба да испуњава и следеће услове: одговарајуће образовање у складу 
са чланом 8 Закона о основама система образовања и васпитања, однос-
но високо образовање стечено на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије), по пропису који уређује високо образовање почев од 
10. септембра 2005. године или високо образовање стечено на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређи-
вао 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 матема-
тичар за теоријску математику и примене, дипломирани математичар за 
рачунарство и информатику, дипломирани математичар - информатичар, 
професор математике и рачунарства, дипломирани математичар за мате-
матику економије, професор информатике - математике, дипломирани 
математичар - астроном, дипломирани математичар - примењена мате-
матика, 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 профе-
сор физике и математике, мастер професор информатике и математике, 
дипломирани професор математике - мастер, дипломирани математи-
чар - мастер, дипломирани инжењер математике - мастер (са изборним 
предметом: Основи геометрије), дипломирани математичар - професор 

математике, дипломирани математичар - теоријска математика, дипломи-
рани инжењер математике (са изборним предметом: Основи геометрије), 
професор хемије - математике, професор географије - математике, про-
фесор физике - математике, професор биологије - математике, професор 
математике - теоријско усмерење, професор математике - теоријски смер, 
дипломирани математичар и информатичар. Лица која су стекла академ-
ско звање мастер, односно дипломирани - мастер треба да имају заврше-
не основне академске студије на студијским програмима из области мате-
матике 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 васпи-
тања, образовање из психолошких, педагошких и методичких дисиплина 
стечено на високошколској установи у току студија или након дипломи-
рања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са 
Европским системом преноса бодова; кандидат који је у току студија поло-
жио 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 правноснажном пресудом за кри-
вична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања; држављанство Републике Србије; да зна језик 
на ком се остварује образовно-васпитни рад. Образовно-васпитни рад у 
школи остварује се на српском језику.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да поред краће био-
графије доставе следећу документацију, у оригиналу или у овереном пре-
пису: доказ о држављанству Републике Србије (уверење о држављанству 
и извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству не сме бити 
старије од шест месеци), оверен препис или оверену фотокопију дипломе 
о стеченом одговарајућем образовању; доказ о поседовању образовања 
из психолошких, педагошких и методичких дисиплина стеченом на висо-
кошколској 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 
ком се остварује образовно-васпитни рад (потврда високошколске устано-
ве на којој је кандидат стекао образовање да се редовна настава одвија 
на српском језику). Доказ о неосуђиваности прибавља школа. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Рок за пријављивање је 
8 дана од дана објављивања.

ОШ “БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”
Вранеши, тел. 036/5466-263

Наставник физичког васпитања
са 20% радног времена, на одређено време до краја 

школске 2014/2015. године

Наставник музичке културе
са 75% радног времена, на одређено време до повратка 

запослене одсутне преко 60 дана

Наставник српског језика
са 94% радног времена, на одређено време до повратка 

запослене одсутне преко 60 дана

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа из чл. 24 Зако-
на о раду (“Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09 и 32/13), кандидат тре-
ба да испуњава и услове у складу са чл. 8 став 4 и чл. 120 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 52/11 
и 55/13) и има одговарајуће образовање у складу са Правилником о врсти 
стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи (“Сл. 
гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/12 и 15/13). Уз пријаву на конкурс 
доставити: уверење о држављанству - не старије од 6 месеци, извод из 
матичне књиге рођених, оригинал или оверен препис/фотокопију дипломе 
о стеченом образовању, доказ о испуњености услова из чл. 8 став 4 Закона 
о основама система образовања и васпитања (посебна потврда да је у току 
студија кандидат положио испит из педагогије и психологије, односно да 
има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
стечено на високошколској установи у току студија или након дипломи-
рања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са 
Европским системом преноса бодова или уверење о положеном стручном 
испиту, односно испиту за лиценцу), доказ о испуњености услова из члана 
120 став 1 тачка 5 Закона о основама система образовања и васпитања - за 
извођење наставе на српском језику. Копије докумената морају бити ове-
рене, овера не сме бити старија од 6 месеци. За наведена радна места оба-
везна је провера психофизичких способности кандидата код Националне 
службе за запошљавање. Кандидати који су били на тесту до шест месеци 
пре истека овог конкурса наводе то у својој пријави. Лекарско уверење 
доставља се по коначности одлуке о избору кандидата, а пре потписивања 
уговора о раду. Рок за пријављивање је 8 дана. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узимати у обзир. Пријаве са потребним документима 
слати на адресу школе. Сва обавештења могу се добити на број телефона: 
036/5466-263.

 Наука и образовање
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ПОЉОПРИВРЕДНО-ХЕМИЈСКА ШКОЛА
„Др ЂОРЂЕ РАДИЋ“

36000 Краљево, Ђуре Ђаковића 2/22
тел. 036/359-888

Помоћни наставник у хемијској лабораторији
на одређено време до повратка запослене са породиљског 

боловања

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, занимања: техничар хемијско-техно-
лошке струке, хемијско-технолошки техничар, хемијски лаборант. Потреб-
на документација: оверена фотокопија дипломе о завршеној средњој шко-
ли, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, кратка 
биографија са адресом и контакт телефоном, лекарско уверење (доставља 
се пре закључења уговора са изабраним кандидатом). Рок за пријављи-
вање је 8 дана од дана објављивања. Документа слати на адресу школе, са 
назнаком: „За конкурс“. Ближа обавештења могу се добити на број теле-
фона: 036/359-888, од 09,00 до 13,00 часова.

КРУШЕВАЦ
ОШ „БРАНА ПАВЛОВИЋ“

37254 Коњух
тел. 037/875-103

Помоћни радник
на одређено време ради замене одсутног запосленог преко 

60 дана
2 извршиоца

УСЛОВИ: да кандидат испуњава следеће услове: одговарајуће образо-
вање - завршено основно образовање (основа школа); да је држављанин 
Републике Србије (доставити и извод из матичне књиге рођених); да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 
да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у 
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања. Проверу психофизичких способности за рад са децом и ученицима 
врши надлежна служба за послове запошљавања. Потврду о неосуђива-
ности кандидата пробавља школа. Уз пријаву доставити оригинале или 
оверене копије докумената издатих од надлежних органа (не старије од 6 
месеци). Лекарско уверење се доставља по коначности одлуке о избору. 
Пријаве са потребном документацијом слати на наведену адресу. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

ГИМНАЗИЈА „ВУК КАРАЏИЋ“
37240 Трстеник, Вука Караџића 11

тел. 037/713-665

Наставник латинског језика
за 30% радног времена, на одређено време до повратка 

одсутне запослене

УСЛОВИ: 1) одговарајуће образовање из члана 8 став 2 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 
55/13) за наставника латинског језика у гимназији; 2) одговарајућа пси-
хичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима; 
3) да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела 
из члана 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13); 4) држављанство 
РС; 5) да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. Докази 
о испуњености услова из става 1 тач. 1, 4 и 5 - подносе се уз пријаву на 
конкурс. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Пријаве са доказима о испуњености услова доставити на горе-
наведену адресу.

ОШ „СТАНИСЛАВ БИНИЧКИ“
37252 Јасика, Станислав Бинички бб

тел. 037/671-103

Наставник математике
на одређено време до повратка раднице са породиљског 

одсуства

Наставник разредне наставе
на одређено време, за рад у издвојеном одељењу Кукљин, 

до повратка раднице са породиљског одсуства

УСЛОВИ: Кандидати треба да говоре српски језик и поред општих услова 
за заснивање радног односа треба да испуњавају и посебне услове пропи-
сане чл. 8 и 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), а у погледу образовања услове про-
писане Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних 

сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 
11/2012 и 15/2013). Уз пријаву на оглас кандидати треба да доставе доказ 
о степену и врсти образовања (оригинал или оверена фотокопија), као и 
извод из матичне и књиге држављана - не старији од шест месеци. Кан-
дидати који су у претходних шест месеци имали проверу психофизичких 
способности за рад са децом и ученицима у пријави треба да наведу датум 
и филијалу Националне службе за запошљавање у којој је обављено тес-
тирање. За кандидате који нису имали проверу, а уђу у ужи избор, прове-
ра психофизичких способности за рад са децом и ученицима обавиће се 
код Националне службе за запошљавање - Филијала Крушевац. Лекарско 
уверење доставља изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду. 
Пријаве слати на горенаведену адресу.

ОШ „СТАНИСЛАВ БИНИЧКИ“
37252 Јасика, Станислава Биничког бб

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да има одгова-
рајуће високо образовање из члана 8 став 2 тач. 1 и 2 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања, за наставника основне школе, 
педагога или психолога, стечено на студијама другог степена (мастер ака-
демске 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 поседује дозволу за рад, обуку и положен испит за директора 
установе (изабрани кандидат биће у обавези да у законском року поло-
жи испит за директора, након што министар просвете, науке и техно-
лошког развоја донесе подзаконски акт о полагању испита за директора 
школе) и најмање 5 година рада у установи на пословима образовања и 
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 
да је држављанин Републике Србије; да зна српски језик на ком се ост-
варује образовно-васпитни рад. Уз пријаву кандидат подноси: оригинал, 
оверен препис или оверену фотокопију дипломе о завршеном одгова-
рајућем високом образовању; оригинал, оверен препис или оверену фото-
копију уверења о положеном стручном испиту - испиту за лиценцу; доказ 
- потврду о раду у установи на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања; уверење о држављанству Републике 
Србије (не старије од 6 месеци, оригинал или оверену фотокопију); извод 
из матичне књиге рођених - нови образац (оригинал или оверену фотоко-
пију); доказ о знању језика на ком се остварује образовно-васпитни рад 
(осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на том језику); 
преглед кретања у служби са биграфским подацима; оквирни план рада 
за време мандата. Уверење о положеном испиту за директора школе се 
не прилаже, с обзиром да министарство надлежно за послове просвете 
није организовало полагање наведеног испита, па пријава која не буде 
садржала наведени документ неће се сматрати непотпуном, а изабрани 
кандидат биће у обавези да у законском року положи испит за директора 
школе. Уверење да кандидат није осуђиван за дела утврђена чл. 120 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања - прибавља 
школа. Уверење о здравственом стању - лекарско уверење са утврђеним 
психичким, физичким и здравственим способностима за рад са децом и 
ученицима доставља се пре закључења уговора о раду. Директор се бира 
на период од четири године. Рок за пријављивање је 15 дана од дана 
објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматра-
не. Ближа обавештења могу се добити у секретаријату школе или на број 
телефона: 037/671-953. Одлука о избору директора биће донета у року од 
15 дана од дана истека рока за достављање пријава по конкурсу. Пријаве 
на конкурс достављају се на адресу школе.

ЛЕСКОВАЦ
ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“

16253 Брестовац, Вука Караџића 1
тел. 016/782-206

Наставник српског језика
на одређено време ради замене одсутне запослене преко 
60 дана, до повратка запослене са породиљског одсуства 
и одсуства ради неге детета, за рад у централној школи у 

Брестовцу

Библиотекар
са 50% радног времена, на одређено време ради замене 

одсутне запослене преко 60 дана, до повратка запослене са 
породиљског одсуства и одсуства ради неге детета, за рад у 

централној школи у Брестовцу

УСЛОВИ: да кандидат испуњава следеће услове: одговарајуће образо-
вање из члана 8 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 
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гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и Правилника о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. глас-
ник РС - Просветни гласник“, бр. 11/12 и 15/13); да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да има 
држављанство Републике Србије; да зна језик на ком се остварује обра-
зовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе (оригинали 
или оверене копије документације, не старије од шест месеци): уверење о 
држављанству; извод из матичне књиге рођених; оверен препис/фотоко-
пију дипломе о стеченој стручној спреми; потврду/уверење да имају обра-
зовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено 
на високошколској установи у току студија или након дипломирања од 
најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским 
системом преноса бодова. Уколико кандидат није стекао образовање на 
српском језику, у обавези је да достави доказ да је положио испит из срп-
ског језика по програму одговарајуће високошколске установе. Лекарско 
уверење о психофизичкој способности за рад са децом кандидат прилаже 
пре закључења уговора о раду, док уверење из казнене евиденције за 
горенаведена дела - прибавља школа по службеној дужности. У поступ-
ку одлучивања о избору наставника директор школе вршиће ужи избор 
кандидата које упућује на проверу психофизичких способности за рад са 
децом и ученицима, пре доношења коначне одлуке о избору. Проверу 
психофизичких способности за рад са децом и ученицима врши надлежна 
служба за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака. 
О месту и датуму провере кандидати ће бити обавештени по истеку рока 
за подношење пријава. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављи-
вања. Пријаве на конкурс слати на адресу школе. Ближе информације о 
конкурсу могу се добити код секретара школе, на број телефона: 016/782-
206.

ОШ „БРАЋА МИЛЕНКОВИЋ“
Село Шишава, 16210 Власотинце

тел. 016/875-977

Наставник српског језика
на одређено време ради замене одсутног запосленог преко 
60 дана, са 94% радног времена, за рад у матичној школи

УСЛОВИ: Кандидати треба да имају одговарајуће образовање у складу 
са чл. 8 став 2, да испуњавају услове из члана 120 Закона о основама 
система образовања и васпитања и Правилника о врсти стручне спреме 
наставника и стручних сарадника у основној школи. Уз пријаву кандидати 
су обавезни да доставе: оверену копију дипломе о стеченој стручној спре-
ми или уверење, али не старије од 6 месеци, уверење о држављанству 
(не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених, да кандидат 
није осуђиван правноснажном пресудом (издаје МУП) - доставља канди-
дат, лекарско уверење доставља се пре закључивању уговора о раду. Про-
веру психофизичких способности кандидата за рад са децом и ученицима 
извршиће надлежна служба за запошљавање. Рок за пријављивање је 8 
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве са биографијом 
доставити на адресу школе или лично, од 07,00 до 14,00 часова. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити код секретара школе и на број 
телефона: 016/875-977.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СТАНИМИР ВЕЉКОВИЋ ЗЕЛЕ“

16205 Бојник, Стојана Љубића 2
тел. 016/821-135

е-mail: оsstanimirveljkovic@open.telekom.rs

Наставник грађанског васпитања
на одређено време до повратка запослене са боловања, 

односно породиљског одсуства и одсуства ради неге детета, 
са 30% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања послова наставника грађанског 
васпитања може бити примљен кандидат који испуњава следеће услове: 
поседовање одговарајућег образовања у складу са одредбама члана 8 
став 2 и 4 Закона о основама система образовања и васпитања и члана 2 
Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи; поседовање држављанства Републике Србије; 
поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад са 
децом и ученицима; неосуђиваност правноснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања; познавање језика на ком се остварује образовно-вас-
питни рад. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

ОСТАЛО: Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: доказ о 
држављанству РС (уверење о држављанству и извод из матичне књиге 

рођених), оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању, доказ да кандидат поседује образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској устано-
ви у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и шест 
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова 
(оверену фотокопију потврде/уверења). У пријави обавезно навести кон-
такт 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 или непосред-
ном предајом пријаве на конкурс у канцеларији секретара школе, а ближе 
информације о конкурсу могу се добити код секретара школе и на горена-
ведени број телефона.

Наставник грађанског васпитања
на одређено време до повратка запослене са боловања, 

односно породиљског одсуства и одсуства ради неге детета, 
са 20% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања послова наставника грађанског 
васпитања може бити примљен кандидат који испуњава следеће услове: 
поседовање одговарајућег образовања у складу са одредбама члана 8 
став 2 и 4 Закона о основама система образовања и васпитања и члана 2 
Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи; поседовање држављанства Републике Србије; 
поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад са 
децом и ученицима; неосуђиваност правноснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања; познавање језика на ком се остварује образовно-вас-
питни рад. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

ОСТАЛО: Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: доказ о 
држављанству РС (уверење о држављанству и извод из матичне књиге 
рођених), оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању, доказ да кандидат поседује образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској устано-
ви у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и шест 
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова 
(оверену фотокопију потврде/уверења). У пријави обавезно навести кон-
такт 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 или непосред-
ном предајом пријаве на конкурс у канцеларији секретара школе, а ближе 
информације о конкурсу могу се добити код секретара школе и на горена-
ведени број телефона.

Наставник грађанског васпитања
на одређено време до повратка запослене са боловања, 

односно породиљског одсуства и одсуства ради неге детета, 
са 30% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања послова наставника грађанског 
васпитања може бити примљен кандидат који испуњава следеће услове: 
поседовање одговарајућег образовања у складу са одредбама члана 8 
став 2 и 4 Закона о основама система образовања и васпитања и члана 2 
Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи; поседовање држављанства Републике Србије; 
поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад са 
децом и ученицима; неосуђиваност правноснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања; познавање језика на ком се остварује образовно-вас-
питни рад. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

ОСТАЛО: Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: доказ о 
држављанству РС (уверење о држављанству и извод из матичне књиге 
рођених), оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању, доказ да кандидат поседује образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској устано-
ви у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и шест 
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова 
(оверену фотокопију потврде/уверења). У пријави обавезно навести кон-
такт 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 или непосред-
ном предајом пријаве на конкурс у канцеларији секретара школе, а ближе 
информације о конкурсу могу се добити код секретара школе и на горена-
ведени број телефона.

Наставник енглеског језика
на одређено време до повратка запослене са функције, са 

30% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања послова наставника енглеског 
језика може бити примљен кандидат који испуњава следеће услове: посе-
довање одговарајућег образовања у складу са одредбама члана 8 став 2 
и 4 Закона о основама система образовања и васпитања и члана 2 Пра-
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вилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи; поседовање држављанства Републике Србије; поседо-
вање психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и 
ученицима; неосуђиваност правноснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања; познавање језика на ком се остварује образовно-вас-
питни рад. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

ОСТАЛО: Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: доказ о 
држављанству РС (уверење о држављанству и извод из матичне књиге 
рођених), оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању, доказ да кандидат поседује образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској устано-
ви у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и шест 
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова 
(оверену фотокопију потврде/уверења). У пријави обавезно навести кон-
такт 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 или непосред-
ном предајом пријаве на конкурс у канцеларији секретара школе, а ближе 
информације о конкурсу могу се добити код секретара школе и на горена-
ведени број телефона.

Педагошки асистент
на одређено време до 31.08.2015. 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; 
поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад са 
децом и ученицима; неосуђиваност правноснажном пресудом за кривич-
на дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања; познавање језика на ком се остварује образов-
но-васпитни рад; завршена обуку за рад педагошког асистента. Рок за под-
ношење пријава је 15 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се узимати у разматрање.

ОСТАЛО: Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: доказ о 
држављанству РС (уверење о држављанству и извод из матичне књиге 
рођених), оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању, доказ да кандидат поседује образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској уста-
нови у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест 
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова 
(оверену фотокопију потврде/уверења). У пријави обавезно навести кон-
такт 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 или непосред-
ном предајом пријаве на конкурс у канцеларији секретара школе, а ближе 
информације о конкурсу могу се добити код секретара школе и на горена-
ведени број телефона.

НИШ
ОШ „КАРАЂОРЂЕ“

18204 Горњи Матејевац, Просветина 1
тел. 018/4575-404

Наставник математике
на одређено време до повратка запослене са породиљског 

боловања

УСЛОВИ: испуњеност услова прописаних чл. 120 и 121 ст. 9 и 10 и чл. 8 ст. 
2 тач. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и услова у погледу стручне 
спреме прописаних Правилником о степену и врсти образовања наставни-
ка и стручних сарадника у основној школи. Уз пријаву доставити у ориги-
налу или у овереној фотокопији: диплому о стеченом образовању, дозволу 
за рад, односно уверење о положеном стручном испиту које је по закону 
признато као лиценца, уверење о држављанству, извод из матичне књиге 
рођених, доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад 
са ученицима. Школа прибавља од надлежног органа 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. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

ОШ „СТОЈАН ЖИВКОВИЋ СТОЛЕ“
18213 Трњане

тел. 018/4844-250

Наставник ликовне културе
са 15% радног времена, на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Поред општих услова, кандидат треба да испуњава и услове 
утврђене Законом о основној школи, Законом о основама система обра-

зовања и васпитања и Правилником о врсти стручне спреме наставника и 
стручних сарадника у основној школи; да испуњава услове прописане чл. 
8, 120 и 122 Закона о основама система образовања и васпитања; одгова-
рајуће образовање у складу са Законом о основама система образовања 
и васпитања и Правилником о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи; да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима (доказ доставља изабрани 
кандидат, пре закључења уговора о раду); да није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања (доказ прибавља школа); 
држављанство Републике Србије. У складу са чланом 8 став 4 Закона о 
основама система образовања и васпитања, наставник мора да има обра-
зовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено 
на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од 
најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским 
системом преноса бодова. Програм стицања образовања из члана 8 став 4 
горенаведеног Закона реализује високошколска установа у оквиру акреди-
тованог студијског програма или као програм образовања током читавог 
живота, у складу са прописима којима се уређује високо образовање. У 
складу са чланом 121 став 10 Закона о основама система образовања и 
васпитања, наставник који је у току студија положио испите из педаго-
гије и психологије или је положио стручни испит, односно испит за лицен-
цу, сматра се да има образовање из члана 8 став 4 горенаведеног Зако-
на. Послове наставника ликовне културе може да обавља лице само уз 
испуњеност услова за рад прописаних чл. 122 Закона о основама система 
образовања и васпитања. Уз пријаву доставити краћу биографију, као и 
друге доказе у оригиналу или у овереном препису, односно фотокопији: 
извод из матичне књиге рођених (на новом обрасцу, без обзира на датум 
издавања); уверење о држављанству (не старије од 6 месеци); диплому 
о стеченом одговарајућем образовању; ако је кандидат положио стручни 
испит или испит за лиценцу - уверење о истом; доказ да има или да се сма-
тра да има образовање из чл. 8 ст. 4 Закона о основама система образо-
вања и васпитања. У поступку одлучивања о избору наставника директор 
врши ужи избор кандидата које упућује на претходну психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима, коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања, применом стандардизованих поступака. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

ОШ „ЉУПЧЕ НИКОЛИЋ“
18220 Алексинац, Тихомира Ђорђевића 10

тел. 018/800-109

Наставник биологије
на одређено време ради замене одсутног запосленог

УСЛОВИ: одговарајуће образовање на студијама другог степена (мастер 
академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистич-
ке струковне студије), по пропису који уређује високо образовање почев 
од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од 
најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005. године: професор биологије; дипломирани биолог; 
дипломирани молекуларни биолог и физиолог; професор биологије и 
хемије; дипломирани биолог - смер заштите животне средине; дипломира-
ни биолог - еколог; дипломирани професор биологије и хемије; професор 
биологије - географије; професор биологије - хемије; професор биологије 
- физике; професор биологије - информатике; професор биологије - мате-
матике; дипломирани професор биологије - мастер; дипломирани биолог 
- мастер; дипломирани професор биологије - хемије, мастер; дипломира-
ни професор биологије - географије, мастер; дипломирани молекуларни 
биолог - мастер; дипломирани биолог заштите животне средине; мастер 
биолог; мастер професор биологије; мастер професор биологије и геогра-
фије; мастер професор биологије и хемије. Лица која су стекла академско 
звање мастер морају имати претходно завршене основне академске сту-
дије биологије.

Наставник ликовне културе
са 90% радног времена, на одређено време ради замене 

одсутног запосленог

УСЛОВИ: одговарајуће образовање на студијама другог степена (мастер 
академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистич-
ке струковне студије), по пропису који уређује високо образовање почев 
од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од нај-
мање 4 године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године: дипломирани сликар; академски сликар - ликовни 
педагог; академски графичар - ликовни педагог; академски вајар - ликов-
ни педагог; дипломирани сликар - професор ликовне културе; дипломира-
ни 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; дипломи-
рани вајар - професор; дипломирани графички дизајнер; дипломирани 
архитекта унутрашње архитектуре; дипломирани сликар зидног сликар-
ства; дипломирани графичар; дипломирани графичар - професор; профе-
сор ликовних уметности; наставник ликовне уметности; мастер ликовни 
уметник (завршене основне академске студије из области ликовне умет-
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ности, односно примењене уметности и дизајна); мастер примењени умет-
ник (завршене основне академске студије из области ликовне уметности, 
односно примењене уметности и дизајна); мастер конзерватор и рестаура-
тор (завршене основне академске студије из области ликовне уметности, 
односно примењене уметности и дизајна); мастер дизајнер (завршене 
основне академске студије из области ликовне уметности, односно при-
мењене уметности и дизајна); лице са завршеним факултетом лилковних 
уметности; лице са завршеним факултетом примењених уметности; лице 
са завршеним факултетом примењених уметности и дизајна.

ОСТАЛО: Кандидат мора да има образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току сту-
дија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у 
установи, у складу са Европским системом преноса бодова; држављанство 
Републике Србије; познавање језика на ком се остварује образовно-вас-
питни рад. Уз пријаву доставити, у оригиналу или у овереној фотокопији: 
диплому, извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству. 
Рок за пријављивање је 15 дана.

НОВИ ПА ЗАР
ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ ПАЗАРУ
36300 Нови Пазар, Димитрија Туцовића бб

тел. 020/338-240

Конкурс објављен 30.07.2014. године у публикацији „Послови“, 
поништава се за радно место: наставник у звање доцента за ужу 
научну област Грађанско право.

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ ПАЗАРУ

36300 Нови Пазар, Димитрија Туцовића бб
тел. 020/338-240

Конкурс објављен 24.09.2014. године у публикацији „Послови“, 
поништава се за радно место: наставник у звање доцента за ужу 
научну област Јавно право.

ОСНОВНА ШКОЛА
„РИФАТ БУРЏОВИЋ ТРШО“

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

Наставник разредне наставе
на одређено време

Психолог
на одређено време

Наставник биологије
на одређено време, за 10% норме

Наставник физике
на одређено време

Наставник музичке културе
на одређено време, за 25% норме

Наставник српско-босанског језика
на одређено време, за 40% норме

Секретар

УСЛОВИ: Уз пријаву на конкурс доставити следећа документа: диплому о 
стеченом образовању - VII степен стручне спреме, уверење о завршеним 
мастер студијама, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављан-
ству, уверење да кандидат није кажњаван и да није под истрагом. Пријаве 
са потребном документацијом слати на адресу школе.

ГИМНАЗИЈА
36300 Нови Пазар, Вука Караџића 7

Наставник енглеског језика
на одређено време до повратка запослене, са 66% радног 

времена

Наставник биологије
на одређено време до повратка запослене са боловања

УСЛОВИ: у радни однос може да буде примљено лице под условима про-
писаним законом, и ако има: одговарајуће високо образовање - на студија-
ма 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 сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. године; образовање из психо-
лошких, 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 прено-
са бодова, одговарајуће образовање сходно Правилнику о врсти стручне 
спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у гимна-
зији („Сл. гласник СРС - Просветни гласник“, бр. 5/90 и „Просветни глас-
ник“, бр. 5/91, 1/92, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 4/99, 3/03, 4/04, 11/04, 5/05, 
1/07, 7/08 и 15/2013); да кандидат има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван сходно члану 
120 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени глас-
ник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13); држављанство Републике Србије; да зна 
језик на ком се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити следећа документа: оверену 
фотокопију дипломе, уверење о образовању из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у 
установи, извод матичне из књиге рођених и уверење о држављанству. 
Лекарско уверење подноси се пре закључења уговора о раду, а уверење 
да кандидат није кажњаван прибавља Гимназија. Пријаве слати на адресу 
Гимназије.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
36300 Нови Пазар, Вука Караџића бб

тел. 020/321-048

Наставник српског језика и књижевности
на одређено време до 31.08.2015. године, за 50% норме 
часова, ради замене раднице која је именована на место 

помоћника директора школе

Дипломирани инжењер машинства
на одређено време до 31.08.2015. године, за 50% норме 
часова, ради замене радника који је именован на место 

помоћника директора школе

Наставник филозофије
на одређено време ради замене радника који се налази на 
неплаћеном одсуству, а најдуже до 28.02.2015. године, за 

40% норме часова

Наставник физике
на одређено време ради замене директора у првом 

мандату, за 90% норме часова

УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено лице под условима про-
писаним законом, и ако има: одговарајуће образовање, психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима, да није осуђивано 
правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тач-
ка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, држављанство 
Републике Србије, да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни 
рад. Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да доставе следећу доку-
ментацију: доказ о стручној спреми (диплома), извод из матичне књиге 
рођених, уверење о држављанству, радну књижицу, доказ о познавању 
језика на ком се обавља васпитни рад, доказ о потребном образовању из 
педагошких, психолошких и методичких дисциплина.

Напомена: Уверење да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривична дела из члана 120 став 1 тачка 1 Закона о основама система 
образовања и васпитања - прибавља школа. Лекарско уверење кандидат 
прилаже пре закључивања уговора о раду. Пријаве са потпуном докумен-
тацијом доставити на адресу школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати.

ШКОЛА ЗА ДИЗАЈН ТЕКСТИЛА И КОЖЕ
36300 Нови Пазар, Вука Караџића бб

Наставник цртања и сликања и теорије форме
на одређено време до повратка раднице са породиљског 

одсуства

Наставник физичког васпитања
за 80% норме часова, на одређено време до повратка 

радника са неплаћеног одсуства

УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено лице под условима про-
писаним законом, и ако има: одговарајуће образовање - образовање из 

 Наука и образовање



Бесплатна публикација о запошљавању 37  05.11.2014.  |  Број 594 |   

психолошких, педагошких и методичких дисциплина; 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 тач-
ка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство 
Републике Србије; да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни 
рад. Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да доставе следећу доку-
ментацију: доказ о стручној спреми (диплома), извод из матичне књиге 
рођених, потврду или уверење од високошколске усзанове да је канди-
дат у току студија положио испите из педагогије и психологије или ове-
рену фотокопију уверења да је кандидат положио стручни испит, однос-
но испит за лиценцу, радну књижицу, уверење о држављанству, доказ о 
познавању језика на ком се обавља образовно-васпитни рад.

Напомена: Уверење да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривична дела из члана 120 став 1 тачка 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања - прибавља школа. Лекарско уверење кандидат 
прилаже пре закључивања уговора о раду. Пријава са потпуном докумен-
тацијом доставља се на адресу школе. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће се разматрати.

НОВИ С А Д
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА

ДЕЧИЈИ ВРТИЋ „ЗМАЈ“
21000 Нови Сад, Мише Димитријевића 12

тел. 064/1930-257

Кувар

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме у наведеном занимању, 6 месе-
ци радног искуства. Пријављивање је на горенаведени број телефона, од 
10,00 до 14,00 часова.

ПУ ДЕЧИЈИ ВРТИЋ „ШВРЋА“
21000 Нови Сад, Ђорђа Магарашевића 41

тел. 060/5200-316
e-mail: vrticsvrca@yаhoo.com

Медицинска сестра - васпитач

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у наведеном занимању или 
педијатријска сестра, 6 месеци радног искуства, предвиђен је пробни рад 
1 месец. Пријаве слати мејлом.

ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА
21000 Нови Сад, Ловћенска 16

тел. 021/450-188

Асистент за ужу област Основне научне дисциплине 
у спорту и физичком васпитању (асистент ће 
сарађивати на групи предмета: Биомеханика)

на одређено време 3 године

УСЛОВИ: уписане докторске студије или академски назив магистра нау-
ка и прихваћена тема докторске дисертације са претходно завршеним 
нивоима студија, са укупном просечном оценом најмање осам; да канди-
дат испуњава услове који су предвиђени Законом о високом образовању 
(„Сл. гласник РС“, бр. 76/05) и Статутом Факултета. Уз пријаву приложити: 
краћу биографију, доказе о испуњености наведених услова. Уверење о 
неосуђиваности прибавиће Факултет службеним путем. Контакт телефон: 
021/450-188, локал 124.

ГИМНАЗИЈА „ЖИВОРАД ЈАНКОВИЋ“
СА ДОМОМ УЧЕНИКА

21000 Нови Сад, Темеринска 28

Наставник енглеског језика
на одређено време до повратка запосленог са боловања, са 

61% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, тј. одговарајуће образовање пре-
ма Правилнику о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника 
и помоћних наставника у гимназији и Закону о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/2011, 55/13) и општи 
услови прописани чл. 120 и 122 Закона о основама система образовања и 
васпитања. Уз пријаву приложити оверен препис дипломе о завршеним 
студијама и уверења којима се доказује испуњеност услова за рад у шко-
ли. Предност имају кандидати са лиценцом. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. Рок за пријављивање је 5 дана.

Наставник физике
са 45% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, тј. одговарајуће образовање пре-
ма Правилнику о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника 
и помоћних наставника у гимназији и Закону о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/2011, 55/13) и општи 
услови прописани чл. 120 и 122 Закона о основама система образовања 
и васпитања. Предвиђен је пробни рад 5 месеци. Уз пријаву приложити: 
оверен препис дипломе о завршеним студијама, као и уверења којима се 
доказује испуњеност услова за рад у школи. Предност имају кандидати са 
лиценцом. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Рок 
за пријављивање је 5 дана.

ГИМНАЗИЈА „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН“
21460 Врбас, Палих бораца 9

тел. 021/704-653

Професор ликовне културе
са 80% радног времена (32 радна сата недељно) на 

одређено време до повратка на рад запослене одсутне 
преко 60 дана

УСЛОВИ: да кандидат испуњава следеће услове предвиђене законом: 
одговарајуће образовање у складу са чланом 8 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/2013) и 
Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних сарад-
ника и помоћних наставника у гимназији; психичка, физичка и здравстве-
на способност за рад са ученицима; да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања; да има држављанство Репу-
блике Србије; да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. 
Рок за пријављивање је 8 дана, рачунајући од дана објављивања у публи-
кацији „Послови“. Пријаве се достављају на горенаведену адресу - поштом 
или лично, са назнаком: „За конкурс“. Све додатне информације могу се 
добити на број телефона: 021/704-653. Уз пријаву кандидати треба да 
доставе: уверење о држављанству РС, извод из матичне књиге рођених и 
оригиналну исправу или оверену копију исправе о завршеном школовању. 
Уверење из тачке 3 - прибавља школа службеним путем, док уверење из 
тачке 2 - изабрани кандидат доставља пре закључења уговора о раду. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА
21420 Бач, Школска 1

тел/факс: 021/770-387, 771-063

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора школе може да буде изабрано лице које испуњава 
следеће услове: одговарајуће високо образовање за наставника те врсте 
школе и подручја рада, за педагога и психолога из члана 8 став 2 Закона 
о основама система образовања и васпитања: високо образовање стечено 
на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке 
академске студије и специјалистичке струковне студије), по пропису који 
уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године или на 
основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године; поседовање доз-
воле за рад (лиценце); обука и положен испит за директора установе; да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; да није осуђивано правноснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања; држављанство Републике Србије; најмање пет година рада у 
установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одгова-
рајућег образовања; да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни 
рад. Изузетно, за директора школе може да буде изабрано и лице које 
има стечено одговарајуће високо образовање на студијама првог степена 
(основне академске, односно струковне студије), на студијама у трајању 
од три године или са вишим образовањем за наставника те врсте школе, 
дозволу за рад, обуку и положен испит за директора школе и најмање 
десет година рада у школи на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања, ако се на конкурс не пријави ниједан 
кандидат са одговарајућим образовањем из претходног става овог члана. 
На поновљеном конкурсу кандидати који имају одговарајуће образовање 
из става 1 и 2 овог члана - равноправни су. Директор се бира на период 
од четири године. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављи-
вања.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: уверење 
о држављанству и извод из матичне књиге рођених, у оригиналу или у 
овереној фотокопији; оверен препис или оверену фотокопију дипломе о 
стеченом образовању; оверен препис или оверену фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу; доказ о обуци 
и положеном испиту за директора (изабрани директор који нема поло-
жен испит за директора, дужан је да га положи у року од годину дана од 
дана ступања на дужност); потврду о радном искуству у области обра-
зовања и васпитања (најмање пет година након стеченог одговарајућег 
образовања); доказ о знању језика на ком се изводи образовно-васпитни 
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рад (уколико одговарајуће образовање није стечено на том језику, оверен 
препис или оверену фотокопију), радну биографију. Доказ о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима канди-
дат је дужан да достави пре закључења уговора о раду. Доказ да канди-
дат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела из тачке 5 
текста конкурса - утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања - прибавља школа по службеној дужности 
од МУП-а, за изабраног кандидата. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће бити разматране. Пријаве се достављају непосредно секретаријату 
школе или поштом на адресу школе. Ближе информације могу се добити 
код секретара школе, на број телефона: 021/770-387.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„КОЛИБРИ“

21420 Бач, Школска 3
тел. 021/772-080

Васпитач предшколске деце
на одређено време (до краја предшколске 2014/2015. 

године), за рад у целодневном боравку, одељење у Вајској

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних законом, захтева се више 
образовање на студијама првог степена (основне струковне студије или 
основне академске студије) у трајању од три године или на студијама дру-
гог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке ака-
демске студије или специјалистичке струковне студије), смер педагошки, 
звање: васпитач, једна година радног искуства, положен стручни испит, 
пасивно познавање рада на рачунару.

Васпитач предшколске деце
за рад у целодневном боравку, одељење у Бачком Новом 

Селу

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних законом, захтева се више 
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), смер педагош-
ки, звање: васпитач, две године радног искуства, положен стручни испит, 
пасивно познавање рада на рачунару.

Медицинска сестра - педијатријски смер
на одређено време (до краја предшколске 2014/2015. 

године), одељење у Селенчи

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена средња медицинска школа, 
смер педијатријска сестра, радно искуство 1 година, познавање словачког 
језика.

Педагошки асистент
за рад у припремним предшколским групама

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена обука за педагошког асис-
тента, 1 година радног искуства на пословима ПА, обавезно знање ром-
ско-румунског језика.

ОСТАЛО: Уз молбу приложити: биографију, оверену фотокопију дипло-
ме, извод из матичне књиге рођених, лекарско уверење, уверење о 
држављанству, уверење да кандидат није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања. Кандидат мора да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом. Кандидат треба да има 
завршену уводну обуку за педагошке асистенте (за радно место педагош-
ког асистента). Рок за пријављивање је 8 дана. Пријаве доставити лично 
или поштом, на адресу установе. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узимати у разматрање.

ШОМО „СТЕВАН ХРИСТИЋ“
21400 Бачка Паланка, Академика Милана Курепе 10

тел. 021/752-287, 751-578
е-mail: shristic@ЕUnet.rs

Домар - курир
на одређено време до повратка одсутног запосленог са 

неплаћеног одсуства, а најдуже до годину дана

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања послова домара и курира може 
бити примљен кандидат који испуњава следеће услове: поседовање одго-
варајућег образовања - III степен стручне спреме, металске струке, КВ 
радник - бравар или металостругар, поседовање држављанства Републике 
Србије, неосуђиваност правноснажном пресудом за кривична дела утврђе-
на у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања. Неблаговре-

мене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Потпуном пријавом 
сматра се пријава која садржи: доказ о држављанству Републике Србије, 
извод из матичне књиге рођених, оверен препис или оверену фотокопију 
уверења или дипломе са завршеним III степеном стручне спреме, метал-
ске струке, КВ радник - бравар или металостругар. Пријаве се достављају 
на адресу школе. Ближе информације о конкурсу могу се добити код 
секретара школе и на број телефона: 021/752-287.

РАЧУНАРСКА ГИМНАЗИЈА „СМАРТ“
21000 Нови Сад, Трг младенаца 5

тел. 021/4728-200
е-mail: gimnazija@smart.еdu.rs

Наставник предмета: Програмирање и програмски 
језици, Напредне технике програмирања и Модели и 

базе података

Наставник предмета: Математика, Дискретна 
математика и Рачунарство и друштво

са 71% радног времена

Наставник предмета: Рачунарски системи, Примена 
рачунара и Оперативни системи и рачунарске мреже

са 56% радног времена

Наставник српског језика и књижевности
са 78% радног времена

Наставник физике
са 65% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат мора испуњавати следеће законом прописане услове 
за заснивање радног односа: одговарајуће образовање, стручна спрема 
предвиђена Правилником о врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у Рачунарској гимназији у Београду („Сл. гласник РС - Просвет-
ни гласник“, бр. 26/04 и 2/13) и Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у гимна-
зији („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 15/13); да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да 
има држављанство Републике Србије; да зна језик на ком остварује обра-
зовно-васпитни рад. Додатно искуство: ЕCDL сертификат; познавање рада 
на „Smart board“ табли; искуство у објектно-оријентисаном програми-
рању у С# за информатичку групу предмета; добро познавање енглеског 
језика. Пријаве се достављају у року од 8 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови“, искључиво путем електронске поште, на адресу: 
gimnazija@smart.еdu.rs, са назнаком: „За конкурс“. Уз пријаву на конкурс 
кандидати обавезно треба да пошаљу: биографију, уверење о држављан-
ству (скенирано - оригинал), диплому о стеченом образовању (скенира-
но - оригинал), ECDL сертификат (скениран - оригинал). Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. На разговор ће бити 
позвани само кандидати који уђу у ужи избор. Посебно лекарско уве-
рење да има здравствену способност и уверење о психичкој и физичкој 
способности за рад са ученицима издато у последњих шест месеци - дос-
тавља изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду, као и уверење 
о некажњавању.

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6

тел. 021/4852-068

Асистент за ужу област Енергетска електроника, 
машине и погони

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, електро струке, услови прописани 
чланом 72 Закона о високом образовању и општим актима Факултета тех-
ничких наука.

Ванредни професор за ужу област Теоријска 
електротехника

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, електро струке, услови прописани 
чланом 64 Закона о високом образовању и општим актима Универзитета у 
Новом Саду, односно Факултета техничких наука.

Предавач за ужу област Теоријска електротехника

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, електро струке, услови прописани 
чланом 64 Закона о високом образовању и општим актима Универзитета у 
Новом Саду, односно Факултета техничких наука.

Ванредни професор за ужу област Телекомуникације 
и обрада сигнала

 Наука и образовање
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УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, електро струке, услови прописани 
чланом 64 Закона о високом образовању и општим актима Универзитета у 
Новом Саду, односно Факултета техничких наука.

Доцент за ужу област Производни системи 
организација и менаџмент

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, струке инжењерског менаџмента, 
услови прописани чланом 64 Закона о високом образовању и општим 
актима Универзитета у Новом Саду, односно Факултета техничких наука.

Доцент за ужу област Мехатроника, роботика, 
аутоматизација и интегрисани системи

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, струке инжењерског менаџмента, 
услови прописани чланом 64 Закона о високом образовању и општим 
актима Универзитета у Новом Саду, односно Факултета техничких наука.

Доцент за ужу област Производни системи 
организација и менаџмент

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, струке индустријског инжењерства и 
инжењерског менаџмента, услови прописани чланом 64 Закона о високом 
образовању и општим актима Универзитета у Новом Саду, односно Факул-
тета техничких наука.

Сарадник у настави за ужу област Информационо-
комуникациони системи

3 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, електротехничке, менаџерске или 
струке индустријског инжењерства, услови прописани чланом 71 Закона о 
високом образовању и општим актима Факултета техничких наука.

Доцент или ванредни професор за ужу област 
Метрологија, квалитет, прибори и еколошко 

инжењерски аспекти

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, машинске струке, услови прописани 
чланом 64 Закона о високом образовању и општим актима Универзитета у 
Новом Саду, односно Факултета техничких наука.

Асистент за ужу област Математика
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, природно-математичке струке, 
услови прописани чланом 72 Закона о високом образовању и општим 
актима Факултета техничких наука.

Доцент за ужу област Планирање, регулисање и 
безбедност саобраћаја

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, саобраћајне струке, услови прописа-
ни чланом 64 Закона о високом образовању и општим актима Универзите-
та у Новом Саду, односно Факултета техничких наука.

Асистент за ужу област Планирање, регулисање и 
безбедност саобраћаја

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, саобраћајне струке, услови пропи-
сани чланом 72 Закона о високом образовању и општим актима Факултета 
техничких наука.

Асистент за ужу област Теоријска електротехника

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, електро струке, услови прописани 
чланом 72 Закона о високом образовању и општим актима Факултета тех-
ничких наука.

ОСТАЛО: Приложити пријаву за избор у звање и пријем у радни однос 
(навести прецизан назив уже области) и доказе о испуњености услова кон-
курса: краћу биографију, оверене фотокопије диплома и додатка дипло-
ми, доказ о држављанству, оригинални извод из матичне књиге рођених, 
уверење да кандидат није кривично гоњен, свим дипломама стеченим 
у иностранству потребно је приложити и доказ о нострификацији, спи-
сак објављених научних радова, књиге и саме радове. Пријаве слати на 
горенаведену адресу за сваки конкурс посебно. Комисија ће разматрати 
само благовремене и потпуне пријаве. Конкурс за наставнике је отворен 
15 дана од дана објављивања, а за сараднике је отворен 7 дана од дана 
објављивања.

ОШ „ИСИДОРА СЕКУЛИЋ“
21244 Шајкаш, Петра Драпшина 56

тел. 021/864-067

Директор

УСЛОВИ: За директора школе може бити изабрано лице које испуњава 
следеће услове: поседовање одговарајућег високог образовања из чл. 8 
ст. 2 Закона о основама 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 сту-
дијама 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 (лицен-
ца); да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; држављанство Републике Србије; да има савладану обуку и 
положен испит за директора; да није осуђивано 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-вас-
питни рад, најмање 5 година рада у установи на пословима образовања и 
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. Уз пријаву на кон-
курс приложити: оригинал или оверену фотокопију уверења о држављан-
ству (не старије од 6 месеци), оригинал или оверену фотокопију дипломе 
о стеченом одговарајућем образовању, оригинал или оверену фотоко-
пију уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу, 
потврду о радном стажу у школи на пословима образовања и васпитања, 
оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених, уве-
рење 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 положе-
ном испиту за директора основне школе (узеће се у обзир да није донет 
подзаконски акт о полагању испита за директора установе), доказ да зна 
језик на ком се остварује образовно-васпитни рад, оверене фотокопије 
или преписи не могу бити старији од шест месеци, биографски подаци 
са кратким прегледом кретања у служби. Рок за подношење пријава је 
15 дана од дана објављивања у публикацији “Послови”. Пријаве се дос-
тављају на адресу школе, са назнаком: “За конкурс за директора школе” 
или доставити лично. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети 
у разматрање. Ближе информације могу се добити код секретара школе и 
на број телефона: 021/864-067.

ФАКУЛТЕТ ЗА СПОРТ И ТУРИЗАМ „ТИМС“
21000 Нови Сад, Радничка 30а

тел. 021/530-633

Наставник (звање доцента) у пољу друштвено-
хуманистичких наука, научна област Менаџмент и 
бизнис, ужа научна област Менаџмент и бизнис у 

туризму
на одређено време, са 50% радног времена

УСЛОВИ: докторат економских наука и испуњеност услова за избор у тра-
жено звање. Посебан услов за горенаведено радно место је да кандидат 
има одговарајуће компетенције у педагошком раду из одговарајуће научне 
области. Поред наведених услова, кандидат треба да испуњава и услове 
предвиђене Законом о високом образовању, Законом о раду и Статутом 
Факултета за спорт и туризам. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да 
поднесе доказе о испуњености услова конкурса: радну биографију, ориги-
нал иии оверену фотокопију дипломе, извод из матичне књиге рођених, 
уверење надлежног државног органа да није осуђиван за кривична дела, 
као ни да се пред надлежним органима води кривични поступак против 
кандидата, списак објављених научних радова и саме радове. Пријаве 
са наведеним доказима о испуњавању услова конкурса кандидати могу 
послати на наведену адресу, са назнаком: „За конкурс“. Информације у 
вези са конкурсом могу се добити на број телефона: 021/530-633.

Наставник (звање доцента) у пољу друштвено-
хуманистичких наука, научна област Менаџмент и 
бизнис, ужа научна област Комплементарне науке 

менаџмента и бизниса у туризму
на одређено време, са 50% радног времена

УСЛОВИ: докторат економских наука и испуњеност услова за избор у тра-
жено звање. Посебан услов за горенаведено радно место је да кандидат 
има одговарајуће компетенције у педагошком раду из одговарајуће научне 
области. Поред наведених услова, кандидат треба да испуњава и услове 
предвиђене Законом о високом образовању, Законом о раду и Статутом 
Факултета за спорт и туризам. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да 
поднесе доказе о испуњености услова: радну биографију, оригинал или 
оверену фотокопију дипломе, извод из матичне књиге рођених, уверење 
надлежног државног органа да није осуђиван за кривична дела, као ни да 
се пред надлежним органима води кривични поступак против кандидата, 
списак објављених научних радова и саме радове. Пријаву са наведеним 
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доказима о испуњавању услова конкурса кандидати могу послати на адре-
су: Факултет за спорт и туризам “Тимс”, Радничка 30а, Нови Сад, са наз-
наком: “За конкурс”. Информације у вези са конкурсом могу се добити на 
бројеве телефона: 021/530-633 или 021/530-231, сваког радног дана, од 
08,00 до 16,00 часова. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ
21000 Нови Сад, Ђуре Јакшића 7

Наставник вештина за област музичке уметности, 
ужа област: Клавирски практикум

на одређено време 5 година

УСЛОВИ: високо образовање првог степена основих академских студија из 
области музичке уметности, ужа област - клавир.

Стручни сарадник за област музичке уметности, ужа 
област: Клавир

на одређено време 4 године

УСЛОВИ: високо образовање првог степена основих академских студија из 
области музичке уметности, ужа област - клавир.

Стручни сарадник за област ликовних уметности, 
ужа област: Цртање

на одређено време 4 године
2 извршиоца

УСЛОВИ: високо образовање првог степена основих академских студија из 
области ликовних уметности.

Сарадник у настави за област ликовних уметности, 
ужа област: Сликарство

на одређено време 1 година, са 50% радног времена
2 извршиоца

УСЛОВИ: високо образовање првог степена основних академских студија 
из области ликовних уметности, ужа област сликарство и уписане мастер 
академске студије из области ликовних уметности, ужа област сликарство; 
студије првог степена завршене са укупном просечном оценом најмање 
осам.

Сарадник у настави за област музичке уметности, 
ужа област: Дувачки инструменти (флаута)

на одређено време 1 година, са 50% радног времена

УСЛОВИ: високо образовање првог степена основних академских студија 
из области музичке уметности, ужа област дувачки инструменти (флаута) 
и уписане мастер академске студије из области музичке уметности, ужа 
област флаута; студије првог степена завршене са укупном просечном 
оценом најмање осам.

ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају услове утврђене Законом о висо-
ком образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 44/2010, 93/2012, 89/2013 и 
99/2014) и Статутом Академије уметности. Закон о високом образовању и 
Статут Академије уметности налазе се на сајту Академије уметности (www.
аkademija.uns.аc.rs - у секцији „Наставници - Конкурси“). Потребна доку-
мента: сви кандидати достављају: пријаву на конкурс која мора да садр-
жи назив радног места за које кандидат конкурише, списак документације 
коју прилаже, контакт адресу и број телефона; оверену фотокопију дипло-
ме о завршеним одговарајућим студијама; уверење о држављанству (не 
старије од 6 месеци); уверење о некажњавању прибављено од МУП-а (не 
старије од 6 месеци); личну карту (фотокопија или очитана биометријска 
лична карта). Осим наведене документације, у зависности од радног мес-
та на које конкуришу, кандидати достављају додатну документацију: за 
радно место бр. 1: попуњен образац биографских података (Образац 1А 
УМЕТНОСТ) који се налази на сајту Академије уметности (www.аkademija.
uns.аc.rs - у секцији „Наставници - Конкурси“) приложен у штампаној и 
електронској форми (CD) и остале доказе о испуњавању услова радног 
места у складу са чланом 114 став 2 Статута Академије уметности. За 
радно место бр. 2: попуњен образац биографских података (Образац 2Б) 
који се налази на сајту Академије уметности (www.аkademija.uns.аc.rs - у 
секцији „Наставници - Конкурси“) приложен у штампаној и електронској 
форми (CD) и остале доказе о испуњавању услова радног места у складу 
са чланом 119 Статута Академије уметности Нови Сад. За радно место бр. 
3: попуњен образац биографских података (Образац 2Б) који се налази на 
сајту Академије уметности (www.аkademija.uns.аc.rs - у секцији „Наставни-
ци - Конкурси“) приложен у штампаној и електронској форми (CD) и остале 
доказе о испуњавању услова радног места у складу са чланом 119 Статута 
Академије уметности Нови Сад. Кандидати треба да приложе портфолио 
уметничких радова из уметничке области цртање са извештајем о раду и 
активностима из уже области цртање, мотивационо писмо за бављење 
педагошким радом и мапу радова која треба да садржи: двадесет таб-
ли (Б1 формата) радова из уметничке дисциплине цртање којима аутор 

показује знање цртачких техника и технологија, односно радова којима 
аутор показује познавање цртачког медија, двадесет ауторских цртежа. За 
радна места бр. 4 и 5: попуњен образац биографских података (Образац 
2Б) који се налази на сајту Академије уметности (www.аkademija.uns.аc.rs - 
у секцији „Наставници - Конкурси“) приложен у штампаној и електронској 
форми (CD), уверење о уписаним мастер академским студијама и уверење 
о просечној оцени на основним студијама. Рок за пријављивање је 15 дана 
од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити 
разматране. Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова дос-
тављају се на адресу: Академија уметности, Нови Сад, Ђуре Јакшића 7.

ОШ „СВЕТОЗАР МИЛЕТИЋ“
21460 Врбас, Светозара Марковића 55

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може да буде изабрано лице које испуњава услове 
прописане Законом о основама система образовања и васпитања - члан 8 
став 2, члан 59 и члан 120 („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011, 
55/2013), у даљем тексту Закон: да поседује одговарајуће високо обра-
зовање стечено на студијама другог степена (дипломске академске сту-
дије - мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије), у складу са Законом о високом образовању („Службени 
гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење и 97/08), почев од 
10.09.2005. године или на основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. 
године, за наставника те врсте школе и подручја рада, педагога и пси-
холога из члана 8 став 2 Закона о основама система образовања и вас-
питања; да кандидат поседује дозволу за рад за наставника, психолога 
или педагога (лиценца за наставника, психолога или педагога, односно 
положен стручни испит); најмање 5 година рада у установи на послови-
ма образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; 
да је прошао обуку и има положен испит за директора; да има физичку, 
психичку и здравствену способност за рад са ученицима; да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да је 
држављанин Републике Србије; да зна језик на ком се остварује образов-
но-васпитни рад. Кандидати су дужни да уз пријаву на конкурс приложе: 
извод из матичне књиге држављана, не старији од 6 месеци или оверену 
фотокопију истог; оверену фотокопију дипломе о стручној спреми; овере-
ну фотокопију лиценце за наставника, односно психолога или педагога; 
фотокопију радне књижице и потврду од послодавца о стеченом радном 
стажу у области образовања и васпитања, након стицања одговорајуће 
стручне спреме; лекарско уверење са утврђеним физичким, психичким и 
здравственим способностима за рад са децом и ученицима - подноси се 
пре закључивања уговора о раду; доказ о неосуђиваности правноснажном 
пресудом за кривична дела која се наводе у конкурсу - школа службе-
ним путем прибавља код надлежног органа МУП-а; уверење о положеном 
испиту за директора се не прилаже, али је кандидат који буде изабран за 
директора дужан да наведени испит положи у прописаном року; доказ о 
познавању језика на ком се остварује образовно-васпитни рад (остварује 
се на српском језику). Поред наведених докумената, кандидат треба да у 
својој пријави наведе краће биографске податке, са подацима о кретању 
у служби, стручном усавршавању и предлогом мера, организације и руко-
вођења школом које би као директор спроводио. Рок за пријављивање је 
15 дана и тече од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаву на конкурс и доказе 
о испуњености услова треба доставити у затвореној коверти, са назнаком: 
„Конкурс за избор директора“, на адресу школе.

СРЕДЊА ШКОЛА „СВЕТИ НИКОЛА“
21000 Нови Сад, Дечанска 9

тел. 021/6419-471
е-mail: оffice@skolasvnikola.еdu.rs

Административни радник - референт за ученичка 
питања

на одређено време до 6 месеци

УСЛОВИ: Кандидат мора да има минимум средње стручно образовање - IV 
степен. Предност имају кандидати који поседују диплому економског тех-
ничара. Радно искуство није неопходно. Уз пријаву на конкурс приложи-
ти: уверење о држављанству Републике Србије, извод из матичне књиге 
рођених, оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми и фото-
копијиу личне карте. Документацију можете достављати фотокопирану - 
без овере. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве са 
документацијом слати на адресу школе или непосредно предати радним 
даном, у времену од 10,00 до 15,00 часова у управи школе.
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ПАНЧЕВО
ОШ „ДУШАН ЈЕРКОВИЋ“

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

Наставник српског језика
на одређено време до повратка одсутног запосленог - 

преко 60 дана

УСЛОВИ: образовно-васпитни рад у школи остварује се на српском језику. 
Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидат треба да 
испуњава и следеће услове: одговарајуће образовање у складу са чланом 
8 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилником о 
степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи (“Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012 и 
15/2013), односно да је: професор српског језика и књижевности, про-
фесор 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 јужнос-
ловенским језицима, дипломирани филолог српске књижевности са јуж-
нословенским књижевностима, професор, односно дипломирани филолог 
за српскохрватски језик и југословенску књижевност, професор, однос-
но дипломирани филолог за југословенску књижевност и српскохрватски 
језик, професор српскохрватског језика и опште лингвистике, професор 
за српскохрватски језик са јужнословенским језицима, професор српскох-
рватског језика са источним и западним словенским језицима, професор 
српскохрватског језика и југословенске књижевности за наставу у шко-
лама у којима се образовно-васпитни рад изводи на мађарском, однос-
но русинском или румунском језику, професор, односно дипломирани 
филолог за југословенску и општу књижевност, професор југословенске 
књижевности са страним језиком, дипломирани филолог за књижевност и 
српски језик, дипломирани филолог за српски језик и књижевност, профе-
сор српског језика и књижевности у одељењима за националне мањине, 
професор српског језика и српске књижевности, дипломирани компара-
тиста, мастер филолог (студијски програми: Српски језик и књижевност, 
Српска књижевност и језик, Српска књижевност и језик са општом књи-
жевношћу, Српски језик, Српска књижевност, Српска филологија (српски 
језик и лингвистика), Српска књижевност и језик са компаратистиком), 
мастер професор језика и књижевности (студијски програми: Српски језик 
и књижевност, Српска књижевност и језик, Српска књижевност и језик са 
општом књижевношћу, Српски језик, Српска књижевност, Српска фило-
логија (српски језик и лингвистика), Филологија, модули: Српски језик и 
Српски језик и компаративна књижевност).

Наставник српског језика
са 17 часова наставе недељно (95% радног времена), на 
одређено време до повратка одсутног запосленог - преко 

60 дана

УСЛОВИ: образовно-васпитни рад у школи остварује се на српском језику. 
Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидат треба да 
испуњава и следеће услове: одговарајуће образовање у складу са чланом 
8 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилником о 
степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи (“Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012 и 
15/2013), односно да је: професор српског језика и књижевности, про-
фесор 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 јужнос-
ловенским језицима, дипломирани филолог српске књижевности са јуж-
нословенским књижевностима, професор, односно дипломирани филолог 
за српскохрватски језик и југословенску књижевност, професор, однос-
но дипломирани филолог за југословенску књижевност и српскохрватски 
језик, професор српскохрватског језика и опште лингвистике, професор 
за српскохрватски језик са јужнословенским језицима, професор српскох-
рватског језика са источним и западним словенским језицима, професор 
српскохрватског језика и југословенске књижевности за наставу у шко-
лама у којима се образовно - васпитни рад изводи на мађарском, однос-
но русинском или румунском језику, професор, односно дипломирани 
филолог за југословенску и општу књижевност, професор југословенске 
књижевности са страним језиком, дипломирани филолог за књижевност и 
српски језик, дипломирани филолог за српски језик и књижевност, профе-
сор српског језика и књижевности у одељењима за националне мањине, 
професор српског језика и српске књижевности, дипломирани компара-
тиста, мастер филолог (студијски програми: Српски језик и књижевност, 

Српска књижевност и језик, Српска књижевност и језик са општом књи-
жевношћу, Српски језик, Српска књижевност, Српска филологија (српски 
језик и лингвистика), Српска књижевност и језик са компаратистиком), 
мастер професор језика и књижевности (студијски програми: Српски језик 
и књижевност, Српска књижевност и језик, Српска књижевност и језик са 
општом књижевношћу, Српски језик, Српска књижевност, Српска фило-
логија (српски језик и лингвистика), Филологија, модули: Српски језик и 
Српски језик и компаративна књижевност).

Наставник музичке културе
са 10 часова наставе недељно (50% радног времена), на 
одређено време до повратка одсутног запосленог - преко 

60 дана

УСЛОВИ: образовно-васпитни рад у школи остварује се на српском језику. 
Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидат треба да 
испуњава и следеће услове: одговарајуће образовање у складу са чла-
ном 8 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи (“Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012 
и 15/2013), односно да је: академски музичар, дипломирани музичар - 
музички педагог, дипломирани музички педагог, дипломирани музичар - 
композитор, дипломирани композитор, дипломирани музичар - диригент, 
дипломирани музичар - музиколог, дипломирани музиколог, наставник 
музичке културе, дипломирани диригент, дипломирани музичар - акорде-
ониста, дипломирани музичар - гитариста, дипломирани музичар - соло 
певач, дипломирани професор солфеђа и музичке културе, дипломирани 
етномузиколог, дипломирани музичар - пијаниста, дипломирани музичар 
- чембалиста, дипломирани музичар - оргуљаш, дипломирани музичар 
- харфиста, дипломирани музичар - перкусиониста, дипломирани музи-
чар - виолиниста, дипломирани музичар - виолиста, дипломирани музи-
чар - виолончелиста, дипломирани музичар - контрабасиста, дипломира-
ни музичар - флаутиста, дипломирани музичар - обоиста, дипломирани 
музичар - кларинетиста, дипломирани музичар - фаготиста, дипломирани 
музичар - хорниста, дипломирани музичар - трубач, дипломирани музичар 
- тромбониста, дипломирани музичар - тубиста, професор црквене музи-
ке и појања, дипломирани музичар - саксофониста, професор солфеђа и 
музичке културе, дипломирани музичар - педагог, дипломирани музичар 
- бајаниста, дипломирани музичар за медијску област, професор музич-
ког васпитања, дипломирани флаутиста, дипломирани црквени музичар 
(педагог, појац и диригент хора), мастер теоретичар уметности (профе-
сионални статус: музички педагог, етномузиколог, музиколог или музички 
теоретичар), мастер музички уметник (сви професионални статуси), мас-
тер композитор.

Наставник биологије
са 16 часова наставе недељно (80% радног времена), на 
одређено време до повратка одсутног запосленог - преко 

60 дана

УСЛОВИ: образовно-васпитни рад у школи остварује се на српском језику. 
Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидат треба да 
испуњава и следеће услове: одговарајуће образовање у складу са чланом 
8 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилником о 
степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи (“Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012 и 
15/2013), односно да је: професор биологије, дипломирани биолог, дипло-
мирани молекуларни биолог и физиолог, професор биологије и хемије, 
дипломирани биолог, смер заштите животне средине, дипломирани био-
лог - еколог, дипломирани професор биологије и хемије, професор био-
логије - географије, професор биологије - хемије, професор биологије 
- физике, професор биологије - информатике, професор биологије - мате-
матике, дипломирани професор биологије - мастер, дипломирани биолог 
- мастер, дипломирани професор биологије - хемије, мастер, дипломирани 
професор биологије - географије, мастер, дипломирани молекуларни био-
лог - мастер, дипломирани биолог заштите животне средине, мастер био-
лог, мастер професор биологије, мастер професор биологије и географије, 
мастер професор биологије и хемије.

ОСТАЛО: да кандидат има, у складу са чланом 8 став 4 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања, образовање из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у 
току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова 
праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бододва. Кан-
дидат који је у току студија положио испите из педагогије и психологије 
или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се да 
има образовање из горенаведених дисциплина; да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тач-
ка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство 
Републике Србије; да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни 
рад. Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да поред краће биографије 
доставе, у оригиналу или у овереном препису/фотокопији следећу доку-
ментацију: извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству 
- не старије од шест месеци; диплому или уверење о стеченом одгова-
рајућем образовању; лица која су стекла академско звање мастер, однос-
но дипломирани - мастер у обавези су да доставе диплому или уверење о 
завршеним основним академским студијама; доказ о поседовању образо-
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вања из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стеченом на 
високошколској установи у току студија или након дипломирања од нај-
мање 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 положе-
ном испиту из педагогије и психологије у току студија или доказ о положе-
ном стручном испиту, односно о положеном испиту за лиценцу. Уколико 
кандидат није стекао средње, више или високо образовање на српском 
језику, у обавези је да достави доказ да је положио испит из српског јези-
ка по програму одговарајуће високошколске установе. Доказ о неосуђи-
ваности прибавља школа службеним путем. Доказ о поседовању психич-
ке, физичке и здравствене способностима за рад са децом и ученицима 
(лекарско уверење) - подноси изабрани кандидат, по коначности одлуке о 
избору, а пре закључења уговора о раду. Директор врши ужи избор канди-
дата који испуњавају све услове конкурса и које у року од 8 дана од истека 
рока за подношење пријава упућује на претходну психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима, коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања, применом стандардизованих поступака. О дату-
му провере психофизичких способности кандидати ће бити благовремено 
обавештени од стране школе. Директор доноси одлуку о избору кандидата 
у року од осам дана од добијања резултата психолошке процене способ-
ности кандидата за рад са децом и ученицима. Рок за пријављивање је 8 
дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. Додатне информације могу се добити на број теле-
фона: 013/651-227. Пријаве на конкурс са траженом документацијом могу 
се поднети лично или поштом, на адресу школе.

ГИМНАЗИЈА „УРОШ ПРЕДИЋ“
26000 Панчево, Игњата Барајевца 5

тел/факс: 013/301-120, 344-483

Професор математике
на одређено време до повратка на рад запосленог кога 

замењује

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у складу са чл. 8 Закона о 
основама система образовања и васпитања и у складу са Правилником 
о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћ-
них наставника у гимназији („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 
15/2013) - део 13 - математика. Кандидати треба обавезно да доставе: 
пријаву на конкурс, диплому о стеченом високом образовању (оверену 
фотокопију), доказ да имају образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току сту-
дија или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе 
у установи; доказивање: додатак дипломи из ког се види да је кандидат 
положио испите из педагогије и психологије (оверена фотокопија) или 
потврда факултета да је кандидат положио испите из педагогије и психо-
логије (оригинал или оверена фотокопија) или фотокопија индекса из ког 
се види да је кандидат положио испите из педагогије и психологије (ове-
рена фотокопија) или доказ да је кандидат положио стручни испит или 
испит за лиценцу (оверена фотокопија); уверење о држављанству (ориги-
нал или оверена фотокопија); извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или оверена фотокопија); фотокопија важеће личне карте, а ако на истој 
нема адресе - штампани подаци са очитане личне карте; краћу биографију 
са подацима о пословима које је кандидат обављао (CV). Право учешћа 
на конкурсу има кандидат који није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у чл. 120 Закона о основама система образо-
вања и васпитања - о чему Гимназија прибавља доказ за кандидате који 
су ушли у ужи избор. За кандидате који испуњавају услове из конкурса и 
који су ушли у ужи избор, надлежна служба за запошљавање на захтев 
Гимназије извршиће претходну психолошку процену способности за рад 
са ученицима, применом стандардизованих поступака. Пре закључења 
уговора о раду изабрани кандидат приложиће доказ о здравственој спо-
собности. Рок за подношење пријаве и тражене документације је 8 дана 
од дана објављивања у публикацији “Послови”. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се разматрати. Пријаве са потпуном документацијом 
доставити на горенаведену адресу. Информације на бројеве телефона: 
013/301-120 или 344-483.

МАШИНСКА ШКОЛА „ПАНЧЕВО“
26000 Панчево, Браће Јовановића 103

тел. 013/316-396

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: За директора установе може бити изабрано лице које испуњава 
следеће услове у складу са чланом 8 став 2 и чланом 120 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања, Правилником о врсти стручне спре-
ме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама: 1. одговарајуће образовање: на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, специјалистичке академске студије или специја-
листичке 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; 2. да кандидат испуњава услове за настав-

ника Машинске школе „Панчево“ за подручје рада: машинство и обрада 
метала, саобраћај и електротехника, за педагога или психолога; 3. посе-
довање дозволе за рад (лиценце); 4. поседовање психичке, физичке и 
здравствене способности за рад са ученицима; 5. поседовање држављан-
ства Републике Србије; 6. да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања; 7. најмање пет година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег обра-
зовања и знање српског језика; 8. обука и положен испит за директора 
установе (ако нема положен испит дужан је да га положи у року од годину 
дана од дана ступања на дужност).

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да приложе ориги-
нале или оверене фотокопије следећих докумената: биографске податке, 
извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству РС - не старије 
од 6 месеци, диплому или уверење о стеченом образовању, уверење о 
положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу, потврду о раду 
у области образовања, доказ о знању језика на ком се остварује образов-
но-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли 
на том језику). Изабрани кандидат ће доказ о здравственој способности 
приложити пре закључења уговора о раду, у смислу члана 120 Закона о 
основама система образовања и васпитања. За кандидате који испуњавају 
услове конкурса школа прибавља доказ да нису осуђивани за кривична 
дела наведена у тачки 6. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови“. Пријаву на конкурс са потпуном докумен-
тацијом доставити у назначеном року - лично (у секретаријату школе, од 
07,30 до 15,00 часова) или поштом на адресу школе, са назнаком: „За кон-
курс“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ОШ „3. ОКТОБАР“
26361 Локве, Лењинова 95

тел. 013/646-155

Професор математике
са 90% радног времена, на одређено време до повратка 

запосленог са места директора

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, професор математике, дипл. матеме-
тичар, дипл. матеметичар за теоријску математику и примене, дипл. мате-
матичар за рачуноводство и информатику, дипл. математичар - инфор-
матичар, професор математике и рачунарства, дипл. матеметичар, дипл. 
математичар за математику економије, професор информатике - мате-
матике, дипл. математичар - астроном, дипл. математичар - примењена 
математика, дипл. информатичар, мастер математичар, мастер професор 
математике, мастер професор математике и физике, мастер професор 
математике и информатике, мастер професор физике и математике, дипл. 
математичар - мастер, дипл. математичар - професор математике, дипл. 
математичар - теоријска математика, професор хемије - математике, про-
фесор географије - математике, професор физике - математике, професор 
биологије - математике, професор математике - теоријски смер. Настава 
се изводи на румунском језику, сходно томе обавезно је знање румунског 
језика.

ОСТАЛО: Поред општих услова, кандидат треба да испуњава и услове 
утврђене Законом о основној школи и Законом о основама система обра-
зовања и васпитања. Потребно је да кандидат испуњава услове прописане 
чл. 8, 120, 130 и 132 Закона о основама система образовања и васпитања; 
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања; држављанство Републике Србије. Уз пријаву кандидати 
су дужни да доставе краћу биографију и доказе о испуњености услова 
у оригиналу или препису или оверене фотокопије: диплому о стеченом 
образовању (оверена фотокопија или препис дипломе), ако је кандидат 
положио стручни испит или испит за лиценцу - уверења о истом, уверење 
о држављанству (не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рође-
них. Доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад подноси се пре закључења уговора о раду, а доказ да није осуђиван 
према чл. 120 став 1 тачка 1 Закона о основама система образовања и вас-
питања - прибавља школа. Настава се изводи на румунском језику, сходно 
томе обавезно је знање румунског језика, односно потребно је доставити 
доказ о знању румунског језика на ком се остварује образовно-васпитни 
рад у установи. Неблаговремене или непотпуне пријаве неће се узимати 
у разматрање. Одлуку о избору кандидата директор ће донети у року од 
30 дана од дана истека рока за подношење пријава. Пријаве на конкурс 
доставити у затвореним ковертама, са назнаком: „За конкурс“.
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ПИРОТ
ТЕХНИЧКА ШКОЛА ПИРОТ

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

1. Наставник енглеског језика и књижевности
са 70% радног времена, на одређено време ради замене 

одсутног запосленог

2. Наставник енглеског језика и књижевности
на одређено време ради замене одсутних запослених

2 извршиоца

3. Наставник српског језика и књижевности
са 72% радног времена, на одређено време ради замене 

одсутног запосленог

УСЛОВИ: да кандидати испуњавају следеће посебне услове у погледу 
стручне спреме, и то за радна места под бр. 1 и 2: професор, односно 
дипломирани филолог за енглески језик и књижевност; мастер филолог 
(студијски програм Англистика); мастер професор језика и књижевности 
(студијски програм или главни предмет, односно профил Енглески језик 
и књижевност). Кандидати треба да испуњавају следеће посебне усло-
ве у погледу стручне спреме, и то за радно место под бр. 3: професор, 
односно дипломирани филолог за српскохрватски језик и југословенску 
књижевност; професор, односно дипломирани филолог за југословенс-
ку 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; мас-
тер професор језика и књижевности (студијски програми: Српски језик 
и Српска књижевност); мастер професор језика и књижевности (србиста) 
(студијски програм Српска филологија: српски језик и лингвистика); мас-
тер професор језика и књижевности (србиста) (студијски програми: Срп-
ска књижевност, Српска књижевност и језик); мастер филолог (студијски 
програм Филологија, модули: Српски језик и Српски језик и компаратив-
на књижевност); мастер филолог (студијски програм Српски језик и књи-
жевност). Кандидати треба да испуњавају и услове прописане законом: 
да испуњавају услове прописане одредбама члана 8 став 2 тач. 1, 2 и 4 
и члана 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, бр. 52/11 и 55/13); да имају одговарајуће високо образовање 
стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, специја-
листичке 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, у складу са чл. 
8 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 
бр. 72/09, 52/11, 55/13); кандидат који је стекао образовање по прописима 
који уређују високо образовање почев од 10.09.2005. године, дужан је да 
достави потврду да ли се ради о студијама првог или другог степена, са 
своје високошколске установе, да има врсту стручне спреме у складу са 
Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника 
и помоћних наставника у стручним школама („Сл. гласник РС - Просветни 
гласник“, бр. 5/91, 8/2011, 9/2013 и 6/14); 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 тач-
ка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство 
Републике Србије; да знају језик на ком се остварује образовно-васпит-
ни рад. Кандидати уз пријаву прилажу: оверену фотокопију дипломе о 
стеченој стручној спреми, доказ о испуњености услова из члана 8 став 4 
Закона - да лице има образовање из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у устано-
ви, у складу са Европским системом преноса бодова или уверење о поло-
женом испиту за лиценцу, извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству, кратку биографију - CV. Уверење да кандидати нису осуђи-
вани прибавља школа по службеној дужности. Лекарско уверење подноси 
изабрани кандидат пре потписивања уговора о раду. Психолошку проце-
ну способности за рад са децом и ученицима врши надлежна служба за 
послове запошљавања. Зарада је према Посебном колективном уговору 
за средње школе и другим прописима који регулишу ово право. Конкурс 
је отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“ и на 
огласној табли Националне службе за запошљавање у Пироту. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве са пот-
пуном документацијом доставити на адресу школе.

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА ПИРОТ

18300 Пирот, Ћирила и Методија 29

Наставник за избор у звање предавача за ужу научну 
област Предшколска педагогија

на одређено време од пет година

Наставник за избор у звање предавача за ужу научну 
област Општа педагогија

са 30% радног времена, на одређено време од пет година

УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова треба да испуњавају и услове 
предвиђене одредбама Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, 
бр. 76/05, 44/10 и др.), Статутом Школе и Правилником о условима, начи-
ну и поступку избора у звања наставника и сарадника Школе - 612/2012, 
у складу са препорукама Националног савета. Услови за избор наставника 
у звање предавача: академски назив магистра или стручни назив специја-
листа из области за коју се бира, радно искуство три године на истим или 
сличним пословима и способност за наставни рад. Способност за настав-
ни рад утврђена је 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 остварљи-
вим и мерљивим резултатима целокупног рада појединца у следећим 
областима: наставном раду, истраживачком, стручном и професионалном 
раду, ангажовању у 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, пише, говори, са оценом одлич-
но, 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 профе-
сионалном доприносу; о ангажовању у развоју наставе и других делат-
ности високошколске установе и доприносу локалној и широј заједници, 
доказе надлежних органа поводом чињенице да кандидат није правнос-
нажном пресудом осуђен за кривично дело против полне слободе, фал-
сификовања јавне исправе коју издаје високошколска установа или при-
мања мита у обављању послова у високошколској установи. Пријаве се 
подносе у року од 15 дана од дана објављивања, Високој школи струков-
них студија за образовање васпитача Пирот, 18300 Пирот, Ћирила и Мето-
дија 29. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА БАБУШНИЦА
18330 Бабушница, Омладинских бригада бб

тел. 010/385-026

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба да испуњава следеће усло-
ве: одговарајуће високо образовање: на студијама другог степена (мастер 
академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистич-
ке 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; образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току сту-
дија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и шест бодова праксе 
у установи, у складу са Европским системом преноса бодова; да испуња-
ва услове за наставника средње стручне школе за подручје рада машин-
ство и обрада метала, за педагога и психолога школе; да има дозволу за 
рад - лиценцу, односно положен стручни испит, обуку и положен испит 
за директора установе; најмање пет година рада у установи на послови-
ма образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; 
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања; држављанство Републике Србије; да зна језик на ком се ост-
варује образовно-васпитни рад (знање српског језика).

ОСТАЛО: Уз потписану пријаву на конкурс кандидат за директора школе 
подноси: биографске податке, односно радну биографију са прегледом 
кретања у служби, о радном искуству и пословима које је обављао; ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем високом образовању 
(овера не старија од 6 месеци); оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту, односно доказ о положеном испиту за лиценцу (дозволи 
за рад) - овера не старија од 6 месеци; лекарско уверење да кандидат 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима - не старије од 6 месеци; потврду да има најмање 5 година рада у 
школи у области образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања; уверење о држављанству - не старије од 6 месеци; извод из 
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матичне књиге рођених; уверење надлежног суда да против њега није 
покренута истрага, нити је подигнута оптужница за кривично дело из 
надлежности суда - не старије од 30 дана; доказ о знању језика на ком 
се изводи образовно-васпитни рад (у обавези су да доставе кандидати 
који образовање нису стекли на српском језику, а доказује се потврдом 
високошколске установе да је кандидат положио српски језик на осно-
ву акредитованог студијског програма високошколске установе); прилоге 
којима доказује своје стручне, организационе, моралне и друге квалитете. 
Пријаве које не садрже доказ о положеном испиту за директора школе 
неће се сматрати непотпуним, с обзиром да није организовано полагање 
испита за директоре установа, а изабрани кандидат биће у обавези да у 
законском року положи испит за директора. Школа прибавља уверење 
да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања. Пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса подносе 
се непосредно школи или поштом на адресу школе, са назнаком: „Конкурс 
за директора“, у року од 15 дана од дана објављивања. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се разматрати. Додатне информације могу се 
добити у стручној служби школе или на број телефона: 010/385-026.

ПОЖ АРЕВАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА

„ЖИВОЈИН ЖИКА ПОПОВИЋ“
12254 Раброво, Светог Саве 30

тел. 012/885-120

Наставник немачког језика
на одређено време ради замене одсутног запосленог преко 

60 дана, са 89% радног времена

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене одсутног запосленог преко 

60 дана

УСЛОВИ: да кандидат има високо образовање и да испуњава услове у 
складу са Законом о основама система образовања и васпитања („Сл. глас-
ник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник 
РС - Просветни гласник“, бр. 11/12 и 15/13). Уз пријаву на конкурс канди-
дати прилажу: оверену фотокопију дипломе о стручној спреми, потврду да 
имају образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
стечено на високошколској установи у току студија или након дипломи-
рања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са 
Европским системом преноса бодова, извод из матичне књиге рођених 
(оригинал, не старији од 6 месеци, осим ако је на новом обрасцу), уверење 
о држављанству (оригинал, не старији од 6 месеци). Лекарско уверење 
се доставља по извршеном избору. Уверење о неосуђиваности прибавља 
школа. Неблаговремене пријаве, пријаве без доказа о испуњавању свих 
услова конкурса, као и пријаве са неовереном документацијом неће се 
разматрати. Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања. Пријаве са 
потребном документацијом слати на адресу школе. Ближе информације о 
конкурсу могу се добити на број телефона: 012/885-120.

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
12000 Пожаревац, Јована Шербановића 6

тел/факс: 012/223-389

Наставник економске групе предмета, за образовни 
профил: комерцијалиста - оглед

на одређено време до истека мандата директора, а најдуже 
до 03.07.2018. године, са 45% радног времена

УСЛОВИ: услови из чл. 8 Закона о основама система образовања и васпи-
тања, дипл. економиста.

Наставник економске групе предмета
на одређено време до истека мандата директора, а најдуже 

до 03.07.2018. године, са 55% радног времена

УСЛОВИ: услови из чл. 8 Закона о основама система образовања и васпи-
тања, дипл. економиста.

Наставник енглеског језика
на одређено време до повратка запослене са породиљског 

одсуства

УСЛОВИ: услови из чл. 8 Закона о основама система образовања и васпи-
тања, професор енглеског језика и књижевности.

ОСТАЛО: одговарајуће образовање у наведеном занимању у складу са чл. 
8 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 
бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и Правилником о врсти стручне спреме настав-

ника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама; 
да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; уверење да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона; држављанство 
Републике Србије, да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни 
рад. Уз пријаву са кратком биографијом кандидат подноси следеће дока-
зе: оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, доказ о испуње-
ности услова из чл. 8 став 4 Закона о основама система образовања и 
васпитања, уверење о држављанству (оверену фотокопију), извод из 
матичне књиге рођених (оверену фотокопију). Лекарско уврење се под-
носи пре закључења уговора о раду, а уверење о неосуђиваности при-
бавља школа. Пријава са потребном документацијом о испуњености усло-
ва подноси се лично или поштом, на адресу школе, у року од 8 дана од 
дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у 
разматрање.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“
12000 Пожаревац, Моравска 2

тел. 012/223-375

Спремачица
на одређено време ради замене одсутне запослене преко 

60 дана, до њеног повратка

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање: I степен стручне 
спреме, односно завршена основна школа; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тач-
ка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство 
Републике Србије, да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни 
рад. Уз пријаву на конкурс са кратком биографијом кандидати треба да 
доставе оригинале или оверене фотокопије следећих докумената: све-
дочанства о стеченом образовању, уверења о држављанству, извода из 
матичне књиге рођених. Уверење о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са ученицима и децом доставља се пре закључења 
уговора о раду, док уверење из казнене евиденције прибавља школа по 
службеној дужности. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у 
обзир. Моле се кандидати да у пријавама наведу адресу становања. Кон-
курс је отворен 8 дана од дана објављивања. Пријаве слати са назнаком: 
„За конкурс“, на адресу школе. Ближе информације могу се добити на број 
телефона: 012/223-375.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
СРЕДЊА ШКОЛА „МЛАДОСТ“

12300 Петровац на Млави, Млавска 14

Оглас објављен у публикацији „Послови“ 29.10.2014. исправља 
се за радно место: професор физике, и исправно треба да гла-
си: професор физике, на одређено време. Оглас у осталом делу 
остаје непромењен.

ПРИЈЕПОЉЕ
ПРИЈЕПОЉСКА ГИМНАЗИЈА
31300 Пријепоље, 4. децембар 3

тел. 033/712-157

Професор историје
за 10 наставних часова, на одређено време до повратка 

радника са боловања, а најдуже до краја школске године

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са чланом 8 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања и услови предвиђени Правилником о 
степену и врсти стручне спреме за наставнике у гимназији. Уз пријаву под-
нети: диплому или оверену фотокопију дипломе, уверење о држављан-
ству и извод из матичне књиге рођених. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати.

ОШ „ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ“
31330 Прибој, Лимска 24

тел. 033/2445-553

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: да кандидат поседује одговарајуће високо образовање из чла-
на 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања (високо 
образовање стечено на студијама другог степена - мастер академске сту-
дије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне 
студије), у складу са Законом о високом образовању почев од 10. септем-
бра 2005. године или на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године, за наставника те врсте школе и подручја рада, за педагога 
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и психолога; дозвола за рад; обука и положен испит за директора шко-
ле, најмање пет година рада у установи на пословима образовања и вас-
питања, након стеченог одговарајућег образовања; психичка, физичка и 
здравствена способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављан-
ство Републике Србије; да зна језик на ком се остварује образовно-васпит-
ни рад. Директор се бира на период од четири године. Мандат директора 
тече од дана ступања на дужност.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс поднети: оригинал или оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом образовању, оригинал или оверену фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу, ове-
рену фотокопију уверења о положеном испиту за директора (у складу са 
законом), доказ о радном стажу - потврду да кандидат има најмање пет 
година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након сте-
ченог одговарајућег образовања - не старије од шест месеци, уверење о 
држављанству Републике Србије - не старије од шест месеци, оригинал 
или оверена фотокопија; извод из матичне књиге рођених - не старији 
од шест месеци, оригинал или оверена фотокопија; уверење да се код 
вишег и основног суда не води кривични поступак и да није донета прав-
носнажна пресуда и да се пред вишим јавним тужилаштвом и основним 
јавним тужилаштвом не води истрага и не спроводе доказне радње - не 
старије од шест месеци; доказ о поседовању психичке, физичке и здрав-
ствене способности за рад (лекарско уверење) - не старије од шест месе-
ци; доказ о знању српског језика, уколико одговарајуће образовање није 
стечено на српском језику; радну биографију; уверење о неосуђиваности 
и непостојању дискриминаторног понашања - прибавља школа. Пријаве 
са доказима о испуњавању услова подносе се на адресу школе, са наз-
наком: „Конкурс за директора“, у року од 15 дана од дана објављивања. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Бли-
жа обавештења могу се добити у секретаријату школе, на број телефона: 
033/2445-553.

ГИМНАЗИЈА „ЈЕЗДИМИР ЛОВИЋ“
36310 Сјеница, Саве Ковачевића

тел. 020/741-053

Професор енглеског језика
са 55% радног времена

2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове према Закону о раду 
(„Сл. гласник РС“, бр. 24/05 и 61/05), члану 120 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13). 
Услови које треба да испуњавају лица за пријем у радни однос: одгова-
рајуће образовање (чл. 8 Закона о основама система образовања и вас-
питања); да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном судском 
пресудом за кривична дела предвиђена чланом 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања; држављанство Републике 
Србије. Уз пријаву на конкурс приложити: уверење о држављанству, извод 
из матичне књиге рођених, оверен препис (фотокопију) дипломе о стече-
ној стручној спреми. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети 
у разматрање.

ОСНОВНА МУЗИЧКА
ШКОЛА У ПРИЈЕПОЉУ

31300 Пријепоље, Санџачких бригада 2

Наставник клавира
на одређено време, најдуже до краја школске 2014/2015. 

године
4 извршиоца

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

Наставник клавира
са 10% радног времена, на одређено време, најдуже до 

краја школске 2014/2015. године

УСЛОВИ: дипломирани музичар пијаниста, мастер музички уметник, про-
фесионални статуст клавириста.

Наставник хармонике
на одређено време, најдуже до краја школске 2014/2015. 

године

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

Наставник хармонике
са 50% радног времена, на одређено време, најдуже до 

краја школске 2014/2015. године

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

Наставник флауте
са 13% норме, на одређено време, најдуже до краја 

школске 2014/2015. године

УСЛОВИ: дипломирани музичар флаутиста, мастер музички уметник, про-
фесионални статус флаутиста.

ОСТАЛО: да кандидати испуњавају услове прописане Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника у основној музичкој школи („Сл. глас-
ник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012) и чл. 8 и 120 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/2011 и 
55/13). Уз пријаву на конкурс приложити: уверење о држављанству (ори-
гинал или оверену фотокопију, не старије од 6 месеци), извод из матичне 
књиге рођених, оверен препис/копију дипломе о стеченој стручној спре-
ми, уверење о неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног пона-
шања - прибавља школа. Доказ о поседовању психичке, физичке и здрав-
ствене способности кандидат доставља пре закључења уговора о раду.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ПАША И НАТАША“

31330 Нова Варош, Солунска бб
тел. 033/61-647

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора установе може бити изабрано лице које је стекло 
одговарајуће високо образовање за васпитача или стручног сарадника: на 
студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке ака-
демске студије или специјалистичке струковне студије), у складу са Зако-
ном о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутен-
тично тумачење, 97/08 и 44/10), почев од 10. септембра 2005. године или 
на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и нај-
мање пет година у установи након стеченог одговарајућег образовања; на 
студијама првог степена (основне, академске, односно струковне студије), 
студијама у трајању од три године или више образовање и најмање 10 
година рада у предшколској установи на пословима васпитања и обра-
зовања, након стеченог одговарајућег образовања; да поседује дозволу 
за рад васпитача, педагога или психолога; положен испит за директора 
(лице које нема положен испит за директора дужан је да га положи у 
року од годину дана од ступања на дужност); да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђивано 
правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тач-
ка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство 
РС.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат је дужан да приложи: овере-
ну фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, оверену 
фотокопију уверења о положеном стручном испиту испиту за лиценцу 
(дозвола за рад), уверење о држављанству, потврду о радном искуству 
на пословима васпитања и образовања. Пожељно је да кандидат приложи 
кратку биографију са прегледом кретања у служби. Уверење о психофи-
зичкој способности подноси се пре закључења уговора о раду, а уверење 
о неосуђиваности прибавља установа. Рок за пријављивање је 15 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати.

ПРОКУПЉЕ
МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
„Др АЛЕКСА САВИЋ“

18400 Прокупље, Ратка Павловића 20
тел. 027/324-462, 329-093

Професор српског језика
на одређено време до повратка запослене са породиљског 

одсуства, са 33,3% норме или 13 сати радног времена

УСЛОВИ: да кандидати имају одговарајуће образовање из члана 8 став 2 
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 
55/13) и да доставе документацију из члана 120 став 1, 4 и 5 истог Закона.

 Наука и образовање

Посао се не чека, 
посао се тражи
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ОШ „РАТКО ПАВЛОВИЋ ЋИЋКО“
18400 Прокупље, Милоша Обилића 19

тел. 027/329-607

Професор разредне наставе
на одређено време ради замене запосленог изабраног на 

место помоћника директора, најдуже до 1 године

Професор разредне наставе
на одређено време ради замене запослене која се налази 

на боловању, најдуже до 1 године

Професор математике
са 66,66% педагошке норме

УСЛОВИ: стечено одговарајуће високо образовање (из чл. 8 ст. 2 Закона 
о основама система образовања и васпитања) на студијама другог сте-
пена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске 
студије или специјалистичке струковне студије), у складу са Законом о 
високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично 
тумачење и 97/08), почев од 10. септембра 2005. године; на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређи-
вао високо образовање до 10. септембра 2005. године. Уз пријаву и доказ 
о завршеном високом образовању, кандидат треба да достави: уверење 
о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима 
(прибавља школа пре закључења уговора о раду), доказ да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће бити узете у разматрање. Пријаве слати на адресу шко-
ле или доставити лично.

Помоћни радник - хигијеничар

УСЛОВИ: завршено основно образовање. Кандидати треба да доставе: 
уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење да 
нису правноснажном пресудом осуђени за кривично дело на безусловну 
казну затвора од најмање 6 месеци, као и да нису осуђивани за кривично 
дело против достојанства личности и морала. Рок за пријављивање је 15 
дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
бити разматране. Пријаве слати на адресу школе или доставити лично.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „НЕВЕН“
18400 Прокупље, Немањина 7

тел. 027/329-188

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: да кандидат има образовање из члана 8 став 2 за стручног 
сарадника, дозволу за рад, обуку и положен испит за директора установе 
и најмање пет година рада у установи, након стеченог одговарајућег обра-
зовања; одговарајуће образовање из члана 8 став 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања за васпитача, дозволу за рад, обуку и 
положен испит за директора установе и најмање 10 година рада у предш-
колској установи на пословима васпитања и образовања, након стеченог 
одговарајућег образовања; да испуњава услове прописане чланом 8 став 
2 и чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13): 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; изузет-
но, васпитач је и лице са стеченим одговарајућим високим образовањем 
на студијама првог степена (основне академске, односно струковне сту-
дије), студијама у трајању од 3 године или вишим образовањем; обра-
зовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено 
на високошколској установи, у складу са Европским системом преноса 
бодова.

ОСТАЛО: да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања; држављанство Републике Србије; да зна језик на ком 
се остварује васпитно-образовни рад. Уз пријаву кандидат подноси: ове-
рену копију дипломе о завршеном образовању, оверену копију уверења 
о положеном стручном испиту, потврду о раду у установи на пословима 
образовања и васпитања, уверење о држављанству, извод из матичне 
књиге рођених, уверење да против лица није покренута истрага, нити 
подигнута оптужница код надлежног суда (не старије од 6 месеци), доказ 
о знању језика уколико образовање није стечено на том језику, копију 
радне књижице, преглед кретања у служби са биографским подацима. 
Уверење о здравственом стању доставља се при закључењу уговора о 
раду. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“.

СМЕДЕРЕВО
ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА

ОШ „ЛАЗАР СТАНОЈЕВИЋ“
11411 Ратари

тел. 026/392-100

Оглас објављен 08.10.2014. године у публикацији „Послови“, за 
радно место: наставник физике, за 12 часова недељно (30% рад-
ног времена), на одређено време, најдуже до повратка запосле-
ног са функције директора, поништава се у целости.

ОШ „II ШУМАДИЈСКИ ОДРЕД“
11325 Марковац, 8. октобар 10
тел. 026/4861-006, 4861-030

Наставник немачког језика
на одређено време ради замене одсутног радника, са 55% 
радног времена, за рад у школи у Марковцу и одељењу у 

Новом Селу

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме. Поред општих услова потребно је да 
кандидати испуњавају и посебне услове прописане чл. 121 и 122 Закона 
о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву на оглас доста-
вити оверене копије докумената, не старије од 6 месеци, којима канди-
дати доказују да испуњавају тражене услове: диплому о стеченом струч-
ном образовању, лекарско уверење, уверење да нису осуђивани или под 
истрагом, уверење о држављанству и извод из матичне књиге рођених. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Наставник историје
на одређено време, са 35% радног времена, за рад у 

Марковцу и одељењу у Новом Селу

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме. Потребно је да поред општих услова 
кандидати испуњавају и посебне услове прописане чл. 121 и 122 Закона о 
основама система образовања и васпитања. Уз пријаву доставити оверене 
копије докумената - не старије од 6 месеци: диплому о стеченом стручном 
образовању, лекарско уверење, уверење да кандидати нису осуђивани 
или под истрагом, уверење о држављанству и извод из матичне књиге 
рођених. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разма-
трање.

Наставник грађанског васпитања
на одређено време, са 35% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме. Поред општих кандидати треба да 
испуњавају и посебне услове прописане чл. 121 и 122 Закона о основама 
система образовања и васпитања. Уз пријаву на оглас доставити оверене 
копије докумената - не старије од 6 месеци, којима кандидати доказују 
да испуњавају услове огласа: диплому о стеченом стручном образовању, 
лекарско уверење, уверење да нису осуђивани или под истрагом, уверење 
о држављанству и извод из матичне књиге рођених. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се узимати у разматрање.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“
11420 Смедеревска Паланка, Првомајска бб

тел. 026/321-423

Наставник физичког
за 18 часова непосредног рада у настави, ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана (до повратка радника са 
функције)

УСЛОВИ: да кандидати имају високо образовање стечено 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 
уређује високо образовање до 10. септембра 2005. године, одговарајућег 
занимања по Правилнику 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 правноснаж-
ном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања.

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да уз пријаву приложе: краћу биографију, 
адресу и број телефона, оверену фотокопију дипломе о завршеној струч-
ној спреми, уверење о држаљанству РС, извод из матичне књиге рође-
них, уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад 
са децом и ученицима - пре закључивања уговора о раду, уверење од 
надлежног органа да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривична дела из чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања - прибавља школа. Наведена документа не могу 
бити старија од 6 месеци, а фотокопије морају бити оверене од надлежног 

 Наука и образовање
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органа као доказ да су верне оригиналу. Рок за пријављивање је 8 дана 
од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне пријаве неће 
се узимати у разматрање. Пријаве слати на адресу школе, са назнаком: 
„За конкурс“.

СОМБОР
ОСНОВНА ШКОЛА

„РАТКО ПАВЛОВИЋ ЋИЋКО“
25253 Ратково, Ратка Павловића бб

тел. 025/883-041

Наставник математике
на одређено време, за 8 часова непосредног рада са 

ученицима, до преузимања запослених, односно најдуже до 
31.08.2015. године

УСЛОВИ: испуњеност услова предвиђених чл. 8 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), 
врста и степен стручне спреме одговарајућег факултета по Правилнику 
о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012 и 15/2013): 
професор математике; дипломирани математичар; дипл. математичар 
за теоријску математику и примене; дипл. математичар за рачунарство 
и информатику; дипл. математичар - информатичар; професор матема-
тике и рачунарства; дипл. математичар за математику економије; про-
фесор информатике - математике; дипл. математичар - астроном; дипл. 
математичар - примењена математика; дипл. математичар - математика 
финансија (са изборним предметом: Основи геометрије); дипл. информа-
тичар; мастер математичар; мастер професор математике; мастер профе-
сор математике и физике; мастер професор математике и информатике; 
мастер професор физике и математике; мастер професор информатике 
и математике; дипл. професор математике - мастер; дипл. математичар 
- мастер; дипл. инжењер математике - мастер (са изборним предметом: 
Основи геометрије); дипл. математичар - професор математике; дипл. 
математичар - теоријска математика; дипл. инжењер математике (са 
изборним предметом: Основи геометрије); професор хемије - математи-
ке; професор географије - математике; професор физике - математике; 
професор биологоје - математике; професор математике - теоријско усме-
рење; професор математике - теоријски смер; дипломирани математичар 
и информатичар. Кандидат треба да испуњава опште услове за пријем у 
радни однос предвиђене чл. 120 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13).

ОСТАЛО: Уз пријаву поднети: краћу биографију, оригинал диплому 
или оверену фотокопију доказа о стеченој стручној спреми, уверење о 
држављанству (не старије од 6 месеци) и извод из матичне књиге рође-
них. Доказ о испуњености услова из чл. 120 ст. 1 тачка 2 - подноси се пре 
закључења уговора о раду (лекарско уверење). Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се узимати у обзир. Пријаве се подносе на горенаве-
дену адресу.

СРЕМСК А МИТРОВИЦА
МИТРОВАЧКА ГИМНАЗИЈА

22000 Сремска Митровица, Светог Саве 2
тел. 022/610-390, 621-285

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање за наставника (за подручје 
рада: гимназија), педагога и психолога, стечено на студијама другог сте-
пена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или 
специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо обра-
зовање почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године; да кандидат има дозволу за 
рад - лиценцу, односно положен стручни испит за наставника гимназије, 
за педагога и психолога, обуку и положен испит за директора установе, 
најмање пет година рада у установи на пословима образовања и васпи-
тања, након стеченог одговарајућег образовања; да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са ученицима; да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 ст. 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство Репу-
блике Србије; да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидати су дужни да доставе: оверену копију 
дипломе о стеченом високом образовању, оверену копију јавне испра-
ве о дозволи за рад - лиценци, односно положеном стручном испиту за 
наставника, педагога или психолога, доказ о годинама рада у установи 
на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања, доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене спо-
собности за рад са ученицима (доставља се пре закључења уговора о раду 
и не сме бити старије од шест месеци), извод из матичне књиге рође-
них, уверење о држављанству (не старије од шест месеци), биографију са 
кратким прегледом кретања у служби, предлог програма рада директора 

школе, уверење да кандидат није осуђиван за кривична дела из члана 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (при-
бавља школа по службеној дужности). Рок за подношење пријава је 15 
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве се подносе 
на горенаведену адресу или се могу предати лично у секретаријату школе. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Како 
подзаконски акт из члана 59 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013 и 59/2014) 
није донет, документација кандидата без положеног испита за директора 
школе сматра се комплетном уколико су остала документа уредно дос-
тављена. Кандидати ће бити обавештени о резултатима конкурса у року 
од 8 дана од дана доношења одлуке о избору кандидата.

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
“ФИЛИП ВИШЊИЋ”

22240 Шид, Петра Кочића бб
тел/факс: 022/2712-254

Наставник флауте
на одређено време до повратка запослене са породиљског 

одсуства и одсуства ради неге детета

УСЛОВИ: на конкурс се пријављује кандидат који испуњава услове пред-
виђене чл. 8 ст. 2, чл. 59 ст. 5, 12 и 13 и чл. 120 ст. 1-4 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 52/11 
и 55/13) и у складу са Правилником о врсти и степену стручне спреме 
наставника, стручних сарадника и помоћних радника, одговарајуће високо 
образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, 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 наставника музичке школе за под-
ручје рада култура, уметност и јавно информисање, за педагога и пси-
холога, да је држављанин РС, да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима, да није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривична дела из члана 120 Закона о основама система 
образовања и васпитања, да зна језик на ком се остварује образовно-вас-
питни рад. Уз пријаву кандидат подноси кратку биографију и оверен пре-
пис или оверену фотокопију следећих докумената: дипломе о завршеном 
одговарајућем високом образовању, лекарског уверења да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (доказ се 
подноси пре закључења уговора о раду), уверења да није осуђиван прав-
носнажном пресудом (прибавља школа), извода из матичне књиге рође-
них, уверења о држављанству РС. Проверу психофизичких способности за 
рад са децом и ученицима врши Национална служба за запошљавање. Рок 
за пријављивање је 15 дана од дана објављивања. Пријаве слати на наве-
дену адресу. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ОШ „ПЕТАР КОЧИЋ“
22320 Инђија, Цара Душана 9

тел. 022/555-895

Наставник немачког језика
на одређено време (преко 60 дана)

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у складу са чланом 8 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 72/09, 
52/11, 55/13), професор, односно дипломирани филолог за немачки језик 
и књижевност, мастер филолог (студијски програм или главни предмет/
профил немачки језик), мастер професор језика и књижевности (студијски 
програм или главни предмет/профил немачки језик); психичка, физичка и 
здравствена способност за рад са ученицима; да кандидат није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тач-
ка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство 
Републике Србије; да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни 
рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: уверење о држављанству, диплому о завр-
шеној школи, доказ о положеним испитима из педагогије, психологије и 
методике (најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са 
Европским системом преноса бодова) или о положеном испиту за лиценцу, 
доказ о познавању српског језика на ком се остварује образовно-васпитни 
рад. Лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са ученицима доставља изабрани кандидат, пре заснивања 
радног односа. Сва документа доставити у оригиналу или у овереној фото-
копији. Школа прибавља извод из казнене евиденције. Конкурс је отворен 
15 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се разматрати.

 Наука и образовање
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ОШ “БРАЋА ГРУЛОВИЋ”
22324 Бешка, Карађорђева 2

тел. 022/570-115

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, кандидат треба 
да испуњава и следеће посебне услове прописане чл. 8 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 
55/13): дужност директора основне школе може да обавља лице које је 
стекло одговарајуће високо образовање на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, специјалистичке академске студије или специја-
листичке 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 уређује високо образовање до 
10. септембра 2005. године; да испуњава услове за наставника, односно 
стручног сарадника основне школе; да поседује дозволу за рад (лиценцу) 
- положен стручни испит за наставника, односно стручног сарадника; да 
је савладао обуку и да има положен испит за директора установе (након 
доношења подзаконског акта који ће прописати програм обуке, програм 
испита, начин и поступак полагања испита за директора, изабрани кан-
дидат биће у обавези да у законском року положи испит за директора); 
најмање 5 година рада у установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег високог образовања; психичка, физичка и 
здравствена способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тач-
ка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да је државља-
нин Републике Србије; да зна језик на ком се остварује образовно-вас-
питни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат је дужан да достави: радну био-
графију са кретањем у служби и предлог плана рада за време мандата, 
диплому о завршеној школи, доказ о стеченом образовању из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина, односно доказ о положеном 
стручном испиту, уверење о држављанству, извод из матичне књиге рође-
них, доказ о познавању језика на ком се остварује образовно-васпитни 
рад, потврду о радном стажу са подацима о пословима и радним задацима 
које је обављао, уверење да није под истрагом и да није покренут кривич-
ни поступак, а лекарско уверење да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са ученицима - доставља изабрани кандидат, пре 
заснивања радног односа. Сва потребна документа кандидати достављају 
у оригиналу или као оверене фотокопије. Школа прибавља извод из каз-
нене евиденције. Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања. Прија-
ве са доказима о испуњавању услова конкураса подносе се на горенаве-
дену адресу школе или лично у просторијама секретаријата, у затвореним 
ковертама, са назнаком: “За конкурс за избор директора школе”. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА „МИХАЈЛО ПУПИН“
22320 Инђија, Цара Душана 2

тел. 022/561-661, 561-404

Наставник математике
на одређено време ради замене одсутног запосленог преко 

60 дана

УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено лице под условима про-
писаним чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања, 
Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и 
сарадника у настави у стручним школама. Кандидат треба да поседује 
одговарајуће високо образовање: завршена висока школска спрема, са 
звањем: професор математике, дипломирани математичар, дипломирани 
математичар - професор математике, дипломирани математичар - тео-
ријска математика, дипломирани математичар - примењена математи-
ка, дипломирани инжењер математике (са изборним предметом: Основи 
геометрије), дипломирани информатичар, професор хемије - математи-
ке, професор географије - математике, професор физике - математике, 
професор биологије - математике, дипломирани професор математике - 
мастер, профсор математике - теоријско усмерење, професор математи-
ке - теоријски смер, професор информатике - математике, дипломирани 
математичар за теоријску математику и примене, дипломирани математи-
чар за рачунарство и информатику, дипломирани математичар - информа-
тичар, дипломирани математичар - математика финансија, дипломирани 
математичар - астроном, дипломирани математичар за математику еконо-
мије, професор математике и рачунарства, мастер математичар; мастер 
професор математике.

ОСТАЛО: Поред одговарајућег образовања, кандидати треба да поседу-
ју: психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима; да 
нису осуђивани правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 
држављанство Републике Србије; да знају језик на ком се остварује обра-
зовно-васпитни рад (српски језик). Уз молбу потребно је доставити дока-
зе који потврђују испуњавање предвиђених услова: оверену фотокопију 
дипломе, уверење о држављанству РС и доказ о познавању језика на ком 
се остварује образовно-васпитни рад. Лекарско уверење о посебној здрав-

ственој способности за рад у просвети прибавља кандидат пре закљу-
чења уговора о раду. Уверење о некажњавању прибавља школа. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир. Пријаве 
се подносе на адресу школе или непосредно у школи. Бројеви телефона 
школе: 022/561-661 и 561-404.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
“ДРАГИЊА НИКШИЋ”

22000 Сремска Митровица, Јупитерова 26

Расписује конкурс за пријем у радни однос наставника на 
одређено време, најдуже до 31.08.2015. године:

Професор социологије
за 28,58% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће образовање предвиђено Правилником о врсти 
стручне спреме наставника, помоћних наставника и стручних сарадни-
ка у стручним школама: професор социологије, односно дипл. социолог; 
професор филозофије и социологије; дипл. политиколог, наставни смер; 
дипломирани политиколог за друштвено-политичке односе, мастер соци-
олог (мора имати и претходно завршене основне академске студије соци-
ологије).

Професор устава и права грађана
за 21,42% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће образовање предвиђено Правилником о врсти 
стручне спреме наставника, помоћних наставника и стручних сарадника у 
стручним школама: дипломирани правник; професор социологије, однос-
но дипл. социолог; дипл. политиколог, наставни смер; дипл. политиколог 
за друштвено - политичке односе, мастер правник (са завршеним основ-
ним студијама из области права).

Професор васпитања и неге деце - теорија
за 8,57% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће образовање предвиђено Правилником о врсти 
стручне спреме наставника, помоћних наставника и стручних сарадника 
у стручним школама: дипл. педагог; професор педагогије; мастер педагог.

Професор микробиологије (вежбе)
за 15% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће образовање предвиђено Правилником о врсти 
стручне спреме наставника, помоћних наставника и стручних сарадника у 
стручним школама: виши лабораторијски техничар; специјалиста струков-
ни медицинско-лабораторијски технолог; струковни медицинско-лабора-
торијски технолог, виши медицинско-лабораторијски техничар (лице из 
алинеје 2-4 треба да има претходно стечено средње образовање у под-
ручју рада здравство и социјална заштита).

Професор санитарне хемије (настава у блоку)
за 7,14% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће образовање предвиђено Правилником о врсти 
стручне спреме наставника, помоћних наставника и стручних сарадника 
у стручним школама: дипл. фармацеут, специјалиста за санитарну хемију; 
дипл. фармацеут; дипл. фармацеут - медицински биохемичар; магистар 
фармације, специјалиста струковни санитарно-еколошки инжењер (лице 
из алинеје 5 треба да има претходно стечено средње образовање у под-
ручју рада здравство и социјална заштита).

Професор - лабораторијске технике (настава у 
блоку)

за 3,57% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће образовање предвиђено Правилником о врсти 
стручне спреме наставника, помоћних наставника и стручних сарадника 
у стручним школама: виши лабораторијски техничар; дипл. фармаце-
ут - медицински биохемичар; струковни санитарно-еколошки инжењер; 
струковни медицинско-лабораторијски технолог; специјалиста струковни 
санитарно-еколошки инжењер; виши медицинско-лабораторијски техни-
чар (претходно стечено средње образовање у подручју рада здравство и 
социјална заштита).

Професор - санитарне технике (теорија)
за 10% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће образовање предвиђено Правилником о врсти 
стручне спреме наставника, помоћних наставника и стручних сарадника 
у стручним школама: дипл. грађевински инжењер, специјалиста за сани-
тарну технику; дипл. грађевински инжењер, специјалиста струковни сани-
тарно-еколошки инжењер.
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Професор - санитарне технике (вежбе)
за 30% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће образовање предвиђено Правилником о врсти 
стручне спреме наставника, помоћних наставника и стручних сарадника у 
стручним школама: виши санитарни техничар; струковни санитарно - еко-
лошки инжењер; специјалиста струковни санитарно-еколошки инжењер 
(лице из алинеје 2-3 треба да има претходно стечено средње образовање 
у подручју рада здравство и социјална заштита).

Професор комуналне хигијене (вежбе и настава у 
блоку)

за 22,14% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће образовање предвиђено Правилником о врсти 
стручне спреме наставника, помоћних наставника и стручних сарадника у 
стручним школама: виши санитарни техничар; струковни санитарно-еко-
лошки инжењер; специјалиста стуковни санитарно-еколошки инжењер 
(лице из алинеје 2-3 треба да има претходно стечено средње образовање 
у подручју рада здравство и социјална заштита).

Професор дезинфекције, дезинсекције и 
дератизације (вежбе и настава у блоку)

за 30% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће образовање предвиђено Правилником о врсти 
стручне спреме наставника, помоћних наставника и стручних сарадника 
у стручним школама: виши санитарни техничар; специјалиста струковни 
санитарно-еколошки инжењер; струковни санитарно-еколошки инжењер 
(лице из алинеје 2-3 треба да има претходно стечено средње образовање 
у подручју рада здравство и социјална заштита).

Професор санитарне хемије (настава у блоку)
за 7,14% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће образовање предвиђено Правилником о врсти 
стручне спреме наставника, помоћних наставника и стручних сарадника 
у стручним школама: дипл. фармацеут, специјалиста за санитарну хемију; 
дипл. фармацеут; дипл. фармацеут - медицински биохемичар; магистар 
фармације, специјалиста струковни санитарно-еколошки инжењер (лице 
из алинеје 5 треба да има претходно стечено средње образовање у под-
ручју рада здравство и социјална заштита).

Професор епидемиологије (настава у блоку)
за 3,57% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће образовање предвиђено Правилником о врсти 
стручне спреме наставника, помоћних наставника и стручних сарадника 
у стручним школама: виши санитарни техничар; специјалиста струковни 
санитрно-еколошки инжењер; струковни санитарно-еколошки инжењер 
(лице из алинеје 2-3 треба да има претходно стечено средње образовање 
у подручју рада здравство и социјална заштита).

Професор фармацеутске групе предмета
за 91,18% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће образовање предвиђено Правилником о врсти 
стручне спреме наставника, помоћних наставника и стручних сарадника 
у стручним школама: дипл. фармацеут.

Професор вежби и практичне наставе у блоку
за 98,68% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће образовање предвиђено Правилником о врсти 
стручне спреме наставника, помоћних наставника и стручних сарадника 
у стручним школама: виша медицинска сестра - техничар, санитарно-еко-
лошки инжењер са претходно стеченим образовањем за струковну сес-
тру; струковна медицинска сестра; организатор здравствене неге; виша 
медицинска сестра; специјалиста струковна медицинска сестра; дипломи-
рана медицинска сестра; мастер медицинска сестра; дипл. психолог; дипл. 
дефектолог; дипл. педагог; дипл. специјални педагог; професор педаго-
гије; виша медицинска сестра општег смера; виша медицинска сестра 
интернистичког смера; виша медицинска сестра хируршког смера; виши 
медицински техничар; лице из алинеје 9-12 треба да има стечено образо-
вање на вишој медицинској школи.

Професор вежби и практичне наставе у блоку
за 77,83% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће образовање предвиђено Правилником о врсти 
стручне спреме наставника, помоћних наставника и стручних сарадника 
у стручним школама: виша медицинска сестра - техничар; санитарно-еко-
лошки инжењер са претходно стеченим образовањем за струковну сес-
тру; струковна медицинска сестра; организатор здравствене неге; виша 
медицинска сестра; специјалиста струковна медицинска сестра; дипломи-
рана медицинска сестра; мастер медицинска сестра; дипл. психолог; дипл. 
дефектолог; дипл. педагог; дипл. специјални педагог; професор педаго-

гије; виша медицинска сестра општег смера; виша медицинска сестра 
интернистичког смера; виша медицинска сестра хируршког смера; виши 
медицински техничар; лице из алинеје 9-12 треба да има стечено образо-
вање на вишој медицинској школи.

Професор вежби и практичне наставе у блоку - 
физиотерапеут

УСЛОВИ: одговарајуће образовање предвиђено Правилником о врсти 
стручне спреме наставника, помоћних наставника и стручних сарадника у 
стручним школама: виши физиотерапутски техничар, струковни терапеут; 
струковни физиотерапеут; виши физиотерапеут; специјалиста струковни 
физиотерапеут; дипл. дефектолог, дипл. педагог (лица треба да имају 
претходно стечено образовање у подручју рада здравство и социјална 
заштита, а лице из алинеје 6-7 претходно стечено образовање на вишој 
медицинској школи).

Професор хемије
за 29,14% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће образовање предвиђено Правилником о врсти 
стручне спреме наставника, помоћних наставника и стручних сарадника у 
стручним школама: професор хемије; дипл. хемичар; професор биологије 
- хемије; професор физике - хемије; дипл. инж. хемије - аналитички смер; 
дипл. инж. хемије - биооргански смер; дипл. хемичар опште хемије; дипл. 
хемичар за истраживање иразвој, дипл. хемичар, смер хемијско инжењер-
ство; дипл. професор хемије - мастер; дипл. хемичар - професор хемије; 
дипл. хемичар - мастер; дипл. професор физике - хемије - мастер, дипл. 
професор биологије - хемије - мастер; професор географије - хемије; мас-
тер хемичар; мастер професор хемије.

Професор медицинске биохемије
за 91,43% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће образовање предвиђено Правилником о врсти 
стручне спреме наставника, помоћних наставника и стручних сарадника 
у стручним школама: дипл. фармацеут, специјалиста за медицинску био-
хемију; доктор медицине, специјалиста за клиничку биохемију; дипл. фар-
мацеут; дипл. биохемичар; дипл. фармацеут - медицински биохемичар; 
дипл. биохемичар - мастер, специјалиста доктор медицине, специјалиста 
клиничке биохемије; магистар фармације - медицински биохемичар; мас-
тер биохемичар.

Професор физике
за 48% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће образовање предвиђено Правилником о врсти 
стручне спреме наставника, помоћних наставника и стручних сарадника 
у стручним школама: професор физике; дипл. физичар, дипл. астрофи-
зичар, професор физике - хемије, дипл. инж. физике, смер индустријска 
физика, дипл. физичар за општу физику; дипл. физичар за примењену 
физику, дипл. физичар - информатичар, професор физике за средњу шко-
лу; дипл. физичар за теоријску и експерименталну физику; дипл. физи-
чар - истраживач; дипл. физичар за примењену физику и информатику; 
дипл. физичар - медицинске физике; дипл. професор физике - мастер; 
дипл. физичар - мастер; дипл. физичар-мастер физике-метеорологије; 
дипл. физичар-мастер физике-астрономије; дипл. физичар-мастер меди-
цинске физике; дипл. професор физике-хемије-мастер; дипл. професор 
фиизике-информатике-мастер; дипл. физичар-професор физике-мастер; 
дипл. физичар-теоријска и експериментална физика-мастер, дипл. физи-
чар-примењена и компјутерска физика-мастер; дипл. физичар-примење-
на физика и информатика-мастер; мастер физичар; мастер професор 
физике.

Професор физике

УСЛОВИ: одговарајуће образовање предвиђено Правилником о врсти 
стручне спреме наставника, помоћних наставника и стручних сарадника 
у стручним школама: професор физике; дипл. физичар, дипл. астрофи-
зичар, професор физике-хемије, дипл. инж. физике, смер индустријска 
физика, дипл. физичар за општу физику; дипл. физичар за примењену 
физику, дипл. физичар-информатичар, професор физике за средњу шко-
лу; дипл. физичар за теоријску и експерименталну физику; дипл. физи-
чар-истраживач; дипл. физичар за примењену физику и информатику; 
дипл. физичар-медицинске физике; дипл. професор физике-мастер; 
дипл. физичар-мастер; дипл. физичар-мастер физике-метеорологије; 
дипл. физичар-мастер физике-астрономије; дипл. физичар-мастер меди-
цинске физике; дипл. професор физике-хемије-мастер; дипл. професор 
фиизике-информатике-мастер; дипл. физичар-професор физике-мастер; 
дипл. физичар-теоријска и експериментална физика-мастер, дипл. физи-
чар-примењена и компјутерска физика-мастер; дипл. физичар-примење-
на физика и информатика-мастер; мастер физичар; мастер професор 
физике.

ОСТАЛО: 1) кандидат мора да има образовање из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина стечено на вискокошколксој установи у 
току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова 
праксе у установи, у складу са ЕСПБ, осим лица који је у току студија поло-
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жило испите из педагогије и психологије или је положило стручни испит, 
односно испит за лиценцу; 2) психичку, физичку здравствену способност 
за рад са ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном пресудом за кри-
вична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања; 4) држављанство Републике Србије; 5) да зна 
језик на ком се изводи васпитно-образовни рад. Наведени услови доказују 
се приликом пријема у радни однос и проверавају се у току рада. Докази 
о испуњености услова из тач. 1, 4 и 5 - подносе се уз пријаву на конкурс, 
доказ из тачке 2 - пре закључења уговора о раду, доказ из тачке 3 - при-
бавља школа. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да поднесе следећу 
документацију: оверену фотокопију дипломе, извод из матичне књиге 
рођених или матичне књиге венчаних, уверење о држављанству, доказ 
о испуњености услова у вези образовања из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина, односно доказ о положеном стручном испиту 
(испиту за лиценцу). Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављи-
вања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Ради провере психофизичких способности за рад са ученицима, кандидати 
који уђу у ужи избор, директор упућује надлежној Националној служби за 
запошљавање. Провера се врши применом стандардизованих поступака. 
Све информације о конкурсу могу се добити у школи и на број телефона: 
022/624-200.

СУБОТИЦА
ОШ “ПЕТЕФИ ШАНДОР”

24414 Хајдуково, Омладинских бригада 29-31

Професор разредне наставе на мађарском наставном 
језику

на одређено време до повратка запосленог са боловања 
преко 60 дана

УСЛОВИ: Поред законом предвиђених услова (чл. 120 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања - “Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 
55/13), кандидат треба да има одговарајуће високо образовање, а у свему 
према 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 ученицима; држављанство Републике Србије; доказ да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тач-
ка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (прибавља шко-
ла). За наведено радно место предвиђен је рад у одељењима на мађарс-
ком наставном језику - потребно је познавање мађарског наставног језика.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс приложити: диплому или оверену фото-
копију дипломе о стеченој стручној спреми, уверење о држављанству 
или оверену фотокопију. За радна места на којима са настава изводи на 
мађарском наставном језику, кандидат треба да приложи оверену фотоко-
пију дипломе да је стекао средње, више или високо образовање на јези-
ку националне мањине или је положио испит из тог језика по програму 
одговарајуће високошколске установе. Пре закључивања уговора о раду 
кандидат треба да прибави лекарско уверење да има здравствену способ-
ност за рад са ученицима. Проверу психофизичких способности за рад са 
децом и ученицима врши Национална служба за запошљавање. Пријаве 
на конкурс слати на адресу школе. Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у 
разматрање.

ОШ „МАТКО ВУКОВИЋ“
24000 Суботица, Руђера Бошковића 1

Наставник разредне наставе
ради замене одсутне запослене преко 60 дана

Наставник биологије
ради замене одсутне запослене преко 60 дана, са 50% 

радног времена

Психолог
на одређено време до краја школске године, са 50% радног 

времена

УСЛОВИ: да кандидат испуњава следеће услове: да има одговарајућу 
стручну спрему предвиђену Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник 
РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012 и 15/13); да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривична дела утврђена чланом 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављан-
ство Републике Србије; образовање из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања, од најмање 30 бодова и шест бодова из праксе у 
установи, у складу са Европским системом преноса бодова. Уз пријаву на 
конкурс кандидат треба да приложи: оверену фотокопију дипломе о сте-
ченој стручној спреми, уверење о држављаству Републике Србије, доказ 
да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисципли-

на стечено на високошколској установи у току студија или након дипломи-
рања, од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са 
Европским системом преноса бодова - лица из члана 8 став 2 и 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања, извод из матичне књиге рође-
них или оверену фотокопију, кратку биографију, фотокопију личне карте. 
Лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима, кандидат подноси пре закључења уговора о 
раду. Проверу психофизичких способности кандидата за рад са децом и 
ученицима извршиће Национална служба за запошљавање. Доказ да кан-
дидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђе-
на у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања - прибавља школа. Пријаве на конкурс слати на адресу школе. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ

24000 Суботица, Сегедински пут 9-11

Расписује конкурс за избор у звање и заснивање радног односа:

Наставник страног језика за ужу област
Страни језик - Руски језик

са 30% радног времена, на одређено време од пет година

УСЛОВИ: у звање наставника страног језика може бити изабрано лице које 
има стечено високо образовање првог степена из одговарајуће области, 
објављене стручне, односно научне радове у домаћим, односно иностра-
ним часописима, из области за коју се бира (најмање три рада) и способ-
ност за наставни рад. Поред наведених услова, кандидати треба да испуне 
и друге услове прописане одредбама Закона о високом образовању („Сл. 
гласник РС“, бр. 76/05, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 99/14), Статута Уни-
верзитета у Новом Саду од 28.12.2010. године, са изменама и допунама 
од 23.03.2012. године, 11.10.2012. године, 26.02.2013. године, 15.11.2013. 
године и 30.05.2014. године, Статута Економског факултета у Суботици 
бр. 01-5589 од 25.11.2011. године, са изменама и допунама од 06.03.2013. 
године, Правилника о ближим условима за избор у звање наставника Уни-
верзитета у Новом Саду од 09.10.2008. године, са изменама и допунама од 
04.12.2008. године, 28.05.2009. године, 24.06.2010. године и 25.02.2013. 
године и Правилника о избору наставника и сарадника Економског факул-
тета у Суботици бр. 01-141 од 15.01.2013. године, са изменама и допунама 
од 07.03.2013. године.

ОСТАЛО: Уз пријаву приложити: биографију са подацима о досадашњем 
раду, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, оверене 
фотокопије диплома, списак радова и саме радове, потврду о томе да лице 
није правноснажном пресудом осуђено за кривично дело против полне 
слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска уста-
нова или примања мита у обављању послова у високошколској установи, 
као и све остале доказе који упућују на испуњеност услова предвиђених 
Законом, Статутом Универзитета, Статутом Факултета и Правилницима 
Универзитета и Факултета. 

Пријаве кандидата са прилозима подносе се Економском факултету у 
Суботици, Сегедински пут 9-11, у року од 15 дана од дана објављивања. 
Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће се разматрати.

ШАБАЦ
ОШ „ЛАЗА К. ЛАЗАРЕВИЋ“
15000 Шабац, Масарикова 136

тел. 015/304-170
e-mail: оslaza@open.telekom.rs

Професор српског језика
на одређено време до повратка запослене са боловања, за 

рад у матичној школи у Шапцу

Професор енглеског језика
на одређено време до повратка запослених са боловања, за 

рад у матичној школи у Шапцу
2 извршиоца

Професор разредне наставе
на одређено време до краја школске 2014/2015. године, 

односно до 31.08.2015. године, за рад у издвојеној 
јединици Слатина

Професор информатике
са 40% радног времена, на одређено време до краја 

школске 2014/2015. године, односно до 31.08.2015. године, 
за рад у издвојеној јединици Варна

 Наука и образовање
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Професор физике
са 20% радног времена, на одређено време до краја 

школске 2014/2015. године, односно до 31.08.2015. године, 
за рад у матичној школи у Шапцу

Професор француског језика
са 10% радног времена, на одређено време до краја 

школске 2014/2015. године, односно до 31.08.2015. године, 
за рад у матичној школи у Шапцу

Професор ликовне културе
са 50% радног времена, на одређено време до краја 

школске 2014/2015. године, односно до 31.08.2015. године, 
за рад у издвојеној јединици Варна

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове из чл. 120 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13), 
да испуњава услове из члана 8 ст. 2 тач. 1 и 2, члана 8 ст. 4 Закона о 
основама система образовања и васпитања и Правилника о врсти стручне 
спреме наставника и стучних сарадника у основној школи („Сл. гласник 
РС“, бр. 11/2012 и 15/2013), доказ о испуњености услова из члана 120 ст. 
1 из тач. 1 и 4 подноси се уз пријаву на конкурс, доказ из тачке 2 - пре 
закључивања уговора о раду, а доказ из тачке 3 - прибавља школа служ-
беним путем.

ОСТАЛО: Уз пријаву поднети: уверење о држављанству (не старије од 6 
месеци), доказ о одговарајућој стручној спреми (оверену фотокопију или 
оригинал дипломе о стеченој стручној спреми). Пријаве слати на адресу 
школе или предати лично у секретаријату школе.

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
ЗА ВАСПИТАЧЕ У ШАПЦУ
15000 Шабац, Добропољска 5

тел. 015/342-172
е-mail: vivasabac@ptt.rs

Сарадник у звању асистента за ужу област 
Математичко-информатичке науке

на одређено време, са 50% радног времена, на период до 
три године

УСЛОВИ: студент докторских студија у области математичко-информатич-
ких наука који је претходне нивое студија завршио са укупном просеч-
ном оценом најмање осам и који показује смисао и способност за настав-
ни рад, односно магистар у области математичко/информатичких наука 
коме је прихваћена тема докторске дисертације. Остали услови утврђени 
су општим актом школе. 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, назив студијс-
ког програма (студијска група), просечна оцена током студија и стечени 
стручни, односно академски назив, година уписа и завршетка специја-
листичких, односно магистарских студија, универзитет, факултет, назив 
студијског програма, просечна оцена током студија, научна област и сте-
чени академски назив, наслов специјалистичког рада, односно магистар-
ске тезе; знање светских језика - наводи: чита, пише, 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 профе-
сионалном доприносу; о ангажовању у развоју наставе и других делат-
ности високошколске установе, ваннаставним активностима, доприносу 
локалној и широј заједници, признањима и наградама. Докази у овереној 
фотокопији: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, 
диплома или нострификација дипломе стечене у иностранству, додатак 
дипломи или уверење о положеним испитима, докази о изборима у звање 
ако је кандидат био биран у звање сарадника. Доказ да су уписане док-
торске студије са уверењем о положеним испитима (ако су ове студије 
у току). 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 (овај доказ 
прибавља школа ако кандидат буде изабран у звање). 

Пријаве на конкурс за избор у звање сарадника подносе се у року од 8 
дана од дана објављивања, на наведену адресу. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се узимати у обзир и разматрати.

УЖИЦЕ
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „РАДОСТ“

31310 Чајетина, Књаза Милоша бб
тел. 031/831-360

Дипломирани васпитач

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, са стеченим називом: дипломирани 
васпитач, обављен приправнички стаж. Општи услови: држављанство РС; 
психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом; да кандидат 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. 
Уз пријаву на конкурс доставити: оверену фотокопију дипломе и радне 
књижице и уверење о држављанству РС. Остали докази подносе се пре 
закључивања уговора о раду. Одлука о избору кандидата биће донета у 
року од 30 дана од дана завршетка рока за подношење пријава. Пријаве се 
подносе на адресу установе, са назнаком: „Пријава на оглас“.

ЕКОНОМСКА ШКОЛА
31000 Ужице, Трг Светог Саве 6, тел. 031/513-383

Наставник српског језика и књижевности
на одређено време ради замене одсутног запосленог преко 

60 дана

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове предвиђене чланом 120 
Закона о основама система образовања и васпитања; одговарајуће обра-
зовање у складу са Законом о основама система образовања и васпитања; 
врста стручне спреме према Правилнику о врсти стручне спреме настав-
ника, стручних сарадника и сарадника у настави у стручним школама. Уз 
пријаву на конкурс приложити: оверену фотокопију дипломе и уверење о 
држављанству. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ОЛГА ЈОВИЧИЋ РИТА“
31210 Пожега, Светосавска 9

тел. 031/812-341

Васпитач
за рад са децом јасличког узраста, на одређено време до 

повратка одсутне запослене

УСЛОВИ: послове васпитача може да обавља лице које испуњава услове 
прописане Законом и има одговарајуће образовање: средње образовање 
- медицинска сестра - васпитач, одговарајуће више образовање, однос-
но одговарајуће високо образовање на студијама првог степена (основне 
струковне студије) на којима је оспособљено за рад са децом јасличког 
узраста - васпитач; психичка, физичка и здравствена способност за рад 
са децом, односно општа здравствена способност - доказује се лекарс-
ким уверењем након доношења одлуке о избору пријављених кандидата; 
држављанство РС; неосуђиваност правноснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања; извршена психолошка процена способности за рад 
са децом и ученицима, у складу са законом. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се узимати у разматрање. Потпуном пријавом сматра се 
пријава која садржи: држављанство РС (уверење о држављанству или 
извод из матичне књиге рођених), оверен препис или оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању, доказ о знању језика на ком се оства-
рује образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће обра-
зовање стекли на том језику, пошто се сматра да они познају језик на ком 
се изводи образовно-васпитни рад), краћу животну и радну биографију. 
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 установе.

УЖИЧКА ГИМНАЗИЈА
31000 Ужице, Трг Светог Саве 6

тел. 031/513-140

Наставник латинског језика
на одређено време ради замене одсутног запосленог преко 

60 дана

Наставник физичког васпитања
на одређено време ради замене одсутног запосленог преко 
60 дана, док обавља дужност вршиоца дужности директора 

школе, а најдуже до његовог повратка на рад

Наставник француског језика
са 11% радног времена, на одређено време, најдуже до 

31.08.2015. године

 Наука и образовање

Национална служба 
за запошљавање
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Наставник шпанског језика
са 10% радног време, на одређено време, најдуже до 

31.08.2015. године

УСЛОВИ: Кандидати морају да испињавају услове из члана 120 Закона о 
основама система образовања и васпитања; одговарајуће образовање у 
складу са Законом о основама система образовања и васпитања; врста 
стручне спреме према Правилнику о врсти стручне спреме наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији. Услови за пријем 
у радни однос доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају 
се у току рада. Уз пријаву на конкурс доставити: доказ о образовању, уве-
рење о држављанству РС, доказ да кандидат зна језик на ком се остварује 
образовно-васпитни рад. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој спо-
собности доставити пре закључивања уговора о раду, а доказ о неосуђи-
ваности прибавља школа. Пријаве слати на горенаведену адресу.

ОШ „ПЕТАР ЛЕКОВИЋ“
31210 Пожега, Петра Лековића 1

тел. 031/811-176

Наставник енглеског језика
на одређено време ради замене одсутног запосленог преко 

60 дана

Наставник биологије
са 80% радног времена, за рад у ИО Душковци и ИО 
Јежевица, на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

Психолог
на одређено време ради замене одсутног запосленог преко 

60 дана

Специјални педагог
на одређено време до завршетка школске године

Педагошки асистент
на одређено време до завршетка школске године

УСЛОВИ: средње стручно образовање и потврда да је положен уводни 
модул обуке у складу са Правилником о програму обуке за педагошког 
асистента („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/10). На конкурс 
се могу пријавити кандидати који поред општих услова предвиђених зако-
ном испуњавају и посебне услове прописане одредбама члана 8 и члана 
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 и одговарајућу докумен-
тацију, којом се доказује испуњеност наведених услова: диплому о сте-
ченом одговарајућем образовању, доказ о испуњености услова из члана 
8 став 4 Закона о основама система образовања и васпитања, уверење 
о држављанству и 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 психолошкој 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 неблаговременом документацијом неће се раз-
матрати.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
31210 Пожега, Вука Караџића 6

тел. 031/714-134

Наставник италијанског језика
са 28% радног времена, на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: На конкурс се могу пријавити кандидати који поред општих 
услова предвиђених законом испуњавају и посебне услове прописане 
одредбама члана 8 и члана 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, стручних сарадника и помоћних настав-
ника у стручној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 5/91, 
1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/01, 3/03, 8/03, 11/04, 5/05, 6/05, 2/07, 
4/07, 7/08, 11/08, 8/11, 9/13). Уз пријаву на конкурс приложити: диплому 
о стеченом одговарајућем образовању, потврду о образовању из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина, уверење о држављанству 
и извод из матичне књиге рођених. Документација се доставља у овере-
ним фотокопијама и иста се не враћа кандидатима. Доказ о испуњености 
услова о психичкој, физичкој и здравственој способности подноси се пре 
закључивања уговора о раду. Уверење о неосуђиваности прибавља шко-
ла по службеној дужности. Неблаговремене пријаве, пријаве без доказа о 
испуњености свих услова конкурса, као и пријаве са неовереном докумен-
тацијом, неће се разматрати.

ВАЉЕВО
ШОМО „ПЕТАР СТОЈАНОВИЋ“

14210 Уб, Краља Петра I Ослободиоца 13
тел. 014/411-681

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: да кандидат поседује одговарајуће високо образовање из чла-
на 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања (високо 
образовање стечено на студијама другог степена - мастер академске сту-
дије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне 
студије), у складу са Законом о високом образовању почев од 10. септем-
бра 2005. године или на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по пропису који је уређеивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године, за наставника те врсте школе и подручје рада, за педагога 
и психолога; дозвола за рад; обука и положен испит за директора шко-
ле; најмање пет година рада у установи на пословима образовања и вас-
питања, након стеченог одговарајућег образовања; психичка, физичка и 
здравствена спсобност 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; држављан-
ство Републике Србије; да зна језик на ком се остварује образовно-вас-
питни рад. Директор се бира на период од четири године. Мандат дирек-
тора тече од дана ступања на дужност. Уз пријаву на конкурс поднети: 
оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, ори-
гинал или оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, 
односно испиту за лиценцу, оверену фотокопију уверења о положеном 
испиту за директора (у складу са законом), доказ о радном стажу - потвр-
ду да кандидат има најмање пет година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања - не 
старије од шест месеци; уверење о држављанству Републике Србије - не 
старије од шест месеци, оригинал или оверена фотокопија; извод из мати-
чне књиге рођених - не старији од шест месеци, оригинал или оверена 
фотокопија; уверење да се код вишег и основног суда не води кривични 
поступак и да није донета правноснажна пресуда и да се пред вишим јав-
ним тужилаштвом и основним јавним тужилаштвом не води истрага и не 
спроводе доказне радње - не старије од шест месеци; доказ о поседовању 
психичке, физичке и здравствене способности за рад (лекарско уверење) 
- не старије од шест месеци; радну биографију - опширнија и богатија ће 
имати предност; оквирни план за време мандата; доказе о поседовању 
организационих способности (факултативно). Уверење о неосуђиваности 
и непостојању дискриминаторног понашања прибавља школа. Пријаве са 
доказима о испуњавању услова подносе се на адресу школе, са назнаком: 
„Конкурс за директора“, у року од 15 дана од дана објављивања.

 Наука и образовање

Подршка
запошљавању

особа са
инвалидитетом

Сајмови запошљавања



Бесплатна публикација о запошљавању 53  05.11.2014.  |  Број 594 |   

ВРАЊЕ
ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“

17525 Трговиште
тел. 017/452-254

Наставник српског језика
на одређено време до повратка запосленог са функције 

директора школе

Наставник енглеског језика
за 60% радног времена, на одређено време до повратка 

запослене са породиљског одсуства и одсуства са рада ради 
неге детета

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у складу са чл. 8 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 
и 55/13), на студијама другог степена (мастер академске студије, специја-
листичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по 
пропису које 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. годи-
не и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарад-
ника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/12 и 
15/13). Кандидат мора да има образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дициплина стечено на високошолској 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); да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; држављанство Републи-
ке Србије; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања (доказ прибавља школа по службеној дужности); проверу пси-
хофизичких способности за рад са децом и ученицима врши Национална 
служба за запошљавање, а кандидата упућује школа. Уз пријаву достави-
ти: оверену копију дипломе о стеченом образовању, оригинал или копију 
уверења о држављанству и извод из матичне књиге рођених. Доказ о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима 
подноси се пре закључивања уговора о раду. Рок за подношење пријава је 
8 дана од дана објављивања.

ОШ “БОРА СТАНКОВИЋ“
Ново Село, 17525 Трговиште

Наставник физичког васпитања
са 40% радног времена, на одређено време до повратка 

запосленог са функције директора школе

Наставник историје
са 35% радног времена, на одређено време до повратка 

запосленог са функције

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка запосленог са дужности 

директора школе у првом мандату

Наставник разредне наставе
за рад у издвојеном одељењу у Шајинцу, на одређено 

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

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у складу са чл. 8 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 
и 55/13), на студијама другог степена (мастер академске студије, специја-
листичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по 
пропису које 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. годи-
не и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарад-
ника у основној школи (“Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/12 и 
15/13). Кандидат мора да има образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дициплина 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); да кандидат има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; држављанство 
Републике Србије; да није осуђиван правноснажном пресудом за кри-
вична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања (доказ прибавља школа по службеној дужнос-
ти). Проверу психофизичких способности за рад са децом и ученицима 
врши Национална служба за запошљавање, а кандидата упућује школа. 
Уз пријаву доставити: оверену копију дипломе о стеченом образовању, 
оригинал или копију уверења о држављанству и извод из матичне књиге 

рођених. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад 
са децом и ученицима подноси се пре закључивања уговора о раду. Рок за 
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања.

ОШ „ПРЕДРАГ ДЕВЕЏИЋ“
17542 Врањска Бања, Краља Петра I Ослободиоца 44

тел. 017/545-216

За рад у централној школи у Врањској Бањи:

Професор српског језика
за 20 часова (пуно радно време), на одређено време до 

повратка запослене са породиљског боловања, а најдуже 
до 31.08.2015. године

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка радника са функције 

директора школе, а најдуже до 31.08.2015. године

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка радника са функције 

помоћника директора школе, а најдуже до 31.08.2015. 
године

Педагошки асистент
на одређено време, најдуже до 31.08.2015. године

Ваннаставно особље:

Спремач
за рад у издвојеном одељењу у Бабиној Пољани, са 50% 

радног времена, на одређено време, најдуже до 31. 
08.2015. године

Спремач
за рад у издвојеном одељењу у Бујковцу, са 50% радног 

времена, на одређено време, најдуже до 31.08.2015. године

УСЛОВИ: одговарајућа школска спрема предвиђена Правилником о 
врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи 
(„Службени гласник - Просветни гласник РС“, бр. 6/96, 3/99, 10/02, 4/03, 
10/04 и 20/04); осмогодишња школа - за ваннаставно особље; да канди-
дат има одговарајућу здравствену способност, држављанство Републике 
Србије. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Одлука о избору 
кандидата донеће се у року од 15 дана од дана завршетка огласа, о чему 
ће кандидати бити писмено обавештени.

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ГИМНАЗИЈА „БОРА СТАНКОВИЋ“

17500 Врање, Партизанска 12

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

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“
17512 Стубал

тел. 017/484-331

Наставник српског језика
за 8 часова, на одређено време до повратка раднице са 

породиљског боловања

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

 Наука и образовање
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ОСНОВНА ШКОЛА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ
ОДРАСЛИХ У ВРАЊУ

17500 Врање, Кнеза Милоша 26
тел. 017/427-770

Наставник историје
на одређено време до повратка радника са функције, са 

10% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Кандидат треба да испуњава усло-
ве утврђене у члану 120 Закона о основама система образовања и васпи-
тања: 1) да има одговарајуће образовање прописано Правилником о врсти 
стручне спреме наставника, васпитача и стручних сарадника запослених 
у основној школи; 2) да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и и ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања; 4) држављанство РС. Докази о 
испуњености услова из тач. 1 и 4 - подносе се уз пријаву на конкурс, доказ 
о испуњености услова из тачке 2 - подноси се на захтев школе, пре закљу-
чења уговора о раду. Доказ о испуњености услова из тачке 3 - прибавља 
школа. Документација мора бити достављена у оригиналу или у овереној 
копији и не сме бити старија од 6 месеци. Рок за пријављивање је 8 дана 
од дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узети у разматрање.

ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“
17500 Врање, Омладинска 20

тел. 017/400-351, 400-352

Наставник физичког васпитања
са 60% радног времена, на одређено време до повратка 

радника са функције помоћника директора школе, а 
најдуже до 31.08.2015. године

Педагошки асистент
на одређено време до 31.08.2015. године

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове конкурса: да 
имају одговарајуће образовање предвиђено чланом 8 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 
55/13) и Правилником о степену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, 
бр. 11/12 и 15/13). Поред одговарајућег високог образовања стеченог на 
студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке ака-
демске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који 
уређује високо образовање почев од 10.09.2005. године или на основним 
студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10.09.2005. године (члан 8 став 2 тач. 1 и 2 Зако-
на о основама система образовања и васпитања), кандидат мора да има 
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина сте-
чено на високошколској установи у току студија или након дипломирања 
од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са ЕСПБ 
(члан 8 став 4 и члан 121 став 9 Закона о основама система образовања и 
васпитања). Кандидат који је у току студија положио испите из педагогије 
и психологије или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу, 
сматра се да има образовање из члана 8 став 4 Закона о основама система 
образовања и васпитања (члан 121 став 10 овог Закона).

ОСТАЛО: Уз пријаву приложити: краћу биографију са адресом и контакт 
телефоном, оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем обра-
зовању, доказ да кандидат има образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току сту-
дија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе 
у установи, у складу са ЕСПБ (потврда/уверење одговарајуће високош-
колске установе о броју остварених бодова, односно положеним испитима 
или оверену копију уверења о положеном стручном испиту, односно испи-
ту за лиценцу), уверење о држављанству (не старије од 6 месеци) и извод 
из матичне књиге рођених. Документа доставити у оригиналу или у ове-
реној копији. Лекарско уверење се доставља пре закључивања уговора о 
раду, а уверење о неосуђиваности прибавља школа службено. У поступку 
одлучивања о избору кандидата директор ће извршити ужи избор канди-
дата који ће бити упућени на предходну проверу психофизичких способ-
ности, коју врши надлежна служба за послове запошљавања, применом 
стандардизованих поступака. Доказ о испуњености услова доставља се уз 
пријаву на конкурс. Конкурс је отворен осам дана од дана објављивања. 
Пријаве са доказима о испуњености услова конкурса доставити на адресу 
школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

ОШ „РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ“
17500 Врање, Партизански пут 3

тел. 017/432-459

Сервирка
на одређено време до повратка радника са боловања

УСЛОВИ: диплома о завршеној средњој школи у трајању од три или чети-
ри године, са звањем: кувар, конобар или било које друго звање. Канди-
дат је обавезан да уз пријаву - молбу приложи следећа документа: дипло-
му са једним од горенаведених звања или фотокопију - не старије од 6 
месеци, уверење о држављанству или оверену фотокопију - не старије од 
6 месеци, извод из матичне књиге рођених или оверену фотокопију - не 
старији од 6 месеци, уверење да се против њега не води истрага, нити је 
подигнута оптужба основног и вишег суда - не старије од 6 месеци, да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања - не 
старије од 6 месеци. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Наве-
дену документацију доставити на адресу школе.

ОШ „ЗЕНЕЛ ХАЈДИНИ“
Рајинце, 17523 Прешево

тел. 062/311-470

Професор енглеског језика
за 6 часова недељно, на одређено време до повратка 

раднице са породиљског одсуства, односно до 31.08.2015. 
године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, траженог занимања, да је канди-
дат држављанин РС, да поседује доказ о знању језика на ком се изводи 
наставно-образовни рад. Уз пријаву доставити: препис дипломе о заврше-
ном факултету, уверење о држављанству - не старије од 6 месеци, уве-
рење основног и вишег суда да се не води истрага и да није осуђиван за 
кривично дело и уверење о здравственом стању. У школи се изводи наста-
ва на албанском језику. Рок за пријављивање је 15 дана.

ВРШАЦ
ХЕМИЈСКО-МЕДИЦИНСКА ШКОЛА

26300 Вршац, Стеријина 113
тел/факс: 013/830-292

e-mail: sekretarijat@hms.еdu.rs
www.hms.еdu.rs

Наставник физике
на одређено време до повратка радника са неплаћеног 

одсуства

Наставник физичког васпитања
на одређено време до повратка радника са боловања

Наставник физичког васпитања
на одређено време до повратка радника са функције, са 

10% радног времена

Наставник хемијско-технолошке групе предмета
на одређено време до повратка радника са боловања

Наставник хемијско-технолошке групе предмета
на одређено време до повратка радника са неплаћеног 

одсуства

Наставник математике
са 44,44% радног времена, на одређено време до окончања 

поступка по конкурсу

Наставник биологије
са 20% радног времена, на одређено време до окончања 

поступка по конкурсу

Професор педијатрије са негом
са непуним радним временом (10% норме), на одређено 

време до окончања поступка по конкурсу

Професор анатомије и физиологије
са непуним радним временом (35% норме), на одређено 

време до окончања поступка по конкурсу

 Наука и образовање

Национална служба 
за запошљавање
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Професор хигијене са здравственим васпитањем
са непуним радним временом (20% норме), на одређено 

веме до окончања поступка по конкурсу

Професор микробиологије са епидемиологијом
са непуним радним временом (20% норме), на одређено 

време до окончања поступка по конкурсу

Професор патологије
са непуним радним временом (20% норме), на одређено 

време до окончања поступка по конкурсу

Професор здравствене заштите са првом помоћи
са непуним радним временом (10% норме), на одређено 

време до окончања поступка по конкурсу

Професор инфектологије са негом
са непуним радним временом (10% норме), на одређено 

време до окончања поступка по конкурсу

Професор интерне медицине са негом
са непуним радним временом (20% норме), на одређено 

време до окончања поступка по конкурсу

Професор хирургије са негом
са непуним радним временом (20% норме), на одређено 

време до окончања поступка по конкурсу

Професор неуропсихијатрије са негом
са непуним радним временом (10% норме), на одређено 

време до окончања поступка по конкурсу

Професор гинекологије и акушерства са негом
са непуним радним временом (10% норме), на одређено 

време до окончања поступка по конкурсу

УСЛОВИ: стручна спрема у складу са чланом 8 Закона о основама система 
образовања и васпитања и Правилником о врсти стручне спреме настав-
ника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама. 
За сва радна места, поред оштих услова предвиђених законом, кандидат 
треба да испуњава и следеће посебне услове: да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање шест месеци или да није правноснаж-
ном пресудом осуђен за кривично дело против достојанства личности и 
морала. Уз пријаву на конкурс доставити: кратку биографију, диплому као 
доказ о одговарајућој стручној спреми, извод из матичне књиге рођених 
и уверење о држављанству. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови“. Пријаве слати на горенаведену адресу или 
предати лично.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ЧАРОЛИЈА“
26300 Вршац, Ђуре Јакшића 3

тел. 013/831-700

Педагошки асистент
на одређено време до краја школске године, тј. до 

31.08.2015. године

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања послова педагошког асистента 
може бити примљен кандидат који испуњава следеће услове: да поседује 
средњу стручну спрему - педагошког смера или вишу стручну спрему - вас-
питачког смера или високу стручну спрему - струковни васпитач; да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом; држављан-
ство Републике Србије; да није осуђиван правноснажном пресудом за кри-
вична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
бити узете у разматрање. Потпуном пријавом сматра се пријава која садр-
жи: доказ о стеченом образовању (оверен препис или оверену фотокопију 
дипломе или уверења), доказ о држављанству Републике Србије (уверење 
о држављанству). Пријаве слати на горенаведену адресу.

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА „ВРШАЦ“
26300 Вршац, Архитекте Брашована 1

тел. 013/805-058

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: оригинал 
или оверену копију дипломе о стеченом образовању, оригинал или ове-
рену копију лиценце за рад наставника - стручни испит, доказ о радном 
стажу у области васпитања и образовања, оригинал или оверену копију 
уверења о држављанству Републике Србије (уверење не сме бити ста-
рије од 6 месеци), биографију са кратким прегледом кретања у служби и 
предлогом програма рада директора за време мандата, доказ о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са ученицима (подноси кан-
дидат који буде изабран, а пре закључивања уговора о раду), уверење да 
кандидат није осуђиван у складу са законом (прибавља школа по службе-
ној дужности), доказ о положеном испиту за директора (изабрани канди-
дат полаже испит у законом предвиђеном року), доказ о познавању језика 
на ком се изводи васпитно-образовни рад, извод из матичне књиге рође-
них (са холограмом). Дужност директора школе може да обавља лице које 
има одговарајуће високо образовање: на студијама другог степена (мастер 
академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистич-
ке 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 
наставника те врсте школе и подручија рада, за педагога и психолога. 
Дужност директора школе може да обавља лице које има најмање 5 годи-
на рада у установи на пословима васпитања и образовања, након стеченог 
одговарајућег образовања.

ОСТАЛО: Рок за подношење пријава са потребном документацијом је 15 
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве доставити 
лично или препорученом поштом, на горенаведену адресу, са назнаком: 
„За конкурс“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у раз-
матрање.

ЗАЈЕЧАР
ОШ „ХАЈДУК ВЕЉКО“

19000 Зајечар, Добривоја Радосављевића Бобија бб

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: На конкурс за избор директора школе може да се пријави канди-
дат који испуњава услове из члана 8 став 2 и члана 120 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 
и 55/2013), односно кандидат који има одговарајуће високо образовање у 
складу са чланом 8 став 2 Закона о основама система образовања и вас-
питања, и то: на студијама другог степена (мастер академске студије, спе-
цијалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), 
по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. 
године или на основним студијама у трајању од најмање четири године, 
по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године, за наставника те врсте школе и подручја рада, за педагога и пси-
холога; дозволу за рад (положен стручни испит, односно испит за лиценцу 
за наставника, педагога или психолога); обуку и положен испит за дирек-
тора установе (изабрани кандидат је дужан да положи испит за директора 
у року од годину дана од дана ступања на дужност); најмање пет година 
рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања; психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије; да 
зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. Кандидат уз пријаву 
на конкурс доставља следећу документацију: оригинал или оверену фото-
копију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, оригинал или ове-
рену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односно испиту 
за лиценцу за наставника, педагога или психолога; уверење о држављан-
ству Републике Србије (не старије од шест месеци) - оригинал или оверену 
фотокопију; доказ о знању језика на ком се изводи образовно-васпитни 
рад (уколико одговарајуће образовање није стечено на српском језику); 
доказ о радном стажу - потврду да има најмање пет година радног стажа 
у области образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег обра-
зовања (не старија од шест месеци) - оригинал или оверену фотокопију; 
извод из матичне књиге рођених (не старији од шест месеци) - ориги-
нал или оверену фотокопију; кратку биографију са подацима о кретању у 
служби (факултативно). Доказ о неосуђиваности прибавља школа, а доказ 
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и учени-
цима (лекарско уверење) - изабрани кандидат доставља пре закључења 
уговора о раду. 

Пријаве са потребном документацијом подносе се на адресу школе, са наз-
наком: “Конкурс за директора”. Рок за подношење пријава је 15 дана од 
дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разма-
трати. Додатне информације могу се добити на број телефона: 019/440-
116.

 Наука и образовање

Национална служба 
за запошљавање
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ЗРЕЊАНИН
ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА

ОШ „ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ“
Нови Бечеј, Јосифа Маринковића 79

Оглас објављен 22.10.2014. године у публикацији „Послови“, 
поништава се у целости за радна места: дефектолог - оли-
гофренопедагог, за рад у специјалним одељењима са децом 
лако ометеном у развоју - 2 извршиоца и наставник математике 
- 1 извршилац.

ОШ „МИЛОЈЕ ЧИПЛИЋ“
Нови Бечеј, Маршала Тита 6

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће високо образовање на студија-
ма 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 уређи-
вао високо образовање до 10. септембра 2005. године; да испуњава усло-
ве за наставника те врсте школе и подручја рада, педагога или психолога; 
да има дозволу за рад, обуку и положен испит за директора установе и 
најмање 5 година рада у установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), односно да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство Репу-
блике Србије; да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Документа која се достављају уз пријаву на конкурс: биогра-
фију са кратким прегледом кретања у служби или радном односу, оверена 
фотокопија дипломе о стеченом одговарајућем високом образовању, ове-
рена фотокопија уверења о положеном стручном испиту (дозвола за рад - 
лиценца), оверена фотокопија уверења о положеном испиту за директора 
установе (пријава која не буде садржала уверење о положеном испиту 
за директора школе неће се сматрати непотпуном, а изабрани кандидат 
биће у обавези да у законском року положи испит за директора школе). 
Доказ о радном стажу (потврда установе о раду на пословима образовања 
и васпитања и оверена фотокопија радне књижице), извод из матичне 
књиге рођених - оригинал или оверена фотокопија (нов образац), уве-
рење о држављанству - оригинал или оверена фотокопија, доказ о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима 
- достављају се непосредно уз конкурсну документацију и не смеју бити 
старији од 6 месеци. Уверење да кандидат није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања - прибавља школа. Документа 
предата у фотокопији морају бити прописно оверена, овера не сме бити 
старија од 6 месеци. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављи-
вања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Прија-
ве се достављају на адресу школе, са назнаком: „Конкурс за директора“ 
или лично, радним даном, од 08,00 до 14,00 часова. Ближа обавештења 
могу се добити у секретаријату школе, на број телефона: 023/771-109.

ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
„МИХАЈЛО ПУПИН“

23000 Зрењанин, Ђуре Ђаковића бб
тел. 023/550-501

Сарадник у звање сарадника у настави за ужу научну 
област Индустријско инжењерство

на одређено време од једне године

УСЛОВИ: студент мастер академских студија, са просеком оцена најмање 
осам на студијама првог степена. Пријаве са прилозима (докази о испуња-
вању услова конкурса, биографија, оверене фотокопије диплома о одгова-
рајућем академском звању, списак објављених научних и стручних радова, 
књиге и сами радови), подносе се у року од 8 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови“, на адресу Факултета, са назнаком: „За конкурс“.

МУЗИЧКА ШКОЛА
„ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ“

23000 Зрењанин, Трг слободе 7
тел. 023/561-104

Наставник клавира
на одређено време ради замене одсутног запосленог преко 

60 дана

УСЛОВИ: дипломирани музичар, усмерење пијаниста, дипломирани 
музичар - пијаниста, академски музичар пијаниста, мастер музички умет-
ник, професор статус клавириста. Остали услови које кандидат треба да 
испуњава: да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кри-
вична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања; држављанство Републике Србије. Кандидат 
уз пријаву треба да приложи следеће доказе (у оригиналу или оверене 
фотокопије): диплому или уверење о одговарајућем образовању, доказ 
о држављанству и извод из матичне књиге рођених. Лице које је стекло 
одговарајуће високо образовање мора да има образовање из психолош-
ких, 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 бодо-
ва. Доказ да лице није осуђивано правноснажном пресудом прибавља 
школа по службеној дужности, а доказ о психичкој, физичкој и здравстве-
ној способности за рад са децом и ученицима доставиће се пре закљу-
чења уговора. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања. Молбе са 
потребним документима слати на адресу школе. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узети у разматрање.

 Наука и образовање

ОБУКА ЗА АКТИВНО
ТРАЖЕЊЕ ПОСЛА

Највећа понуда 
слободних послова 

на једном месту
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Рођена сам 02.05.1956. године. Заврши-
ла сам економски факултет и почела да 
радим 07.11.1980. године и радим до да-
нашњег дана. Услед промене Закона о ра-
чуноводству и Закона о ревизији, очекујем 
да ће мој послодавац од 30.06.2015. године 
свести број запослених на једну четвртину 
и да ће ме или прогласити технолошким 
вишком или дати отказ уговора о раду. С 
обзиром да сам једини хранилац породи-
це и подразумева се да треба да водим ра-
чуна о запослењу и примањима да бисмо 
као породица могли да функционишемо, 
интересује ме да ли бих 30.06.2015. године 
или 02.11.2015. године, у случају да будем 
проглашена технолошким вишком, могла 
да остварим право на новчану накнаду у 
трајању од 24 месеца, односно од ког да-
тума остварујем наведено право и колико 
дуго могу да га користим? Интересује ме 
колика би била накнада у случају оства-
рења права (којим је прописом то регули-
сано) и да ли се обрачунава на просечан 
нето или бруто износ из потврде о при-
мањима у претходном периоду.

Као прво, указујемо да ће у 2015. години ус-
лов за старосну пензију испуњавати жене које 
имају 60 година и 6 месеци живота и минимал-
но 15 година стажа осигурања, у 2016. години 
- 61 годину живота и минимално 15 година ста-
жа осигурања и у 2017. години - 61 годину и 6 
месеци живота и минимално 15 година стажа 
осигурања. Што се тиче услова за превремену 
старосну пензију, они су у 2015. години 36 годи-
на и 4 месеца стажа осигурања и 54 године и 4 
месеца живота, у 2016. години - 37 година стажа 
осигурања и 55 година живота и у 2017. години 
- 37 година и 6 месеци стажа осигурања и 55 
година и 8 месеци живота. 

Према подацима које наводите и у складу са 
условима за остваривање права на пензију који 
ће се примењивати почев од 01.01.2015. године, 
ако вам радни однос престане после 02.11.2015. 
године испунићете услов за остваривање права 
на новчану накнаду у трајању од 24 месеца, јер 
ћете 02.11.2017. године навршити 61 годину и 6 
месеци живота. 

Што се другог питања тиче, указујемо да су 
услови и начин остваривања права на новчану 
накнаду прописани Законом о запошљавању и 
осигурању за случај незапослености. Све детаље 
о новчаној накнади можете пронаћи на интернет 
страници Националне службе за запошљавање.

Како могу да добијем оверену здрав-
ствену књижицу? Пријављен сам на еви-
денцији незапослених у општини Уб. Шест 
месеци сам примао новчану помоћ, јер сам 
отпуштен као технолошки вишак. У том пе-
риоду сам имао оверену књижицу. По исте-
ку тог права у НСЗ ми је саопштено да више 
преко њих књижицу не могу да овера-
вам. Био сам у социјалном - здравственом 
општине Уб, где су ме такође одбили. Наи-
ме, пошто сам пријављен на селу (а радио 
сам у граду и не бавим се пољопривредом), 
морам да се пријавим на пољопривредно 
осигурање! Није ми јасно зашто. Пољоприв-
редом се не бавим, нити убирам било какав 
приход од ње. На сајту СЗО сам нашао ин-
формацију да сви незапослени имају пра-
во на здравствено осигурање. Молим да ми 
појасните како да остварим своје право и да 
ли постоји разлика између мене и неког ко 
је у истој ситуацији, а живи у граду?

Евиденција незапослених НСЗ више не 
игра улогу у доказивању и остваривању пра-
ва на здравствену заштиту - не издајемо више 
ни потврде за здравствене књижице да су лица 
на евиденцији (наравно, изузетак су корисници 
новчане накнаде, али то овде није случај), тако 
да нисмо у могућности да говоримо на ову тему, 
да ли су заиста такви услови, шта се све тражи 
од документације и слично. Ово је питање за 
РФЗО, јер је у питању њихов пропис, односно они 
цене испуњеност услова за осигурање по неком 
од основа предвиђених њиховим прописом. На 
ваше питање може да одговори надлежни фонд 
здравства у општини, па вам саветујемо да се 
њима и обратите, а за све што се тиче осигурања 
по неком основу (запослени, пољопривредници 
и остали) - надлежном фонду ПИО.

ХРАНИТЕЉ И ТЕХНОЛОШКИ ВИШАК

ПИТАЛИ СТЕ НАС...
Телефон: 011/29 29 509 

Адреса: Послови - Национална служба
за запошљавање

Дечанска 8/3, 11000 Београд
e-mail: novine@nsz.gov.rs

aleksandra.bacevic@nsz.gov.rs
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Сајам запошљавања у организацији Филијале 
Пожаревац НСЗ одржан је 22. октобра, у Центру 
за културу града Пожаревца, за незапослене и 
послодавце са подручја града и општина Кос-

толац, Жабари и Мало Црниће. На сајму је учествовао 
21 послодавац, са укупном понудом од 76 слободних 
радних места. 

Незапослени али и они који траже промену посла 
у великом броју су дошли на сајам - забележена је по-
сета 1199 особа. Према првим подацима, послодавци 
су примили 600 пријава, а 16 лица је постигло договор 
о запошљавању на самом сајму, међу којима је 8 особа 
са инвалидитетом.

Манифестацију је отворио директор Националне 
службе за запошљавање Зоран Мартиновић, а учес-
ницима и посетиоцима обратио се и заменик градона-
челника града Пожаревца др Миодраг Степановић. 
Директор НСЗ је овом приликом уручио уговоре ко-
рисницима програма самозапошљавања и извођачи-
ма јавних радова. На реализацији 7 јавних радова на 
подручју Пожаревца, Великог Градишта и Жагубице 
биће ангажовано 15 особа са инвалидитетом, а соп-
ствени бизнис ће уз помоћ субвенције за самозапо-
шљавање покренути 9 особа са подручја Пожаревца, 
Петровца на Млави и Жагубице. Међу корисницима 
овог програма је једна особа са инвалидитетом, као и 
једна особа ромске националности.

У Филијали Сремска Митровица свечано су уручени 
уговори корисницима средстава Националне службе 
за запошљавање, по програмима: субвенција зараде 
за особе са инвалидитетом без радног искуства, јавни 

радови за особе са инвалидитетом, самозапошљавање лица 
ромске националности, субвенције за самозапошљавање, 
субвенције за отварање нових радних места за особе са инва-
лидитетом, стручна пракса за особе са инвалидитетом.

Уговоре је уручила директорка Филијале Сремска 
Митровица Радмила Јадрански и том приликом истакла 
важност укључивања теже запошљивих лица у мере активне 
политике запошљавања.

“Деловањем свих актера на тржишту рада успели смо 
да смањимо незапосленост у Сремском округу за 5,27% у од-
носу на исти период прошле године. Постигли смо значајне 
резултате у области запошљавања особа са инвалидитетом 
- од почетка године у Срему су се запослиле 144 особе“, рекла 
је Радмила Јадрански.

Уз финансијску подршку Националне службе за запо-
шљавање 81 лице укључено је у мере. На спровођењу шест 
јавних радова ангажоване су 43 особе са инвалидитетом. По 
програму субвенција за самозапошљавање уручен је 21 уго-
вор, једна особа са инвалититетом постала је предузетник.

Сајам запошљавања у Рашки, одржан 24. октобра, обе-
лежило је учешће 17 послодаваца који су понудили око 
100 радних места. Најтраженији су били радници у ту-
ризму и угоститељству, али је било понуда и за пре-

храмбену, трговачку и металско-машинску струку. 
Традиционални учесници сајмова запошљавања су 

се појавили и овог пута: MK mountain resorts, хотели Зонед, 
Краљеви чардаци, Путник, Сребрна лисица, Мујен, као и по-
зната предузећа из Рашке - Финагро и Милкоп. 

Запажено је било и присуство новог реномираног посло-
давца, фирме „Тесла солар“, која је у поступку приватизације 
ЕТЕКС-а из Баљевца почела са селекцијом кандидата за бу-
дућа радна места у производњи соларних панела. То је прва 
компанија за производњу соларних плоча за индустрију на 
Балкану. Почетак производње се планира за 2015. годину.

Свој штанд је имало и Пословно удружење „Хорес“, које 
у сарадњи са MK mountain resorts организује обуку за угос-
титељске раднике на пословима кувара, конобара, бармена, 
собарице и рецепционера. Обука почиње 3. новембра, у објек-

тима на Копаонику, а пријавило се преко 50 заинтересованих 
лица.

Сајам је отворио председник Општине Рашка Игњат Ра-
китић и том приликом свечано уручио уговоре о обављању 
стручне праксе за 42 лица са евиденције НСЗ. Стручну прак-
су финансира Општина Рашка, у оквиру Локалног акционог 
плана запошљавања. 

Округли сто одржан у оквиру сајма организован је на 
актуелну тему - „Запошљавање угоститељског кадра“. При-
суствовали су представници локалне самоуправе, директор 
НСЗ Филијале Краљево Снежана Прелић, Пословно удру-
жење „Хорес“, као и група послодаваца из области угости-
тељства и туризма. 

АКТУЕЛНО   Сајам запошљавања у Рашки

ОБУКА И ПОСАО 
КОД ХОТЕЛИЈЕРА
„Тесла солар“ почела селекцију кандидата за 
будућа радна места у производњи соларних 

панела

С. Мирић Н.Радмановић

Србислав Антонијевић

Јесењи сајам запошљавања у 
Пожаревцу

ДЕСЕТ КАНДИДАТА ЗА 
СВАКО РАДНО МЕСТО

У Сремском округу

СМАЊЕНА 
НЕЗАПОСЛЕНОСТ

ЗА 5,28 ОДСТО
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АКТУЕЛНО   Први регионални сајам запошљавања у Вршцу

ПОНУЂЕНО 130 РАДНИХ МЕСТА
„У Србији се ове године путем сајмова запошљавања запослило преко 5000 људи“, изјавио је 

Зоран Мартиновић, директор НСЗ

Зорица Милошевић

У Хотелу „Србија“ одржан је Први регионални сајам 
запошљавања у Вршцу, на коме су учествовала 24 
послодавца из 3 општине - Вршац, Бела Црква и План-
диште. Око хиљаду незапослених је посетило сајам 

надајући се да ће баш они бити ти који ће пронаћи запослење 
на једном од 130 понуђених радних места. Понуда је била 
изузетно разноврсна. Тражени су економисти, машински и 
електро инжењери, грађевински инжењери, технолози, дипл. 
хемичари, фармацеути, дипл. ветеринари, комерцијалисти, 
продавци, месари, кувари, шивачи, возачи, радници обез-
беђења, радници у производњи, лица са средњом хемијском 
школом, машинске и електро струке...

Сајам је отворио директор Националне службе за запо-
шљавање Зоран Мартиновић, нагласивиши да се ова ма-
нифестација одржава у тренутку када се у Србији дешавају 
позитивне промене.

„Иако је проблем незапослености у Србији и даље један 
од највећих социјално-економских проблема, мислим да смо 
на добром путу да дамо незапосленима веће шансе да про-
нађу посао него што је то било у ранијем периоду. Податак 
који нам даје разлог за оптимизам јесте да је у периоду од 
јануара до септембра ове године запослено 7,7% више лица 
него у истом периоду прошле године. Неколико фактора је 
томе допринело: мере Владе Републике Србије кроз доно-
шење важних системских закона, појачана инспекцијска 
контрола и контрола у области финансијске дисциплине, а са 
друге стране, оно што може допринети још бољој слици у об-
ласти запошљавања јесте и овакав сајам, који ће омогућити 
једном броју лица радно ангажовање“, истакао је Мартино-
вић. 

Вршачки сајам је 40. сајам запошљавања одржан у Репу-
блици Србији од почетка ове године. На сајмовима је учество-
вало преко 1000 послодаваца и 30.000 незапослених. Иако је 
проценат запошљавања мањи у односу на потребе, може се 
рећи да ова мера има своје резултате, јер се преко 5000 лица 
запослило директно путем сајмова запошљавања. 

„У наредној години ћемо наставити са интензивним 
спровођењем политике активних мера запошљавања, за које 
ће и Влада Србије сигурно издвојити већа средства у односу 
на 2014. годину“, рекао је Мартиновић, уз жељу свим незапос-
ленима да на сајму пронађу посао, а послодавцима да про-
нађу одговарајући кадар.

Присутнима су се обратили и председник Скупштине 
Општине Вршац Јовица Заркула, председница Регионал-
ног савета за запошљавање и чланица Општинског већа за 
привреду Весна Бранков и директорка вршачке филијале 
НСЗ Наташа Вулић.

СОМБОР

СУБВЕНЦИЈЕ
НЕЗАПОСЛЕНИМА 

У Филијали Сомбор уручени су уговори корисницима 
програма и мера активне политике запошљавања у Западно-
бачком округу. Уговоре су уручили Зоран Мартиновић, ди-
ректор Националне службе зе запошљавање и Секула Тање-
вић, директор сомборске филијале НСЗ. 
          По јавном позиву за доделу субвенција за самозапошљавање 
одобрен је 21 захтев, при чему су 3 корисника особе са инвалиди-
тетом, а 2 лица су незапослени ромске националности. За ове суб-
венције издвојено је 3,48 милиона динара, а корисници ће се бави-
ти производњом обуће, израдом предмета од коже, производњом 
одеће, намештаја, брикета и другим делатностима.
      Такође, одобрена је реализација 18 јавних радова, на који-
ма ће бити ангажоване 72 особе са инвалидитетом. Радиће се на 
уређењу болничког круга, старог немачког гробља, сређивању 
архивске грађе, изради керамичких сувенира, дигиталној комуни-
кацији, биће организована помоћ у кући слепим грађанима Сомбо-
ра и други послови. У ове сврхе издвојено је 10,06 милиона динара. 
        Зоран Мартиновић је навео да је интересовање за мере активне 
политике запошљавања велико, много веће у односу на располо-
жива средства, те је изразио наду да ћемо следеће године распо-
лагати са знатно већим износима. Посебно је похвалио локалне 
самоуправе које су препознале значај и приоритет запошљавања 
и неопходност издвајања више средстава из својих буџета за про-
граме запошљавања. Г.Предојевић С. Мирић

У срцу Хомоља, на врелу реке Млаве, 27. октобра је одр-
жан сајам запошљавања за подручја општина Жагу-
бица и Петровац на Млави, у организацији Филијале 
Пожаревац НСЗ. На сајму је учествовало 15 послода-

ваца, који су понудили 55 радних места. Манифестација је 
била изузетно посећена, а позиву на сајам одазвало се 420 
незапослених са евиденције Филијале Пожаревац.

Сајам је отворила директорка пожаревачке филијале 
Соња Мирић, а учесницима и посетиоцима обратила се 
и председница Скупштине Општине Жагубица Милена 
Пајић.

Према првим подацима, девет лица је већ на самом сај-
му постигло договор са послодавцима о радном ангажовању. 
Међу њима је 6 особа са инвалидитетом.

ЖАГУБИЦА 

САЈАМ ЗАПОШЉАВАЊА
У СРЦУ ХОМОЉА
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    ПРАКТИКАНТИ 
Компанија „Бео-спорт систем“ из Београда расписала 

је конкурс за пријем практиканта на позицији - графички 
дизајнер. Рок за пријаву је 5. новембар.

Опис посла: Израда визуелног идентитета и ди-
зајна за потребе представљања компанијских брендова. 
Активно учествовање у изради свих принт решења за 
маркетиншке кампање. Графичко решење рекламних ле-
така. Дизајн брошура, израда каталога. Графички дизајн 
часописа и припрема за штампу. Израда веб банера. Ажу-
рирање интернет портала. Дизајн реклама за часописе. 
Обрада фотографија. Израда Књиге графичких стандарда 
(стандарди боја, типографија, фасцикле, блокови, кесе, по-
зивнице, промо предмети…).

Услови: више или високо образовање дизајнерс-
ког смера; одлично познавање Adobe пакета (Photoshop, 
InDesign) и Microsoft Office пакета; креативност, високи 
естетски критеријуми и ликовна писменост, али и прила-
годљивост различитим графичким стиловима; способност 
тимског рада; брзина, прецизност и доследност у раду; 
добре комуникационе и организационе способности.

Начин пријаве: Биографије слати искључиво на срп-
ском језику, обавезно приложити фотографију скоријег 
датума.

Уколико испуњавате наведене услове, пошаљите 
своју радну биографију на и-мејл: praksa.dizajn@beosport.
com; Cc: prijava@razvojkarijere.bg.ac.rs.

    ЦЕНТРИРАЈ
КАРИЈЕРУ 

Универзитет у Новом Саду, Центар за развој каријере 
и саветовање студената, организује од 04. до 21. новембра 
2014. године догађај под називом „Центрирај каријеру“, у 
оквиру Tempus CareerS пројекта. Циљ овог догађаја је да 
се студентима и дипломцима Универзитета у Новом Саду 
пруже каријерне едукације ван формалног образовања и 
на тај начин унапреде њихова знања, вештине и способ-
ности ради боље припреме за тржиште рада. Догађај је 
подељен на два дела: Недеља радионица (04-11. новембар) 
и Предавања послодаваца (12-21. новембар). Едукације су 
бесплатне. Пријаве се врше слањем мејла на: karijerauns@
gmail.com, са насловом: „Пријава за радионице“. Тело мејла 
треба да садржи ваше име и презиме, са ког сте факултета 
и смера и за које радионице се пријављујете.

Предавања послодаваца ће се одржавати у периоду 
од 12. до 21. новембра, а накнадно ће бити постављене ин-
формације о терминима и темама.

Радионице и предавања ће се одржавати у новој згра-
ди Универзитета у Новом Саду (Др Зорана Ђинђића 1). Број 
места је ограничен. Првих 25 пријављених ће имати мо-
гућност да учествује на радионицама.

    
ПРОГРАМ СТРУЧНИХ 

ПРАКСИ 
„Глобал Талент“ је програм стручних пракси у 

иностранству који студентима и дипломцима пружа 
прилику за професионално искуство и лични развој у 
мултикултуралном окружењу, радом у компанијама и 
институцијама широм света. У склопу програма постоје 
едукативне праксе и оне представљају стручне праксе у 
областима које се односе на језичко и предметно учење 
деце и младих, кроз које се развијају предавачке, презен-
тационе, комуникационе и језичке вештине. Такође, поред 
едукативних пракси постоје и ИТ и маркетинг праксе.

Више о самом програму можете прочитати на зва-
ничној страници www.globaltalents.rs или на Фејсбуку: 
https://www.facebook.com/globaltalentserbia. 

Присуством на преко 2.100 универзитета у преко 
110 земаља са преко 80.000 чланова, „Ајсек“ (AIESEC) је 
највећа студентска организација на свету, међународна 
платформа која омогућава младим људима да открију и 
развију сопствене потенцијале како би имали позитиван 
утицај на друштво.

САМО
ПРАкса
ВОлонтирање...

ТРАЖЕ СЕ 
ВОЛОНТЕРИ

   Студенти и активисти заинтересова-
ни за рад на занимљивим пројектима 
и активностима које спроводе Грађан-
ске иницијативе (више на www.
gradjanske.org) могу да се пријаве од 8. 
октобра до 5. новембра. Сви одабрани 
волонтери ће проћи обуку, један сас-
танак на коме ће добити инструкције 
од запослених у ГИ и бити упознати 
са детаљима организације и обавеза. 
О тачном времену и месту одабрани 

волонтери ће 
бити накнад-
но обавеште-
ни. Волонтери 
ће радити као 
помоћ у орга-
низацији раз-
личитих активности које ГИ спрово-
де у датом периоду, на различитим 
позицијама (логистика, администра-
ција, промоција). Од њих се очекује: 
да буду део динамичног, друштвено 
ангажованог и креативног тима; да 
буду проактивни, иновативни, кому-
никативни  и у „петој брзини“
На другој страни, могу да очекују: 

нова драгоцена искуства, прегршт 
нових контаката, шансу за даљу 
сарадњу, потврду и захвалницу на 
волонтерском раду, укључивање у 
волонтерске листе.
Пријаву можете послати на: vladica@
gradjanske.org.
Пријава треба да садржи кратку био-
графију и контакт податке.
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Александар Стикић

Доо „Голд стар плус“ је привредно друштво чији су 
власници браћа Хрустем и Сеад Хамзић. Браћа 
Хамзић баве се производњом и продајом дечје и 
конфекције за одрасле. Одржавајући породичну тра-

дицију, 1994. године кренули су са производњом дечје и кон-
фекције за одрасле, у пословном простору породичне куће.

Почеци су били веома тешки. Распадом бивше Југосла-
вије дошло је до сужавања тржишта, а санкције које су уведе-
не нашој земљи додатно су отежале пословање. Мукотрпан 
рад, разна одрицања, подршка породице и стицање пове-
рења пословних партнера, омогућили су им не само да опс-
тану, него да се развијају, проширују тржиште и улажу у нове 
пословне подухвате. У делу адаптираног пословног простора 
од 2.000 кввдратних 
метара тренутно ради 
око 50 запослених. 

До сада су за про-
ширење капацитета 
и повећање запос-
лености користили 
подршку Усаида, у из-
носу од 20.000 долара 
за набавку нове опреме. Уз финансијску подршку Филијале 
Пријепоље НСЗ запослено је 10 лица по програму субвенција 
послодавцима за отварање нових радних места и организо-
вана обука за 5 незапослених, који су након завршетка обуке 
остали у сталном радном односу.

„Голд стар плус“ има одличну сарадњу са НСЗ и користи 
бројне могућности које послодавцима пружа Филијала 
Пријепоље. Редовно учествују на сајмовима запошљавања, 
користе услугу посредовања при запошљавању нових рад-
ника, редовно присуствују догађајима у организацији прије-
пољске филијале НСЗ, те су увек правовремено информисани 
о актуелним програмима.

Свакодневно пословање намеће низ проблема. Пословни 
амбијент може се побољшати само брзим превазилажењем 
потешкоћа, што ће даље довести до смањења трошкова про-
изводње и потенцијалног отварања нових радних места.

Компликована царинска процедура, рад „на црно“, ве-
лика фискална захватања, мала куповна моћ привреде и 
становништва у општини Пријепоље и суседним општина-
ма, изазвана слабом инвестиционом активношћу и спорим 
решавањем статуса и приватизације предузећа у реструк-
турирању, неразвијена инфраструктура као услов смањења 
транспортних трошкова и склапања нових послова, флекси-
билнија и прецизнија правна регулатива у делу фискалне 

дисциплине и заштите потрошача - само су део проблема са 
којима се сусрећу Хамзићи у свом пословању.  

„Многи због великих очекивања и брзе зараде упадају 
у замке из којих тешко могу да се извуку. Иза сваког успеха 
стоји стрпљивост, велико одрицање и мукотрпан рад. Кључ 
успеха је правовремено прилагођавање потребама тржишта 
и изградња добрих пословних односа са партнерима: пошто-
вање уговорених рокова, квалитет испоручене робе, цене...“, 
кажу Хрустем и Сеад.

Како запослити више људи?
„Највећу шансу за веће запошљавање видимо у побољ-

шању инвестиционог амбијента, отварању нових радних мес-
та путем нових инвестиција или успешном приватизацијом 
предузећа у реструктурирању која поседују солидне капа-
цитете, чијим би се покретањем упослио велики број неза-
послених. То би деловало на остале гране привреде и довело 
до веће упошљивости постојећих капацитета и могућности 
отварања нових радних места“, сматрају ови привредници. 

Додају, такође, да би се смањењем фискалних захватања 
и субвенционисањем новог запошљавања могао запослити 
већи број радника. Посебан акценат требало би ставити на 
мања захватања и већа ослобађања у оквирима исте бранше, 
у зависности од развијености појединих општина и региона, 
а већом инспекцијском контролом смањити рад „на црно“.

„Проблем недостатка искусне и квалитетне радне снаге 
осећа се и у Пријепољу, а систем школовања нових кадрова 
није предвидео потребу за практичним оспособљавањем бу-
дућих радника у текстилној индустрији. Приметна је немо-
тивисаност и неспремност младих људи да се стално усавр-
шавају. Вредним младим људима, без обзира на стручну 
спрему, који желе да раде и да се уз рад усавршавају, врата 
наше фирме увек су отворена“, кажу браћа Хрустем и Сеад 
Хамзић.

Локална самоуправа се труди да доведе стране инвес-
титоре који би отварали нова радна места, а Канцеларија за 
локални економски развој при општини Пријепоље пружа 
предузетницима неопходне информације и помоћ у циљу 
укључивања у одређене активности од значаја за фирму и 
браншу којој припадају.

Тренутни циљ им је да у садашњим привредним окол-
ностима одрже постојећи ниво производње и не смањују број 
запослених. Надају се да ће нови реформски закони и повољ-
нија инвестициона клима довести до побољшања општег 
привредог амбијента, који ће омогућити повећање стандар-
да, а тиме и повећање куповне моћи. 

РАДОМ И 
СТРПЉЕЊЕМ 
ДО УСПЕХА

Почели су у породичној кући, а данас 
око 50 запослених ради у пословном 

простору од 2.000 квадратних метара. 
Користили су финансијску подршку 

Филијале Пријепоље за обуку и 
запошљавање радника

ОНИ СУ УСПЕЛИ   ДОО „ГОЛД СТАР 
ПЛУС“, привредно друштво браће 

Хамзић

Због великих очекивања и брзе зара-
де многи упадају у замке из којих 

тешко могу да се извуку

Подршка Усаида, у изно-
су од 20.000 долара, иско-
ришћена за набавку нове 

опреме
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У Суботици је у организацији 
Економског института одржан 
Четврти пољопривредни форум 
„Храна за Европу“, на коме je 

учествoвало 50 представника међуна-
родних, регионалних и националних 
институција, фирми и удружења. Тема 
овогодишњег форума била је „Како реа-
лизовати Стратегију руралног развоја и 
пољопривреде 2014-2024“.

Државни секретар у Министарству 
пољопривреде и заштите животне сре-
дине Зоран Рајић казао је да ребалан-
сом буџета нису смањена средства за 
пољопривреду и да неће бити прекида 
у подстицајима. Додао је да ће буџетска 
издвајања бити фиксна у наредне три 
године, нагласивши да средстава има 
довољно, нарочито када је реч о креди-
тима по субвенционисаним каматним 
стопама. 

Директор Економског института 
Драган Шаговновић казао је да би 
Србија реално могла да очекује, зах-
ваљујући Стратегији пољопривреде и 
руралног развоја коју је Влада Србије 
усвојила 31. јула, да у средњорочном 
периоду достигне троструко већи раст 
бруто домаће пољопривредне произ-
водње, са садашњих 3,5 милијарди евра 
на 12 милијарди евра. Удео аграра у 
укупном бруто друштвеном производу 
реално је смањен за три до четири про-
цента, због новог начина обрачуна БДП.

„Развој пољопривреде мора се 
базирати на концепту развоја без ге-
нетички модификованих организа-
ма, јер једино можемо бити конку-
рентни са производима из органске 
пољопривреде и интегрално контро-
лисане конвенцијалне пољопривред-
не производње“, оценио је председник 
Друштва аграрних економиста Србије 
Миладин Шеварлић и додао да се 
ова стратегија мора реализовати кроз 
доношење националних програма раз-
воја пољопривреде и руралног развоја 
и истовременом доследном применом 
закона о подстицајима у тој области.

„То значи да пољопривреда и ру-
рални развој не могу бити оштећени, 
односно да морају добити својих за-
коном припадајућих пет одсто, што 
нажалост ни у овој години није био 
случај”, рекао је Шеварлић. Он сматра 
да се пољопривреда мора базирати на 
концепту развоја без генетички моди-
фикованих организама, јер са њиховим 
уласком на наше тржиште, по његовом 
мишљењу, српска пољопривреда не 
може бити конкурентна.

“Са производима на бази ГМО си-
гурно не можемо бити конкурентни, 
нити препознатљиви”, сматра Шевар-

лић и додаје да се мора сачувати до-
маћа индустрија семена, садног мате-
ријала и ревитализовати репро-центри 
у сточарству, без чијег развоја, по њего-
вом мишљењу, нема дугорочно одржи-
ве пољопривредне производње. Такође, 
нагласио је да је неопходна ревита-
лизација задругарства, без чега се не 
може укључити у програм производње 
630.000 породичних пољопривредних 
газдинстава. 

Једна од тема овогодишњег фору-
ма „Храна за Европу“ била је и прива-
тизација у агросектору, а Шеварлић 
је по овом питању оценио да је Србија 
очигледно много богатија него што су 
други мислили, јер још има доста тога 
да се приватизује. Шеварлић је поста-
вио питање треба ли приватизовати 
ПКБ и постоји ли могућности да се ова 
компанија, заједно са ПИК Бечеј, остави 
као државна фирма, укључи и интегри-
ше са пољопривредним ветеринарским 
факултетима и научним институтима. 

Тиме би се, по његовом мишљењу, ство-
рила база по моделу по којем послују 
амерички универзитети.

“Ако хоћемо већ да гледамо шта 
се ради на западу, дајте да применимо 
један добар модел, који практично већ 
200 година функционише у САД”, ре-
као је Шеварлић. Поставио је и питање 
треба ли приватизовати, по његовом 
мишљењу национално стратешке ком-
паније, као што је „Поречје Вучје“.

„Српски сељак има пуно право да 
од државе очекује јасна и прецизна 
правила о условима за производњу, 
као и да му држава створи услове за 
пословање какве имају фармери и ком-
паније у окружењу“, рекао је директор 
операција у „Викторија групи“ Никола 
Вујачић и истакао да је за добро посло-
вање и успешан наступ на светском 
тржишту неопходно стално улагање у 
производњу. Најавио је да ће „Викто-
рија група“ идуће године започети две 
до три нове велике инвестиције. Ком-
панија која послује у читавом региону 
у последњих седам година уложила је 
само у постројења и опрему око 200 
милиона евра, што је за овдашње при-
лике изузетно значајно. Сваке године 
(нема ни хектара обрадивог земљишта 
у свом поседу) откупи више од милион 
тона пољопривредних роба и од те си-
ровине прави производе вишег степена 
прераде, који се продају у више од 40 
земаља. 

И директор пожаревачког „Бам-
бија“ Мирослав Милетић истакао је 
важност повезивања сродних компа-
нија по делатности, истовремено пози-
вајући државу да колико год је могуће 
уреди услове пословања. 

Потпредседник за пољопривреду у 
„Делта холдингу“ Милорад Средано-
вић истакао је значај улагања, пре све-
га у знање и инвестиције, како би наше 
компаније биле конкурентне и стале 
раме уз раме са европским и светским. 

САЗНАЈТЕ ВИШЕ   Четврти пољопривредни форум „Храна за Европу“

Србија би могла да у средњорочном периоду достигне троструко већи раст бруто домаће 
пољопривредне производње, са садашњих 3,5 милијарди евра на 12 милијарди евра

Србија је очигледно много бога-
тија него што су други мислили, 
јер још има доста тога да се при-

ватизује - Миладин Шеварлић

РЕВИТАЛИЗАЦИЈА
ЗАДРУГАРСТВА

А.Б.
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Од укупно 5.200 кинеских посланика 83 су милијарде-
ри, наводи кинески независни издавач луксузних ча-
сописа „Хурун рипорт“. У Народној скупштини Кине 
од укупно 3.000 посланика 31 је милијардер, док у 

сталном саставу Консултативне политичке конференције ки-
неског народа, у којој је преосталих 2.200 посланика, има 52 
милијардера, преносе белгијски медији.

„У Кини је током последњих деценија дошло до значај-
ног економског развоја, што значи да је у земљу ушла вели-
ка количина новца. Кина је постала друга највећа економија 
света“, подсећа белгијски професор за међународне односе 
Тијери Келнер.

„Треба разликовати неколико категорија кинеских ми-
лијардера предузетника: такозвани ‚бирократски предузет-
ници‘ су од самог почетка везани за централну власт, а има и 
‚принчева‘, односно деце и унука комунистичких лидера који 
су постављени на чело индустријских конгломерата“, додаје 
професор Келнер. 

Постоје и приватни предузетници који су у почетку били 
независни, али су ради опстанка морали да се повежу са ко-
мунистичким лидерима.

„Постоје случајеви независних предузетника који опс-
тају само до тренутка док њихов успех не почне да предста-
вља проблем за локалне или државне представнике власти. 
Када постану довољно моћни да представљају опасност 
по систем, излажу се ризику да им се одузме имовина по 
кратком поступку“, објашњава белгијски експерт за међуна-
родне односе. 

Иако су односи између финансија и политике све тешњи 
у западним земљама, у Кини је то далеко више заступљено.

„Односи између капитала и политике у Кини су друга-
чији него у западним друштвима, јер кинески капитализам 
у основи зависи од тренутне власти, односно од повезаности 
са централном влашћу из Пекинга: без тих веза немогуће је 
постати милијардер“, тврди Келнер.

„Не постоји успех који је истински независан од ки-
неских власти: то је власт која држи кључеве успеха искљу-
чиво у својим рукама, што се ни издалека не може поредити 
са ситуацијом у западним земљама“, закључује белгијски 
експерт.

Тијери Келнер сматра да нема смисла више говорити 
о кинеском комунизму. Са економског становишта кинеско 
друштво је, према његовим речима, капиталистичко и сас-
тоји се од хибридног система, у чијем средишту је једна цен-
трална национална власт која и даље доноси све одлуке из 
историјских и структурних разлога и која се још увек назива 
комунистичком.

„Било би далеко прецизније говорити о капитализму на 
кинески начин, а чија је главна карактеристика ауторита-
ризам. Постоји извесна доза експериментисања која долази 
одозго, од власти, као што је, на пример, формирање невла-
диних организација које још увек не смеју да пређу црвену 
линију коју је одредила власт“, објаснио је професор бриселс-
ког независног универзитета УЛБ.

Комунистичка партија Кине толерише извесне облике 
компензације у замену за свој ауторитаризам, али реформе 
нису њена агенда. Стабилност је та која интересује партију.

Чак и Хонгконг, који је још увек економски прилично не-
зависан, у реалности остаје под кинеском контролом. У Хон-
гконгу постоји велики број магната који су у тесној вези са 
властима из Пекинга.

„Без обзира што у Хонгконгу повремено избијају демон-
страције на којима се захтева већи степен демократије, зна-
чајан део јавности остаје наклоњен стабилности, страхујући 
да Пекинг не почне да се меша у економско функционисање 
бивше колоније“, закључио је Келнер.

САЗНАЈТЕ ВИШЕ   Капитализам на 
кинески начин и предузетници

МЕЂУ ПОСЛАНИЦИМА
83 МИЛИЈАРДЕРА

У Народној скупштини Кине од 3.000 
посланика 31 је милијардер, док 

у сталном саставу Консултативне 
политичке конференције кинеског 
народа, у којој је преосталих 2.200 

посланика, има 52 милијардера

Треба разликовати неколико категорија 
милијардера: „бирократски предузетници“ су 
од самог почетка везани за централну власт; 
„принчеви“, тј. деца и унуци комунистичких 

лидера, постављени су на чело индустријских 
конгломерата; предузетници су у почетку 

били независни, али су морали да се повежу са 
комунистичким лидерима

Са економског становишта кинеско 
друштво је капиталистичко и састоји се 
од хибридног система у чијем средишту 

је једна централна национална власт која 
и даље доноси све одлуке из историјских 
и структурних разлога и која се још увек 

назива комунистичка



www.nsz.gov.rs

Београд 
Гундулићев венац 23-25  
тел. 011/2929-100, 2929-000

Нови Сад  
Алберта Томе 2 
тел. 021/4885-500

Зрењанин 
Сарајлијина 4 
тел. 023/519-800

Кикинда 
Доситејева 24 
тел. 0230/411-700

Панчево 
Војводе Радомира Путника 20 
тел. 013/306-800

Вршац 
Феликса Милекера 21 
тел. 013/802-400

Сомбор 
Апатински пут 1 
тел. 025/464-000

Сремска 
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

Јагодина 
Љубише Урошевића 16 
тел. 035/201-011

Ниш 
Ратка Вукићевића 3 
тел. 018/501-200

Пирот 
Кнеза Милоша 59 
тел. 010/305-000

Прокупље 
Цара Лазара 49 
тел. 027/320-000

Бор 
7. јула 29 
тел. 030/453-100

Зајечар 
Николе Пашића 77 
тел. 019/444-500

Ваљево 
Владике Николаја 1 
тел. 014/295-600

Врање 
Тодора Шпанца 1 
тел. 017/407-100

Краљево 
Цара Душана 78 
тел. 036/302-000

Нови Пазар 
Шабана Коче 18 
тел. 020/330-000

Крушевац 
Балканска 33 
тел. 037/412-501

Лесковац 
11. октобра 25 
тел. 016/202-400

Пожаревац 
Шумадијска 31 
тел. 012/538-100

Смедерево 
Др Миладина Милића 2 
тел. 026/633-900

Ужице 
Железничка 22 
тел. 031/590-600

Пријепоље 
Санџачких бригада 11 
тел. 033/719-011

Чачак 
Жупана Страцимира 35 
тел. 032/303-700

Шабац 
Масарикова 31 
тел. 015/361-700

Лозница 
Кнеза Милоша 3 
тел. 015/879-700

Косовска 
Митровица 
Џона Кенедија бб 
тел. 028/420-600

АДРЕСЕ ФИЛИЈАЛА НСЗ

ПОКРАЈИНСКА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊE

Нови Сад 
Булевар Михаjла Пупина 6/I 
тел. 021/48-85-901

ПОКРАЈИНСКА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊE

Косовска Митровица  
Дрварска 10 
тел. 028/423-090

Позивни центар 
0800 300 301
(позив је бесплатан)


