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уводник

Убрзане реформе
Европска унија је протекле недеље лансирала двогодишњи 

твининг пројекат „Припрема институција тржишта рада у Ре-
публици Србији за Европску стратегију запошљавања“, чија је 
вредност два милиона евра. Циљ пројекта је јачање капацитета 
Сектора за запошљавање Министарства рада, запошљавања и 
социјалне политике и Националне службе за запошљавање, како 
би се заједно са заинтересованим странама и партнерима убрза-
ле реформе на тржишту рада, у складу са стандардима Европске 
уније. 

Српско тржиште рада карактерише висока стопа незапос-
лености, као и неусклађеност понуде и тражње и велике разли-
ке између локалних тржишта рада. Као кандидат за чланство 
у Европској унији, Србија мора даље да усклади своју нацио-
налну политику запошљавања, законодавство и процедуре са 
европским стандардима, а у складу са Европском стратегијом 
запошљавања - ЕУ 2020. Узимајући у обзир значај запошљавања 
као кључне теме, пројекат „Припрема институција тржишта 
рада у Републици Србији за Европску стратегију запошљавања“ 
унапредиће капацитете институција надлежних за послове за-
пошљавања на националном и локалном нивоу, као и ефекте 
политике запошљавања, што ће, дугорочно гледано, довести до 
смањења незапослености и броја запослених у сивој економији 
у Републици Србији. 

За две године рада, на адресу Службе поверенице за заш-
титу равноправности стигло је око 850 притужби, које су се нај-
чешће односиле на националну припадност, инвалидитет и пол, 
али и област рада и запошљавања. О овим темама, али и механи-
змима који ће створити услове за унапређење људских права у 
Србији, разговарамо са госпођом Невеном Петрушић, поверени-
цом за заштиту равноправности.

У области рада и запошљавања преовлађује дискримина-
ција на основу пола, старости и изгледа. Постоји неколико нај-
чешћих ситуација: огласи за запошљавање у којима се траже 
особе само женског или само мушког пола, уз додатни услов у 
погледу година старости. Није мали број случајева да су жене по 
повратку са породиљског одсуства распоређене на нижа и мање 
плаћена радна места. Национална служба за запошљавање игра 
веома значајну улогу у превенцији и сузбијању дискриминације.

Статистике су неумољиве и показују да запослене жене у 
Србији имају ниже плате од мушкараца, мање су заступљене на 
руководећим местима, теже проналазе посао и дуже остају неза-
послене, а често су стављене пред дилему између родитељства 
или каријере. Оне и даље носе знатно већи терет одржавања до-
маћинства, подизања деце и бриге о старим и болесним особама. 
Управа за родну равноправност, која ради у склопу Министар-
ства рада, запошљавања и социјалне политике, недавно је пред-
ставила студију о усклађивању приватног и пословног живота 
и изашла са препорукама конкретних мера, које би требало да, 
тамо где је то могуће, растерете запослене.

Удружење Етно мрежа у сарадњи са Радио-телевизијом 
Србије (РТС) организује годишњу изложбу рукотворина под на-
зивом „Пословном Београду - Етно мрежа“. Ова национална асо-
цијација произвођача рукотворина представила је ручне радове 
са аутентичним српским мотивима својих чланица из целе Ср-
бије. Торбе за лаптоп, мушки и женски шалови, кравате, грнча-
рија, торбице, само је део асортимана који ће посетиоци бити у 
прилици да погледају до 15. октобра, у аутентичној атмосфери 
креираној у Таковској 10, специјално за ову прилику.

    Редакција



Инвестициони развој енергетског сектора Србије

Да ли је енергетски сектор један од најважнијих ресурса који може да обезбеди прилив 
директних страних инвестиција, једно је од кључних питања на која су покушали пронаћи 
одговоре учесници скупа одржаног средином прошле недеље у “Данас конференс центру”

Ценовна политика у електроенергетском сектору највећа 
је препрека за инвестиције, па је зато неопходно да 
држава кроз јавно-приватна партнерства нађе модел 
за финансирање градње потпуно нових електроенер-
гетских постројења. На тај начин је могуће привући и  

 озбиљне приватне инвестиције у енергетска по-
стројења која користе шумску биомасу, енергију ветра или нере-
циклабилни отпад. Истовремено је потребно обезбедити еколошке 
субвенције као део процеса државне подршке овим инвестиција-
ма. 

Пројекти међународних гасовода и нафтовода такође могу 
имати значајну улогу у укупном економском развоју енергетског 
сектора Србије, с тим да инвестициони оквир улагања у енерге-
тику Србије треба да промовише њену енергетску независност и 
смањење спољнотрговинског дефицита. Са ових неколико закљу-
чака, и уз сугестију да је улагање у енергетску ефикасност такође 
врста неопходне инвестиције, сложили су се сви учесници скупа, 
апелујући да због све израженијих климатских промена, процес 
инвестирања треба убрзати. 

Говорећи на поменутом скупу, Дејан Трифуновић, помоћник 
министарке за енергетику, истакао је да ниска цена струје отежава 
већи прилив инвестиција у домаћу енергетику, подсећајући исто-
времено да више од 20 година у Србији нема инвестиција у нове 
енергетске објекте, а један од разлога за то је јефтина електрична 
енергија у земљи. 

Трифуновић је најавио да ће крајем године бити припремље-
ни предлози за корекцију „фид-ин“ тарифа, по којима Електропри-
вреда Србије (ЕПС) откупљује електричну енергију из обновљивих 
извора, тако да ће цене струје произведене из соларне и енергије 
ветра бити снижене, а из геотермалних извора повећане. 

Влада Србије је 2010. донела Уредбу о „фид-ин“ тарифама, пре-
ма којој ЕПС откупљује струју произведену из соларне енергије по 
23 евроцента по киловату, из енергије ветра по 9,5 евроцента, а из 
геотермалних извора 7,5 евроецента за киловат, док је просечна 
цена струје за домаћинства у Србији око четири евроцента по ки-
ловату. 

Помоћник министарке за енергетику је изјавио да ће сви 
електроенергетски системи у Србији бити стабилни у предстојећој 
зимској сезони и оценио да нашој земљи и даље недостају капаци-
тети за производњу електричне енергије, поготово из обновљивих 
извора.

На округлом столу о инвестицијама у енергетски сектор, Три-
фуновић је рекао и да постоји реална могућност да ће домаћинства 
у предстојећој зимској сезони више користити електричну енер-
гију за грејање и догревање станова, али да ће електроенергетски 
систем бити стабилан, захваљујући већ обављеним припремама.

Секретар удружења за енергетику Привредне коморе Србије, 
Слободан Петровић, навео је да Србија има 32 уговора за произ-
водњу струје из обновљивих извора. Такође, подсетио је Петровић, 
на територији Републике постоји 58 топлана за даљинско грејање 
које су технолошки застареле, бележе сталне губитке у пословању 
и за њихов опоравак у пословном смислу излаз је у јавно-приват-
ном партнерству и у коришћењу обновљивих извора енергије. 

Председник америчке компаније „Континентал винд парт-
нерс УС“, Марк Крендал, рекао је да та компанија улаже око 300 
милиона евра у изградњу ветропарка у Ковину. Најављујући да 
изградња почиње у јуну 2013, а завршетак радова у наредних 18 
месеци, Крендал се пожалио да је много времена потрошено да би 
компанија добила разне дозволе од надлежних институција. 

Генерални директор Енергопројект Холдинга, Владимир Ми-
ловановић, нагласио је да Србија мора да улаже у енергетски сек-
тор да би могла да обезбеди одрживи развој привреде и додао да 
инвестиције у енергетски сектор могу бити замајац привреде за 
излазак из кризе. Миловановић је изјавио да је Енергопројект при 
крају ремонтних радова на Термоелектрани Костолац Б2, која би 
требало да буде пуштена у рад од 9. децембра, напомињући да је 
вредност радова 46 милиона долара и да је та понуда Енергопроје-
кта била за 24 одсто нижа од понуда конкуренције на тендеру за 
извођење радова. 

	 	 СМЦ

ВЕЋА ЦЕНА СТРУЈЕ  
УСЛОВ ЗА НОВА УЛАГАЊА

Енергетска ефикасност и 
     координација

Насупрот великој комплексности енергетске политике Ев-
ропске уније и врло комплексном оквиру у коме се енергетска 
политика спроводи у односу на друге секторе развоја, сматра 
се да енергетска политика садржи свега четири основна про-
цеса који се на различите начине преплићу у многобројним до-
кументима. Та четири комплекса могу се сумирати на следећи 
начин: комплетирање унутрашњег енергетског тржишта до 
2014. године, ниједна држава чланица не може остати енергет-
ско острво после 2015. године, затим снажно побољшање енер-
гетске ефикасности и увођење координације спољне енергет-
ске политике Европске уније.
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Одсуство дискриминације је у савременом друштву ци-
вилизацијска тековина и морални императив. Правни и 
институционални оквир за борбу против дискриминације 
у Србији је углавном успостављен и значајно унапређен 
протеклих година. Усвојен је кровни Закон о забрани дис-

криминације, а систем је заокружен увођењем институције пове-
реника за равноправност. Иако законски оквир постоји, примена 
закона је недовољна и Србија је још далеко од толерантног друштва 
у коме се поштују различитости, а сви грађани неометано оства-
рују своја права. За две године рада, на адресу Службе поверенице 
за заштиту равноправности стигло је око 850 притужби, које су се 
најчешће односиле на националну припадност, инвалидитет и пол, 
али и област рада и запошљавања. О овим темама, али и механи-
змима који ће створити услове за унапређење људских права у Ср-
бији, разговарамо са госпођом Невеном Петрушић, повереницом за 
заштиту равноправности.

Који су најчешћи облици и поводи за дискриминацију у 
Србији због којих вам се грађани обраћају?

Широк је спектар друштвених односа у којима се дискримина-
ција јавља. Разноврсни су и облици и видови дискриминације због 
којих су поднете притужбе. Према нашој статистици, највећи број 
притужби односи се на дискриминацију у сфери рада и запошља-
вања, на дискриминацију у поступцима пред државним и органи-
ма локалне самоуправе, затим следе притужбе због дискримина-
ције у пружању услуга, у раду образовних установа. Што се тиче 
основа, највише се односи на дискриминацију по основу национал-
не припадности, инвалидитета, сексуалне оријентације и пола.

Највише притужби грађана се односи на област рада и 
запошљавања? Како стати на пут овој појави?

У области рада и запошљавања, према подацима којима ми 
располажемо, преовлађује дискриминација на основу пола, ста-
рости и изгледа. Постоји, ако тако могу да кажем, неколико нај-
чешћих ситуација: огласи за запошљавање у којима се траже особе 
само женског или само мушког пола, уз додатни услов у погледу 
година старости. На пример траже се „млађе женске особе пријат-
ног изгледа“. Такође, скоро је уобичајено питање женама прили-
ком разговора за посао: „Да ли имате деце?“. Зато бих да истакнем 
случај једног предузећа против кога смо поднели тужбу. Наиме, та 
компанија је на свом сајту, у обрасцу за све заинтересоване за за-
послење, имала питања: “Да ли сте удати?”, “Да ли планирате труд-
ноћу”, “Колико имате деце?”. Таква питања су недозвољена, јер то 
нису информације које су релевантне за запослење. Има, рецимо, и 
примера да послодавци женама унапред отворено кажу да немају 
права да користе боловање због деце, што је такође недопустиво. 

Истовремено, није мали број случајева да су жене по повра-
тку са породиљског одсуства распоређене на нижа и мање плаће-
на радна места. Наша канцеларија је добила неколико притужби, 
и један такав случај је већ на суду. У питању је послодавац којег 
смо тужили, јер смо у току поступка по поднетој притужби дошли 
до сазнања да ту праксу широко примењује и да су и друге жене 
изложене овом облику дискриминације. 

Ове појаве могу се сузбијати применом механизама заштите 
од дискриминације, али и едукацијом и указивањем на после-
дице дискриминације. Истакла бих веома добру сарадњу са На-
ционалном службом за запошљавање и интернет порталима који 
објављују огласе за посао, јер су поступили по нашој препоруци да 
више не објављују огласе у којима послодавци као услов за посао 
постављају нека лична својства.

Како едуковати грађане Србије о њиховим правима и 
механизмима који им стоје на располагању у борби за та 
права, посебно у области рада и запошљавања?

Чини ми се да би синдикати и удружења послодаваца треба-
ло више да учине на плану информисања и едукације грађана, а 
Канцеларија поверенице одазваће се сваком њиховом позиву да 
заједно на том плану радимо. Свако запослено лице и лице које 
тражи посао требало би да зна како да препозна дискриминацију 
и коме да се обрати. Канцеларија повереника настоји да информи-
ше грађане о законским прописима и о овлашћењима повереника, 
о томе како грађани могу да поднесу притужбу, шта она треба да 
садржи, како изгледа поступак по притужби и шта могу да оче-
кују. Апелујемо и желимо да охрабримо све који сматрају да су 
дискриминисани по било ком основу, да нам се обрате, јер дискри-
минација није стање које треба толерисати, већ треба реаговати и 
тражити заштиту. Напомињем да је поступак пред повереником 
потпуно бесплатан, а постоји могућност да повереник, уз саглас-
ност дискриминисаног лица, покрене и судски поступак, како би 
заштитио права дискриминисаног лица.  

Недавно сте имали састанак са менаџментом Национал-
не службе за запошљавање? Како видите улогу ове институ-
ције у процесу превенције и борбе против дискриминације?

Национална служба за запошљавање игра веома значајну 
улогу у превенцији и сузбијању дискриминације. Наиме, ми смо на 
састанку констатовали да је у процесу запошљавања и спровођења 
програма Националне службе неопходно поштовање антидискри-
минационих прописа и да се посебно мора водити рачуна о прави-
ма рањивих група, као што су особе са инвалидитетом, жене, мла-
ди, Роми и други. Током сусрета договорено је да ћемо заједнички 
радити на превенцији дискриминације кроз едукацију послода-
ваца и лица која траже посао, спречавањем објављивања огласа 
са дискриминаторним условима, онемогућавањем да послодавци 
који учествују у програмима за запошљавање Националне службе 
врше дискриминацију лица која су укључена у ове програме и сл. 
Верујем и надам се да ће се наша сарадња на овом пољу настави-
ти и заиста нам је драго што је Национална служба отворена за 
сарадњу и спремна да преузме свој део одговорности у сузбијању 
дискриминације приликом запошљавања. 

	 	 	 	 	 А.Бачевић

Невена Петрушић, повереница за заштиту равноправности

Дискриминација није стање које треба толерисати, већ треба реаговати и тражити заштиту

МЕХАНИЗМИ ЗАШТИТЕ
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Нови удар на стандард грађана Србије

Министарства финансија и привреде, 
пољопривреде и трговине припремају 
заједничку одлуку о привременом укидању 
царина на увоз уља, као и шећера и млека 
у праху. Најављено је и да ће држава 
интервенисати током целог октобра на тржишту 
уља, уколико то буде потребно

ДА ЛИ (И)КО  
МОЖЕ 
СМАЊИТИ 
ЦЕНЕ
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Европска унија је протекле недеље лансирала двогодишњи 
твининг пројекат „Припрема институција тржишта рада у 
Републици Србији за Европску стратегију запошљавања“, 
чија је вредност два милиона евра. Циљ пројекта је јачање 
капацитета Сектора за запошљавање Министарства рада, 

запошљавања и социјалне политике и Националне службе за запо-
шљавање, како би се заједно са заинтересованим странама и парт-
нерима убрзале реформе на тржишту рада, у складу са стандарди-
ма Европске уније. 

До „стабилне нуле“
Српско тржиште рада карактерише висока стопа незапос-

лености, као и неусклађеност понуде и тражње и велике разлике 
између локалних тржишта рада. Као кандидат за чланство у Ев-
ропској унији, Србија мора даље да усклади своју националну по-
литику запошљавања, законодавство и процедуре са европским 
стандардима, а у складу са Европском стратегијом запошљавања 
- ЕУ 2020. Узимајући у обзир значај запошљавања као кључне теме, 
пројекат „Припрема институција тржишта рада у Републици Ср-
бији за Европску стратегију запошљавања“ унапредиће капаците-
те институција надлежних за послове запошљавања на национал-
ном и локалном нивоу, као и ефекте политике запошљавања, што 
ће, дугорочно гледано, довести до смањења незапослености и броја 
запослених у сивој економији у Републици Србији. 

„У Србији је више од 700 хиљада људи незапослено, што нас свр-
става у земље са највишом стопом незапослених у Европи. Посве-
тићемо се решавању овог проблема дубље и озбиљније, како бисмо 
створили систем у коме ће бити усклађена понуда и тражња. Мере 

које се буду креирале кроз овај пројекат биће усклађене са стан-
дардима ЕУ, али прилагођене специфичностима нашег тржишта 
рада. Посебну пажњу ћемо посветити подстицању запошљавања 
младих, жена, као и особа које су у процесу реструктурирања ос-
тале без посла, а немају могућност да остваре пензију. Такође, раз-
вијаћемо социјално предузетнишво, како бисмо подржали запо-
шљавање осетљивих група становништва, међу којима су и особе 
са инвалидитетом“, рекао је Јован Кркобабић, потпредседник Владе 
Србије и министар рада, запошљавања и социјалне политике, на 
представљању пројекта „Припрема институција тржишта рада у 
Републици Србији за Европску стратегију запошљавања“. 

Министар је нагласио да је Влада Србије опредељена да до 
краја године заустави негативан тренд и код запошљавања и код 
стандарда грађана, како бисмо дошли до „стабилне нуле“. Изразио 
је и очекивање да ће у наредној години бити покренут известан број 
пројеката који ће тражити нову радну снагу.

Високи циљеви
Експерти из Француске, Румуније и Шведске ће у оквиру овог 

пројекта помагати својим колегама из Министарства рада, запо-
шљавања и социјалне политике и Националне службе за запо-
шљавање, да унапреде своја знања и капацитете за усклађивање и 
унапређење националне политике запошљавања, као и креирање 
мера за подстицај запошљавања, у складу са Европском страте-
гијом. 

„Питање запошљавања је веома важно за све грађане Европе 
и представља битан елемент Стратегије ЕУ 2020. Поставили смо 
високе циљеве, јер желимо да повећамо број запослених и обра-
зованих у ситуцији када је у Унији незапослено 25 милиона људи. 
Припремили смо активне мере, које подразумевају субвенције, 
смањење пореза, развој ИТ и предузетничког сектора, а највећи 
изазов представља запошљавање младих људи и осетљивих кате-

Кроз пројектне активности, поред јачања институционалних капацитета, биће унапређени и капацитети 
локалних савета за запошљавање, како би на што бољи начин креирали и примењивали локалне планове 
запошљавања, који могу да конкуришу и за средства из европских фондова

Припрема институција тржишта рада у Републици Србији за  
Европску стратегију запошљавања

ЗА ВЕЋИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ
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горија становништва. Ово није једини пројекат који ЕУ реализује у 
Србији у области запошљавања. Већ је у развој тржишта рада усме-
рено пет милиона евра, а за наредни период су планирана средства 
у износу од осам милиона евра“, нагласио је Адриано Мартинс, за-
меник шефа Делегације ЕУ у Србији, и додао да креатори политика, 
како европски тако и национални, морају низом мера да подстичу 
отварање нових радних места. Изразивши уверење да ће Србија 
свакако научити много из искустава Француске, Шведске и наро-
чито Румуније, у примени активних мера политике тржишта рада, 
Мартинс је поручио да ефикаснија политика запошљавања значи 
и већи број запослених. 

Адаптирање политике  
запошљавања реалности

Амбасадор Француске у Београду, Франсоа Гзавије Денио, 
упозорио је да је контекст подстицања запошљавања, с обзиром на 
економску кризу, изузетно деградиран и да је генерално питање 
како отворити нова радна места. 

„Незапосленост је заједнички проблем свих европских земаља, 
настао пре свега као последица глобализације. Овај проблем, који 
има дубље корене, економском кризом је још и појачан. Политика 
запошљавања у Француској се знатно изменила протеклих годи-
на, јер је њен битан елемент управо адаптирање политике запо-
шљавања реалности. Успели смо да кроз социјални дијалог свих 
актера на тржишту рада, и на националном и локалном нивоу, од-
говоримо на изазове кризе и заједнички установимо активности 
које ће довести до појачаног запошљавања. Укључили смо и велике 
компаније, које сада дају шансу младим људима, чија висока сто-
па незапослености представља највећи проблем“, рекао је Денио 
и нагласио да ће Србија имати велику корист од учешћа у овом 
генералном пројекту и из прилагођавања стратегијама европских 
држава, што ће утицати и на побољшање услова живота грађана.

„Имамо дугу традицију у креирању политике запошљавања, 
док наш партнер Шведска има развијен социјални модел, у чијој је 
основи и традиција социјалног дијалога. На другој страни, колеге 
из Румуније вам могу пренети своја искуства преласка на тржиш-
ну економију“, нагласио је Денио. 

Изразивши задовољство што присуствује представљању овог 
пројекта, у којем учествује и његова земља, амбасадор Румуније у 
Србији, Даниел Бану, нагласио је значај стварања основе политике 
запошљавања, која је прилагођена реалним околностима и учвр-
шћивању такве политике на локалном нивоу. Он је подсетио да Ру-
мунија има искуства у економској и социјалној транзицији у окви-
ру процеса интеграција, те да стога може много да помогне Србији. 

Четири изазова
„Сви до сада реализовани пројекти су дали резултате и ми 

настављамо да јачамо наше капацитете, институционални и за-
конски оквир, као бисмо се што боље припремили за изазове на 
тржишту рада, али и за коришћење средстава из ИПА фондова, а 
много нас тога чека и на путу европских интеграција“, нагласила 
је Љиљана Џувер, помоћник министра рада, запошљавања и со-
цијалне политике. Она је подсетила да ће пројекат помоћи у прева-
зилажењу четири изазова које издваја актуелна Стратегија запо-
шљавања – регионалне разлике, образовање, јачање институција и 
дуалност на тржишту рада. 

Кроз пројектне активности, поред јачања институционалних 
капацитета, биће унапређени и капацитети локалних савета за 
запошљавање, како би на што бољи начин креирали и примењи-
вали локалне планове запошљавања, који могу да конкуришу и 
за средства из европских фондова. На крају пројекта институције 
надлежне за послове запошљавања ће бити потпуно усклађене са 
европским тековинама и ојачане да адекватно одговоре на изазове 
српског тржишта рада. 

„Битно је да се одлуке доносе што ближе грађанима, да се 
сагледају њихове потребе, као и потребе локалног тржишта рада. 
Национална служба је већ направила кључни искорак ка децентра-
лизацији одлучивања. Већ неколико година учествујемо у финан-
сирању пројеката локалних самоуправа. Прве године свега десетак 
локалних самоуправа је финансирало са нама програме запошља-
вања, да би тај број био десет пута већи већ наредне године“, рекао 
је Јовановић и нагласио да ће твининг пројекат „Припрема инсти-

туција тржишта рада у Републици Србији за Европску стратегију 
запошљавања“ својим активностима допринети унапређењу капа-
цитета за креирање политике запошљавања и побољшање квали-
тета услуга на локалном нивоу. 

„За нашу институцију је значајно да ће кроз пројекат запосле-
ни подићи ниво свог знања и бити обучени да процене које активне 
мере запошљавања на локалном тржишту рада могу дати најбоље 
резултате. Сада локалним самоуправама можемо да дамо и кон-
кретну помоћ како би се оспособили да активно прате примену, 
резултате и утицај мера на локално тржиште рада. Од јединица ло-
калне самоуправе се очекује и да обезбеде неопходна финансијска 
средстава из својих буџета, али и да конкуришу за фондове ИПА и 
друге ресурсе“, рекао је Јовановић и додао да без обзира на ограни-
чена средства Национална служба мора да појача своје учешће на 
тржишту рада. 

   	 	 А.Бачевић

Обавезни резултати
Циљ пројекта је да се унапреде ефекти политике запошља-

вања у Републици Србији, у складу са европским стандарди-
ма. Главни корисници су: Сектор за запошљавање Министар-
ства рада, запошљавања и социјалне политике и Национална 
служба за запошљавање. Пројекат спроводи: GIP International  
(представља Француско министарство рада, запошљавања, 
стручног оспособљавања и социјалног дијалога и Француску 
јавну службу за запошљавање), Министарство рада, породице 
и социјалне заштите Румуније и Јавна служба за запошљавање 
Шведске.

Вредност пројекта је 1.999.671,73 евра, а реализује се у ок-
виру буџетске линије: ИПА 2011. Трајаће 24 месеца, а отпочео 
је 9. маја 2012. године 

Пројекат се састоји из две основне компоненте: унапређење 
капацитета за креирање и имплементацију политике запо-
шљавања у РС и креирање политике запошљавања на локал-
ном нивоу.

Обавезни резултати прве компоненте су: ојачани капа-
цитети Сектора за запошљавање Министарства рада, запо-
шљавања и социјалне политике и Националне службе за за-
пошљавање у области Европске стратегије запошљавања, дате 
препоруке у вези са усклађивањем прописа у области запо-
шљавања са правним тековинама Европске уније и јачање ка-
пацитета за припрему нацрта документа “Заједничка процена 
приоритета политике запошљавања”.

Обавезни резултати друге компоненте су: локални савети 
за запошљавање су оспособљени да тумаче податке о потре-
бама тржишта рада и да заједнички проналазе одговоре на 
проблем незапослености, као и да развијају и прате имплемен-
тацију локалних акционих планова запошљавања, који су при-
лагођени ситуацији на локалном тржишту рада.

Важно је напоменути да се истовремено са твининг пројек-
том реализује пројекат техничке помоћи „Даље интегрисање 
система за прогнозе, мониторинг и евалуацију у креирање и 
спровођење мера активне политике запошљавања и усклађи-
вање националне класификације занимања са ISCO 08 стан-
дардима“, који ће обезбедити неопходне податке о стању на 
локалним тржиштима рада.
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Није све у цифрама, уговорима и логици. Има нечег и у 
емоцијама. Савремена истраживања показују да су вео-
ма успешни пословни људи и веома емоционално инте-
лигентни. Чак 90% њих има коефицијент емоционалне 
интелигенције (ЕИ) изнад просека, док 80% неуспешних 

бизнисмена (или пропалих) спада у категорију људи са ниским ко-
ефицијентом ЕИ. То практично значи да успешни пословни људи 
знају да испоље своје емоције, баш као и што знају да се носе са 
туђим. Разумеју друге и мајстори су међуљудских односа, приват-
них и пословних. Знају како да их одрже квалитетним, да их раз-
вијају и из њих извуку максимум.

Добра вест је да се ЕИ учи и вежба (за разлику од математичке 
и логичке, чији се коефицијент током живота може незнатно увећа-
ти). Истина је да од емоционално неинтелигентне особе можете 
постати веома интелигентна, која зна како да управља собом и која 
познаје тајне успешне сарадње са другима. Како?

1. Научите да се носите са својим негативним емоцијама
Љутња, бес, завист, страх, љубомора и друге негативне емо-

ције утичу на процену других, коче вас и спутавају на путу до пра-
ве процене. Једини начин да на одређену ситуацију не реагујете 
љутњом и бесом јесте да промените став и размишљање о тој си-
туацији. Увек имајте на уму да ваше мисли креирају ваше емоције. 
Ваше емотивно стање не мора да одражава и реално стање – ако 
сте незадовољни, јер осећате да вас колеге не симпатишу, не мора 
да значи да је то истина. Пробајте да о њима другачије размишља-
те, промените став.

2. Останите хладни и под притиском
Тешко је супротставити се стресној ситуацији и при томе бити 

продуктиван и одмерен. Када препознате стрес, када осетите тен-
зију, страх или љутњу, умијте се хладном водом, изађите на ваздух, 
дишите дубоко. Допустите вашем мозгу да мисли о другим ства-
рима, а не само о актуелној стресној ситуацији. Физичка активност 
је одлична терапија после стресног дана. Витално тело доприноси 
самопоуздању.

Ако вас је из такта избацио неко од колега, са разлогом или 
без, удахните дубоко и избројте бар до десет, пре него што било шта 
кажете, а због чега ћете касније зажалити. Видећете да ћете, и пре 
него избројите, пронаћи начин да изговорите речи које ће решити 
постојећи проблем, а не додатно га закомпликовати.

3. Посматрајте ствари онаквим какве јесу
Не персонализујте реакције других. На пример, разлог што 

вам колега или пријатељ не одговарају на телефонски позив, није 
зато што вас избегавају, већ су можда заузети. Покушајте да акције 
других овако посматрате. Знајте да све што чине, људи чине због 

себе, а не због вас. Ако вас понашање колеге нервира и избацује из 
такта, питајте за разлог без било какве осуде и процене: “Кажи ми 
молим те, баш ме занима, зашто....“. Пажљиво слушајте шта ће вам 
рећи и посматрајте говор тела.

4. Поставите границе
Време је да поставите границе и да друге упознате са њима. 

То подразумева и да кажете шта осећате, да кажете „не“ без осећаја 
кривице, да имате право да се не слажете са ставом других. Прин-
цип је једноставан. На пример: „Осећам се непријатно када од мене 
очекујеш да ти помогнем, а то ми није приоритет“, „Била сам по-
вређена када си са мном синоћ за пословном вечером збијао шале“...

Избегавајте реченице које почињу са „Ти...“, а у наставку значе 
осуду или процену („Ти треба да...“, „Мораш да...“). Оваквим насту-
пом ваш ће саговорник заузети одбрамбени став и неће обратити 
пажњу на то шта желите да му кажете.

Радите на својој емоционалној интелигенцији. Ако нисте рође-
ни са даром да успешно комуницирате са собом и другима, то сва-
како можете научити.

ПРОМЕНИТЕ СТАВ
Успешни пословни људи знају да испоље своје емоције, баш као што знају и да се носе са туђим. 

Разумеју друге и мајстори су међуљудских односа, приватних и пословних. Знају како да их одрже 
квалитетним, да их развијају и из њих извуку максимум

Савршен баланс приватног и 
     пословног живота

Савремена пословна особа тежи ка савршенству које ка-
рактерише одређено балансирање између два најважнија сег-
мента живота сваког појединца: посла и приватног живота. 
Наћи баланс између ова два сегмента, постаје један вид науке. 

Човек двадесет и првог века најчешће себи поставља 
питање: каријера или приватни живот? У последње време је 
постало нормално да једно искључује друго. Да ли смо ствар-
но дошли до тог степена када морамо да одлучимо да ли нам 
је важније да изградимо добру каријеру, а да приватни живот 
ставимо „на чекање“? 

Послодавци у Србији и те како доприносе стресу који про-
узрокује незадовољство радника пословним, али и приватним 
животом. Они траже да запослени остају на послу и по 12 ча-
сова, да одмор користе само једном годишње, и то у периоду 
када нико у земљи не ради, а да породицу, ако могу, нађу на 
радном месту. 

Потпуно другачија ситуација је у светском бизнису. На-
име, мултинационалне компаније широм света баланс сма-
трају изузетно битним питањем и раде све што је у њиховој 
моћи да помогну својим запосленима да нађу жељену равно-
тежу. 

Истраживања су показала да радник који је приватно за-
довољан пословно је још успешнији. Послодавци у неким ком-
панијама својим запосленима излазе у сусрет тако што отва-
рају вртиће у пословној згради, дају додатне слободне дане као 
награду за прековремени рад, новчани стимуланси су обавез-
ни, а најважније од свега је што се труде да радно време својих 
запослених сведу на границу од осам радних сати, без обзира 
на обим посла.

Међутим, ниједна компанија, ма колико велика била, не 
може да научи запосленог како да избалансира између при-
ватних и пословних обавеза. Одређивање приоритета је кључ. 
Сваки човек мора сам са собом да разграничи шта за њега 
представља добар баланс између пословног и приватног живо-
та. Када открије своје приоритете, моного је лакше наћи жеље-
ну равнотежу. Старо правило каже да ако знамо шта желимо, 
лако ћемо доћи до тога. 

И запамтите, не смете заборавити на себе када и послода-
вац и породица траже део вас.

Емоције за успешнију каријеру
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На основу члана 3 Споразума о уређивању међусобних права 
и обавеза у реализацији програма или мера Активне политике 
запошљавања, између Покрајинског секретаријата за привреду, 
рад, запошљавање и равноправност полова и Општине Темерин 
за 2012. годину

ОПШТИНА ТЕМЕРИН
Расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ 
СУБВЕНЦИЈА ЗА СТРУЧНО 

ОСПОСОБЉАВАЊЕ И 
ЗАПОШЉАВАЊЕ ПРИПРАВНИКА

Члан 1.
Програм стручног оспособљавања и запошљавања 

приправника намењен је незапосленим лицима која се први пут 
оспособљавају за занимања за која су стекла одређену врсту и 
степен стручне спреме или која су се оспособљавала краће време 
од времена потребног за полагање приправничког/стручног 
испита, а ради оспособљавања за самосталан рад и полагање 
приправничког, односно стручног испита, у складу са законом или 
општим актом послодавца, заснивањем радног односа на одређено 
време. 

За време трајања приправничког стажа приправник 
са најмање четворогодишњим високим образовањем остварује 
право на месечну нето зараду у износу од 22.000,00 динара (12 
месеци), затим приправник са вишим или високим трогодишњим 
образовањем остварује право на месечну нето зараду у износу од 
20.000,00 динара (9 месеци), док приправик са средњом стручном 
спремом остварује право на месечну зараду од 18.000,00 динара 
(6 месеци). 

Члан 2.
Послодавац остварује право на надокнаду укупног износа нето 
зараде за сваког запосленог приправника:

- 264.000,00 динара за ангажовање приправника са најмање 
четворогодишњим високим образовањем;

- 180.000,00 динара за ангажовање приправника са вишим или 
високим трогодишњим образовањем;

- 108.000,00 динара за ангажовање приправника са средњом 
стручном спремом.

Члан 3.
Право учешћа на конкурсу имају: 

- послодавци (не буџетски директни и индиректни корисници) 
чије је седиште на подручју општине Темерин

- послодавци који редовно измирују своје обавезе по основу 
пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање 
запослених

- послодавци који нису у блокади последње две године
- послодавци који имају кадровске и друге капацитете за 

стручно оспособљавање лица.

Члан 4.
Подношење документације:

- захтев за доделу субвенција на прописаном обрасцу 
- документ о регистрацији (уколико послодавац није регистрован 

у АПР) 
- доказ о редовној уплати пореза и доприноса за обавезно 

социјално осигурање запослених за месец који претходи 
месецу у којем је поднет захтев (копије оверених ОО ОПЈ и ПП 
ОД образаца)

- одлука о именовању ментора
- потврда да послодавац није био у блокади последње две 

године, од банака са којима обавља финансијско пословање.  

Члан 5.
Обавезе послодавца: 

- да у року од 15 дана након достављања Одлуке о додели 
субвенције заснује са приправником радни однос на одређено 
време и закључи уговор;

- да оспособи приправника за самосталан рад у струци, у складу 
са законом, односно актом о организацији и систематизацији 
послова; 

- да за време трајања ангажовања приправника сноси трошкове 
пореза на зараде и трошкове доприноса за обавезно социјално 
осигурање приправника; 

- да ангажованом приправнику месечно исплаћује 
субвенционисана средства за нето зараде у износима који су 
наведени у Члану 1, став 2 овог Јавног позива;

- да представницима Националне службе за запошљавање и 
Општинској управи Темерин омогући контролу реализације 
уговорених обавеза;

- да приликом потписивања уговора Општини достави бланко 
меницу регистровану код надлежне банке, као средство 
обезбеђења.

Члан 6.
Услови за незапослена лица: 

- да су на евиденцији незапослених лица НСЗ;
- да су становници општине Темерин и да нису старији од 30 

година;
- да имају средње, више или високо образовање;
- да немају радног искуства у струци или немају радног 

искуства у својству приправника, довољног за стицање услова 
за полагање приправничког, односно стручног испита; 

- да активно траже посао;
- да нису у ближем сродству са послодавцем; 

Уколико има потребу, послодавац може затражити помоћ од НСЗ 
приликом избора кандидата за приправнике које ће ангажовати.

Члан 7.
Одлучивање и закључивање уговора 
Одлуку о одобравању субвенције доноси Савет за запошљавање 
Општине Темерин. О међусобним правима и обавезама између 
послодавца и Општине Темерин  закључиће се уговор.

Члан 8.
Остале информације
Заинтересовани послодавци подносе захтев са пратећом 
документацијом Националној служби за запошљавање, Филијала 
Нови Сад - Испостава Темерин, од момента објављивања Јавног 
позива на сајту НСЗ - www. nsz.gov.rs, огласним таблама Општине 
Темерин и НСЗ Испоставе Темерин и у публикацији „Послови“. 
НСЗ - Филијала Нови Сад, Испостава Темерин врши пријем 
и обраду захтева, селекцију незапослених лица и комплетну 
документацију доставља Општини Темерин ради даље обраде. У 
складу са потписаним споразумом са Покрајинским секретаријатом 
за привреду, рад, запошљавање и равноправност полова, а ради 
доношења одлуке председника Општине, на предлог Савета 
за запошљавање, закључења уговора и коначне реализације 
уговорених обавеза. 
Конкурс је отворен до утрошка расположивих средстава.

Модеран јавни сервис
Брз и ефикасан 

одговор  
на захтеве клијената
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На основу чл. 59 и 60 Закона о запошљавању и осигурању 
за случај незапослености (“Сл. гласник РС”, број 36/2009 и 
88/2010) и Споразума о утврђивању међусобних права и обавеза у 
реализацији програма или мера активне политике запошљавања 
између НСЗ и Општине Mладеновац за 2012. годину, а у складу 
са Националним акционим планом запошљавања и Локалним 
акционим планом запошљавања Општине Младеновац за 2012. 
годину

Општина Младеновац у сарадњи са 
Националном службом за запошљавање

Расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
НЕЗАПОСЛЕНИМ ЛИЦИМА 

ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА 
САМОЗАПОШЉАВАЊЕ – ЛАПЗ 

2012. ГОДИНЕ

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Субвенција за самозапошљавање намењена је незапосленим 
лицима са пребивалиштем на територији ГО Младеновац, која се 
воде на евиденцији Националне службе за запошљавање (у даљем 
тексту: Национална служба) и имају завршену обуку за започињање 
сопственог посла. 
Субвенција за самозапошљавање додељује се незапосленом лицу 
у једнократном износу од 160.000,00 динара у циљу обављања 
новорегистроване делатности на територији ГО Младеновац ради 
оснивања радње, задруге или другог облика предузетништва или 
оснивања привредног друштва, уколико оснивач заснива у њему 
радни однос.
Незапослено лице које оствари право на субвенцију за 
самозапошљавање у обавези је да обавља регистровану делатност 
најмање 12 месеци.
Уколико се више незапослених лица удружи, у складу са законом, 
свако лице појединачно подноси захтев за самозапошљавање и 
остваривање права на субвенцију од 160.000,00 динара.
За реализацију субвенција за самозапошљавање обезбеђена су 
средства у укупном износу од 1.104.000,00 динара.
У току трајања Јавног позива незапослено лице може само једном 
поднети захтев за одобравање субвенције.
Јавни позив за доделу субвенције за самозапошљавање представља 
основ за добијање de minimis државне помоћи.
Јавни позив је отворен од 10.10.2012. до 19.10.2012. године.

II УСЛОВИ И ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА 
ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

Услови
Право на доделу субвенције за самозапошљавање може остварити 
незапослени ако је:

- пријављен на евиденцију незапослених Националне службе за 
запошљавање, Филијале за град Београд, Службе Младеновац, 
најмање месец дана пре дана подношења захтева; 

- завршио инструктивну обуку за самозапошљавање по плану 
и програму обуке у организацији Националне службе или 
друге одговарајуће организације, а у циљу подизања нивоа 
информисаности и компетентности за отпочињање сопственог 
посла.

Право на субвенцију за самозапошљавање не може да оствари 
незапослени:

- за обављање делатности у области експлоатације угља, за 
обављање делатности пољопривредног газдинства, такси 
превоза, трговине, мењачница, коцкања и клађења и другим 
областима у складу са списком делатности објављеним на 
сајту Националне службе;

- за оснивање удружења грађана и друштвених организација;
- који је остварио право на исплату новчане накнаде у 

једнократном износу за самозапошљавање;
- који је користио субвенцију за самозапошљавање по јавном 

позиву Националне службе у току претходне 3 године;
- уколико лице није испунило ранију уговорну обавезу према 

Националној служби или локалној самоуправи;
- уколико лице нема пребивалиште на територији ГО 

Младеновац.

Документација за подношење захтева:
- захтев са бизнис планом на прописаном обрасцу;
- доказ о завршеној обуци, уколико није завршена у организацији 

Националне службе;
- писана изјава подносиоца захтева о свим другим de minimis 

државним помоћима које је добио у претходном трогодишњем 
фискалном периоду;

- доказ о власништву пословног простора, уколико подносилац 
захтева располаже истим и

- доказ о власништву опреме, уколико подносилац захтева 
располаже истим.

Национална служба задржава право да тражи и друге доказе 
релевантне за одлучивање о захтеву подносиоца.

III ПРИОРИТЕТИ ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА 

Национална служба проверава испуњеност услова Јавног позива и 
приложене документације, врши рангирање примљених захтева на 
основу бодовања поднетих захтева, односно оцене бизнис плана 
и према критеријумима утврђеним Локалним акционим планом ГО 
Младеновац. 
При оцени бизнис плана узимају се у обзир следећи елементи за 
бодовање: резултат обуке из предузетништва, делатност у којој се 
планира започињање новог бизниса, тржиште (купци, конкуренти 
и добављачи), потребни ресурси (пословни простор и опрема) и 
финансијски показатељи. 
Бодовна листа се објављује на огласној табли НСЗ – Службе 
Младеновац даном објављивања Јавног позива.
Приоритет при додели субвенције за самозапошљавање код 
подносиоца захтева са истим бројем бодова имају незапослена лица 
са дужим периодом чекања на евиденцији незапослених у НСЗ.

IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Одлуку о одобравању субвенције за самозапошљавање 
незапослених лица доноси директор надлежне филијале 
Националне службе, а на основу претходног мишљења Комисије за 
реализацију програма или мера активне политике запошљавања на 
територији ГО Младеновац.
Одлука о додели субвенције за самозапошљавање објављује се на 
огласној табли НСЗ – Службе Младеновац. 

V ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Директор филијале Националне службе и подносилац захтева у 
року до 30 дана од дана доношења одлуке о одобравању субвенције 
за самозапошљавање незапослених лица, закључују уговор, којим 
се уређују међусобна права и обавезе и на основу кога се врши 
исплата субвенције. 
Лице је у обавези да отпочне обављање регистроване делатности 
након подношења захтева, а најкасније до датума потписивања 
уговора.

Документација за закључивање уговора: 
- фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, 

уколико ниje регистрован у АПР;
- фотокопија решења о ПИБ-у;
- фотокопија пријаве на обавезно социјално осигурање;
- фотокопија уговора о отварању рачуна или картице текућег 

рачуна;
- фотокопија картона депонованих потписа;
- фотокопија личне карте подносиоца захтева;
- инструмент обезбеђења уговорних обавеза;
- фотокопија личне карте жиранта и други докази у зависности 

од статуса жиранта; 
- писани пристанак подносиоца захтева и жиранта за 

прикупљање и обраду података о личности;
- изјава о одустајању од захтева за доделу субвенције за 
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самозапошљавање за подносиоце захтева по Јавном 
позиву НСЗ незапосленим лицима за доделу субвенције за 
самозапошљавање у 2012. години који је објављен 22.02.2012. 
године.

Средства обезбеђења уговорних обавеза
Приликом закључивања уговора подноси се једно од наведених 
средстава обезбеђења уговорних обавеза, и то: 

- две истоветне бланко личне менице корисника средстава са 
једним жирантом и меничним овлашћењима или

- заложно право на покретну имовину (осим возила) троструко 
веће вредности од износа субвенције или

- хипотека првог реда на непокретности двоструко веће 
вредности од износа субвенције или 

- гаранција банке двоструко веће вредности од износа 
субвенције или

- уговорно јемство.

Жирант може бити свако пословно способно физичко лице, не 
старије од 65 година, које има редовна месечна примања на име 
зараде или пензије, независно од висине примања, као и физичко 
лице које самостално обавља своју делатност (предузетник).
Покретна имовина која је предмет ручне залоге мора бити осигурана 
најкраће у периоду трајања уговорне обавезе и полиса осигурања 
винкулирана (пренето право коришћења) у корист Националне 
службе. 

VI ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА

Корисник субвенције дужан је да:
- обавља регистровану делатност на територији општине 

Младеновац у трајању од најмање 12 месеци, почев од дана 
отпочињања обављања делатности;

- измирује обавезе по основу јавних прихода, од дана 
отпочињања делатности до периода наведеног у уговору;

- Националној служби омогући праћење реализације уговорне 
обавезе;

- Националној служби достави доказе о реализацији уговорне 
обавезе и 

- обавести Националну службу о свим променама које су од 
значаја за реализацију уговора у року од 8 дана од дана 
настанка промене.

У случају да корисник средстава не испуни обавезе утврђене 
уговором, дужан је да Националној служби врати износ исплаћене 
субвенције, сразмерно проценту реализације уговорне обавезе, 
увећан за законску затезну камату од датума преноса средстава.

VII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Текст Јавног позива, бодовна листа и списак делатности које не 
могу бити субвенционисане објављују се на огласној табли НСЗ – 
Службе Младеновац, као и на сајту www.nsz.gov.rs.
Образац писане изјаве подносиоца захтева о de minimis државним 
помоћима које је добио у претходном трогодишњем фискалном 
периоду може се добити у просторијама Националне службе за 
запошљавање у Младеновцу и на сајту www.nsz.gov.rs.
Захтев са бизнис планом за субвенцију за самозапошљавање ЛАПЗ 
2012. године подноси се у два примерка, Националној служби за 
запошљавање у Младеновцу, лично или путем поште, на типском 
обрасцу који се може добити у просторијама Националне службе за 
запошљавање у Младеновцу и на сајту www.nsz.gov.rs.
Све додатне информације могу се добити у Националној служби за 
запошљавање у Младеновцу, Краља Петра I бр. 88, или на сајту 
www.nsz.gov.rs.

Непотпуна документација неће се узимати у разматрање.
Рок за подношење захтева са бизнис планом за субвенцију за 
самозапошљавање ЛАПЗ 2012. године је од 10.10.2012. године 
закључно са 19.10.2012. године.

0800 300 301 
(позив је бесплатан)

нсЗ  
позивни центар

може бити свако пословно способно физичко лице, не 
старије од 65 година, које има редовна месечна примања на име 
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На основу споразума бр. 0040-101-191/2012 од 16.03.2012. године, 
о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма 
или мера активне политике запошљавања, између Националне 
службе за запошљавање и Града Ваљева

Национална служба за запошљавање - 
Филијала Ваљево, у сарадњи са Градом 

Ваљевом

Расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ 
СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ОТВАРАЊЕ 

НОВИХ РАДНИХ МЕСТА У 2012. 
ГОДИНИ, НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА 

ВАЉЕВА

I ОПШТИ УСЛОВИ

Субвенција за отварање нових радних места намењена је 
послодавцима са седиштем на територији Града Ваљева, који ће 
запослити незапослена лица са евиденције Националне службе за 
запошљавање - Филијала Ваљево, на неодређено време, са пуним 
радним временом.    
Право на субвенцију за отварање нових радних места не могу 
остварити удружења, директни корисници буџета, послодавци 
који обављају делатности мењачница, коцкања, клађења и сл, 
као и делатности у области експлоатације угља и примарне 
пољопривредне производње.
Субвенција се одобрава послодавцима за отварање нових радних 
места, у једнократном износу од 200.000,00 динара по лицу.   

II УСЛОВИ ЗА ОДОБРАВАЊЕ СРЕДСТАВА
 
Субвенција се одобрава послодавцу зa заснивање радног 
односа са незапосленим лицем на неодређено време, 
уколико испуњавају следеће услове: 

· да је послодавац економски способан и да му је седиште на 
територији града Ваљева;

· да над послодавцем није покренут стечајни, односно 
ликвидациони поступак;

· да је послодавац над којим је вођен стечајни поступак и код 
кога је усвојен и у целини извршен план реорганизације 
успешно пословао најмање 12 месеци; 

· да је послодавац који је купио привредни субјекат над којим је 
окончан поступак стечаја или ликвидације успешно пословао 
најмање 12 месеци од дана куповине; изузетно, уколико је 
период пословања краћи, потребно је обезбедити банкарску 
гаранцију;

· да је уредно измирио обавезе по основу доприноса за обавезно 
социјално осигурање за запослене у последња 3 месеца која 
претходе месецу у коме је поднет захтев; 

· да подносилац захтева запошљава незапослена лица која су 
пријављена на евиденцију код Филијале Националне службе 
Ваљево на подручју Града Ваљева;

· да је незапослени за кога се тражи субвенција и који је 
претходно био у радном односу код послодавца - подносиоца 
захтева, на евиденцији незапослених најмање три месеца;

· да за исте раднике које запошљава уз субвенцију из буџета 
града није поднео захтев и остварио субвенцију из буџета 
Републике Србије. 

III ПРИОРИТЕТИ У ОДОБРАВАЊУ СУБВЕНЦИЈЕ

Приоритет при додели средстава има послодавац са производном 
делатношћу, који запошљава лице које припада категорији теже 

запошљивих или рањивим категоријама, и то:
· незапослена лица старија од 45 година
· незапослена лица са инвалидитетом
· незапослени самохрани родитељи
· незапослена лица корисници услуга Центра за социјални рад 

и/или деце из хранитељских породица
· незапослена лица ромске националности
· незапослена избегла и расељена лица
· незапослена лица повратници по споразуму о реадмисији
· незапослене жене.

Национална служба проверава испуњеност услова Јавног позива и 
врши рангирање примљених захтева на основу оцене бизнис плана.

При оцени бизнис плана узимају се у обзир следећи елементи 
за бодовање: делатност у коју се инвестира, до сада коришћена 
средства НСЗ, структура лица која се запошљавају, дужина 
пословања подносиоца захтева, пораст броја запослених код 
подносиоца захтева у претходна 3 месеца, потребни ресурси 
(пословни простор, опрема и обртна средства), тржиште продаје, 
купци и конкуренти и финансијски показатељи. 

IV ЗАХТЕВ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА

Послодавац подноси захтев са потребном пратећом документацијом, 
лично или путем поште, Националној служби за запошљавање - 
Филијали Ваљево у Ваљеву, улица Владике Николаја бр. 1
Подносилац захтева за доделу субвенције за ново запошљавање 
доставља следећу документацију:

- попуњен захтев са бизнис планом, на типском обрасцу који се 
добија у НСЗ - Филијала Ваљево;

- уверење из евиденције незапослених, са назнаком: ‘’Ново 
запошљавање за реализацију мера предвиђених 
ЛАПЗ града Ваљева’’; за инвалидна лица се поред 
уверења са евиденције незапослених доставља и: решење о 
инвалидности издато од стране надлежног државног органа 
и доказ о процењеној радној способности или диплома 
завршене специјалне школе; за инвалидна лица која немају 
наведену документацију доставља се налаз и мишљење 
надлежне здравствене установе - медицине рада о врсти и 
степену смањене радне способности са процењеном радном 
способношћу за место које је наведено у захтеву, за избегла 
и расељена лица документација издата од надлежног органа 
којом се доказује избеглички статус; за децу из хранитељских 
породица потврда центра за социјални рад да је смештен у 
хранитељску породицу; ако се запошљава НЕЗАПОСЛЕНИ 
РОДИТЕЉ (када су оба родитеља незапослена, а имају 
малолетну или децу на редовном школовању) достављају се: 
а) венчани лист, б) извод са евиденције незапослених за оба 
родитеља; ц) извод из књиге рођених за децу; д) за пунолетну 
децу до 27 година старости која су на редовном школовању 
доставља се потврда (уверење) надлежне школе односно 
факултета; ако се запошљава САМОХРАНИ РОДИТЕЉ, поред 
документације наведене под б); ц) и д) доставља се пресуда о 
разводу брака, ако је постојала брачна заједница.

- копија решења из регистра привредних субјеката;
- пореска пријава о обрачунатим и уплаћеним доприносима за 

обавезно социјално осигурање на зараде/накнаде за последња 
3 (три) месеца која претходе месецу у коме је поднет захтев, 
оверена од стране Пореске управе;

- извештај пословне банке о ликвидности (солвентности) 
подносиоца захтева и промету на рачуну у последња 3 (три) 
месеца који претходе месецу у коме је поднет захтев;

- копију завршног рачуна за претходну годину, оверену од 
надлежног органа, односно, за предузетнике - оверен биланс 
успеха од надлежног органа ако запошљавају 5 и више 
радника; 

- Национална служба задржава право да тражи и друге доказе 
релевантне за одлучивање о захтеву подносиоца.

V НАМЕНА СРЕДСТАВА

Субвенција послодавцима за запошљавање на новоотвореним 
радним местима, незапослених лица са евиденције НСЗ на подручју 
Града Ваљева, намењена је за опремање радног места и стварање 
услова за рад, и то за: набавку основних средстава, сировина, 
репроматеријала, резервних делова, изградњу, доградњу и 
адаптацију пословног простора, набавку робе за даљу продају и др.
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VI ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ И  
ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Одлуку о одобравању субвенције послодавцима за запошљавање 
на новоотвореним радним местима незапослених лица пријављених 
на евиденцију НСЗ на подручју града Ваљева, доноси директор 
Филијале Ваљево, по прибављеном мишљењу локалног савета/
комисије за запошљавање.
На основу одлуке о одобравању субвенције послодавцима, директор 
Филијале Ваљево и градоначелник са корисником субвенције 
закључују уговор о међусобним правима и обавезама, након уплате 
средстава од стране града.
Пре закључења уговора, корисник средстава је дужан да достави:

  доказ о заснивању радног односа на неодређено време за 
лица која се запошљавају (уговор о раду, пријава на обавезно 
социјално осигурање).

Средства обезбеђења су следећа:

ЗА ПРЕДУЗЕТНИКА:
· за одобрена средства у износу до 300.000,00 динара – 

две истоветне бланко личне менице корисника средстава 
са једним жирантом, са меничним овлашћењима,

· за одобрена средства у износу од 300.001,00 до 
650.000,00 динара – две истоветне бланко личне 
менице корисника средстава са два жиранта, са меничним 
овлашћењима (уколико корисник средстава није у 
могућности да обезбеди менице као средство обезбеђења 
за износе до 650.000,00 динара, може приложити било 
које од наведених додатних средстава обезбеђења),

· за одобрена средства у износу од 650.001,00 динара 
и више – две истоветне бланко личне менице корисника 
средстава са два жиранта са меничним овлашћењима и 
додатно средство обезбеђења по избору:

· хипотеку првог реда на непокретности двоструко веће 
вредности од износа субвенције или

· заложно право на покретним стварима троструко веће 
вредности од износа субвенције или

· гаранцију банке у вредности износа субвенције или
· уговорно јемство.

ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ:
· за одобрена средства у износу до 650.000,00 динара – две 

истоветне бланко соло менице, са меничним овлашћењима 
или једно од наведених додатних средстава обезбеђења;

· за одобрена средства у износу од 650.001,00 динара и 
више – две истоветне бланко соло менице, са меничним 
овлашћењима и додатно средство обезбеђења по избору:

· хипотеку првог реда на непокретности двоструко веће 
вредности од износа субвенције или

· заложно право на покретним стварима троструко веће 
вредности од износа субвенције или

· гаранцију банке у вредности износа субвенције.

Жирант може бити свако пословно способно физичко лице, не 
старије од 65 година, које има редовна месечна примања на име 
зараде или пензије, независно од висине примања, као и физичко 
лице које самостално обавља делатност (предузетник).
Покретна имовина која је предмет ручне залоге мора бити осигурана 
најкраће у периоду трајања уговорне обавезе и полиса осигурања 
винкулирана (пренето право коришћења) у корист Националне 
службе. Предмет заложног права на покретној имовини не могу 
бити возила.

· фотокопију картона депонованих потписа;
· фотокопију решења о ПИБ-у.

VII ОБАВЕЗЕ ПОСЛОДАВЦА:

·  да заснује радни однос на неодређено време са пуним радним 
временом са новозапосленим радницима у минималном 
трајању од 2 (две) године, почев од дана заснивања радног 
односа, а у року од 30 (тридесет) дана од дана доношења 
Одлуке о додели субвенције;

·  да редовно исплаћује зараду и доприносе за обавезно социјално 
осигурање и да истеком календарске године достави доказ 

о годишњој уплати доприноса за лица из уговора (образац 

М-4 или ППОД обрасце оверене од стране Пореске управе са 

изјавом корисника);

·  уколико лицима која су обухваћена програмом запошљавања 

престане радни однос, корисник средстава је дужан да заснује 

радни однос са другим незапосленим лицима са евиденције 

НСЗ у општини Ваљево, за преостало време утврђено 

уговором; 

·  да обавести НСЗ – Филијалу Ваљево о свакој промени која је 

од утицаја на реализацију уговорних обавеза;

·  да укупан број запослених не може бити мањи од броја 

запослених на дан закључења уговора о заснивању радног 

односа у периоду важења уговора. 

Непотпуна и неблаговремена документација неће се узимати у 

разматрање.

Рок за подношење захтева је до искоришћености 

укупног износа средстава за субвенцију запошљавања, a 

најкасније до 31.10.2012. године. 

Конкурсни материјал и све додатне информације могу се 

добити у Националној служби за запошљавање - Филијала Ваљево, 

Владике Николаја 1, у пословном центру на другом спрату. Контакт 

телефони су: 014/295-616; 014/295-632.
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На основу споразума бр. 0040-101-191/2012 од 16.03.2012. године, 
о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма 
или мера активне политике запошљавања, између Националне 
службе за запошљавање и Града Ваљева

Национална служба за запошљавање - 
Филијала Ваљево у сарадњи са Градом 

Ваљевом

Расписује

КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ 
ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ 

НЕЗАПОСЛЕНИМ ЛИЦИМА У 2012. 
ГОДИНИ, НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА 

ВАЉЕВА

I ОПШТИ УСЛОВИ

Субвенција за самозапошљавање намењена је незапосленим лицима 
која се воде на евиденцији Националне службе за запошљавање 
на подручју рада Ваљева (у даљем тексту: Национална служба) и 
имају завршену обуку за започињање сопственог посла. 
Субвенција за самозапошљавање додељује се незапосленом лицу 
у једнократном износу од 160.000,00 динара, ради оснивања 
радње, задруге или другог облика предузетништва или оснивања 
привредног друштва, уколико оснивач заснива у њему радни однос. 

У току трајања Јавног позива незапослено лице може само 
једном поднети захтев за коришћење субвенције.

II УСЛОВИ ЗА ОДОБРАВАЊЕ СРЕДСТАВА

Право на подношење захтева за доделу субвенције за 
самозапошљавање има лице које је:

- пријављено на евиденцију незапослених Националне службе 
за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба) 
најмање месец дана пре дана подношења захтева и

- завршило инструктивну обуку за самозапошљавање по плану 
и програму обуке у организацији Националне службе или 
друге одговарајуће организације, а у циљу подизања нивоа 
информисаности и компетентности за отпочињање сопственог 
посла.

Право на субвенцију за самозапошљавање не може се остварити 
у следећим случајевима;

- за обављање делатности пољопривредног газдинства, 
удружења грађана и друштвених организација;

- за обављање делатности у области експлоатације угља, такси 
превоза, мењачница, коцкања и клађења и др;

- уколико је лице већ остварило право на исплату новчане 
накнаде у једнократном износу за самозапошљавање;

- да лице које подноси захтев није користило средства по 
програму самозапошљавања НСЗ у претходних пет година 
или није реализовало уговорну обавезу по неком од 
предходних програма НСЗ.

 
III ЗАХТЕВ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА

Документација за подношење захтева:
- захтев са бизнис планом на прописаном обрасцу;
- доказ о завршеној обуци, уколико није завршена у организацији 

Националне службе;
- писана изјава подносиоца захтева о свим другим de minimis 

државним помоћима које је добио у претходном трогодишњем 
фискалном периоду и да ли му је и по ком основу већ 
додељена државна помоћ за исте оправдане трошкове или 
изјава подносиоца захтева да није користио државну помоћ.

Национална служба задржава право да тражи и друге доказе 
релевантне за одлучивање о захтеву подносиоца.

IV НАМЕНА СРЕДСТАВА

Субвенција незапосленим лицима са евиденције НСЗ на подручју 
Града Ваљева намењена је за обављање новорегистроване 
делатности, подстицај развоју предузетнитва кроз пораст 
новоформираних радњи и предузећа.

V ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ И ЗАКЉУЧИВАЊЕ 
УГОВОРА

Одлуку о одобравању субвенције за самозапошљавање незапослених 
лица доноси директор надлежне филијале Националне службе, на 
основу мишљења Локалног савета за запошљавање/комисије града 
Ваљева, најмање једном месечно. Национална служба проверава 
испуњеност услова Јавног позива и врши рангирање примљених 
захтева на основу оцене бизнис плана. 
При оцени бизнис плана узимају се у обзир следећи елементи 
за бодовање: резултат инструктивне обуке, делатност у којој се 
планира  започињање новог бизниса, категорија лица, тржиште 
(купци, конкуренти и добављачи), потребни ресурси (пословни 
простор и опрема) и финансијски показатељи. 
Директор филијале Националне службе, градоначелник и 
подносилац захтева у року до 45 дана од дана доношења одлуке о 
одобравању субвенције за самозапошљавање незапослених лица, 
односно најкасније до 30.11. текуће године, закључују уговор о 
међусобним правима и обавезама, и то након уплате средстава од 
стране Града. 

Документација за закључивање уговора:
- фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, 

уколико ниje регистрован у АПР-у;
- фотокопија решења о ПИБ-у;
- фотокопија пријаве на обавезно социјално осигурање;
- средство обезбеђења уговорних обавеза;
- фотокопија уговора о отварању рачуна или картице текућег 

рачуна;
- фотокопија картона депонованих потписа;
- фотокопија личне карте подносиоца захтева;
- фотокопија личне карте жиранта и други докази у зависности 

од статуса жиранта и
- писани пристанак подносиоца захтева и жиранта за 

прикупљање и обраду података о личности.
Приликом закључивања уговора подноси се једно од 
наведених средстава обезбеђења уговорних обавеза, и то: 

- две истоветне бланко трасиране менице корисника средстава 
са једним жирантом и меничним овлашћењима или

- заложно право на покретну имовину (осим возила) троструко 
веће вредности од износа субвенције или

- хипотека првог реда на непокретности двоструко веће 
вредности од износа субвенције или 

- гаранција банке двоструко веће вредности од износа 
субвенције или

- уговорно јемство.
Жирант може бити свако пословно способно физичко лице, не 
старије од 65 година, које има редовна месечна примања на име 
зараде или пензије, независно од висине примања, као и физичко 
лице које самостално обавља своју делатност (предузетник).
Покретна имовина која је предмет ручне залоге мора бити осигурана 
најкраће у периоду трајања уговорне обавезе и полиса осигурања 
винкулирана (пренето право коришћења) у корист Националне 
службе. 
Лице је у обавези да отпочне обављање регистроване делатности 
након подношења захтева, а најкасније до датума потписивања 
уговора

VI ОБАВЕЗЕ ПОДНОСИОЦА ЗАХТЕВА НАКОН 
ЗАКЉУЧИВАЊА УГОВОРА

Након закључивања уговора подносилац захтева дужан је да:
- обавља регистровану делатност у трајању од најмање 12 

месеци, почев од дана отпочињања обављања делатности и
- испуњава све доспеле обавезе по основу јавних прихода, у 

складу са законом.
У случају да корисник средстава не реализује обавезе дефинисане 
уговором, дужан је да врати износ субвенције. 
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VII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Захтев са бизнис планом, у два примерка, подноси се надлежној 
организационој јединици Национaлне службе - Филијала Ваљево, 
непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу, који се може 
добити у Национaлној служби - Филијала Ваљево.
Јавни позив је отворен од дана објављивања у дневном листу до 
утрошка расположивих средстава издвојених за ову намену.
Непотпуна и неблаговремена документација неће се узимати у 
разматрање.

Рок за подношење захтева је до искоришћености укупног 

износа средстава за субвенцију запошљавања, a најкасније 

до 31.10.2012. године. 

Конкурсни материјал и све додатне информације могу се добити 

у Националној служби за запошљавање - Филијала Ваљево, 

Владике Николаја 1, у Пословном центру на другом спрату. Контакт 

телефони су: 014/295-627; 014/295-632.

Рок за подношење пријава почиње да тече наредног дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“ и 

истиче 31.10.2012. године.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА И ПРИВРЕДЕ

ПОРЕСКА УПРАВА

На основу члана 168a Закона о пореском поступку и пореској 
администрацији („Сл. гласник РС“, бр. 80/02 ... 93/12) и члана 
43. Закона о изменама и допунама Закона о пореском поступку и 
пореској администрацији („Сл. гласник РС“, бр. 93/12), оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ИЗБОР РУКОВОДИЛАЦА У

МИНИСТАРСТВУ ФИНАНСИЈА И 
ПРИВРЕДЕ – ПОРЕСКОЈ УПРАВИ

I   Oрган у коме се врши избор руководилаца:
Министарство финансија и привреде – Пореска управа, 
Београд, Саве Машковића 3-5

II   Радна места за која се врши избор:

ДИРЕКТОРИ ФИЛИЈАЛА А   
РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР БЕОГРАД 

1. Директор филијале А, Чукарица, у звању самостални 
порески инспектор, 1 извршилац.
2. Директор филијале А, Нови Београд 1, у звању 
самостални порески инспектор, 1 извршилац.
3. Директор филијале А, Вождовац, у звању самостални 
порески инспектор, 1 извршилац.
4. Директор филијале А, Врачар, у звању самостални 
порески инспектор, 1 извршилац.
5. Директор филијале А, Стари Град, у звању самостални 
порески инспектор, 1 извршилац.
6. Директор филијале А, Савски Венац, у звању самостални 
порески инспектор, 1 извршилац.
7. Директор филијале А, Ваљево, у звању самостални 
порески инспектор, 1 извршилац.
8. Директор филијале А, Шабац, у звању самостални 
порески инспектор, 1 извршилац.
9. Директор филијале А, Звездара, у звању самостални 
порески инспектор, 1 извршилац.
10. Директор филијале А, Земун, у звању самостални 
порески инспектор, 1 извршилац.
11. Директор филијале А, Палилула, у звању самостални 
порески инспектор, 1 извршилац.

12. Директор филијале А, Лозница, у звању самостални 
порески инспектор, 1 извршилац.

ДИРЕКТОРИ ФИЛИЈАЛА А   
РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР НОВИ САД

13. Директор филијале А, Нови Сад 1, у звању самостални 
порески инспектор, 1 извршилац.

14. Директор филијале А, Нови Сад 2, у звању самостални 
порески инспектор, 1 извршилац.

15. Директор филијале А, Суботица, у звању самостални 
порески инспектор, 1 извршилац.

16. Директор филијале А, Зрењанин, у звању самостални 
порески инспектор, 1 извршилац.

17. Директор филијале А, Панчево, у звању самостални 
порески инспектор, 1 извршилац.

ДИРЕКТОРИ ФИЛИЈАЛА А   
РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ

18. Директор филијале А, Краљево, у звању самостални 
порески инспектор, 1 извршилац.

19. Директор филијале А, Чачак, у звању самостални 
порески инспектор, 1 извршилац.

20. Директор филијале А, Ужице, у звању самостални 
порески инспектор, 1 извршилац.

21. Директор филијале А, Крагујевац, у звању самостални 
порески инспектор, 1 извршилац.

22. Директор филијале А, Крушевац, у звању самостални 
порески инспектор, 1 извршилац.

ДИРЕКТОРИ ФИЛИЈАЛА А   
РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР НИШ

23. Директор филијале А, Ниш, у звању самостални 
порески инспектор, 1 извршилац.

24. Директор филијале А, Лесковац, у звању самостални 
порески инспектор, 1 извршилац.

ДИРЕКТОРИ ФИЛИЈАЛА Б   
РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР БЕОГРАД

25. Директор филијале Б, Раковица, у звању самостални 
порески инспектор, 1 извршилац.

26. Директор филијале Б, Нови Београд 2, у звању 
самостални порески инспектор, 1 извршилац.
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27. Директор филијале Б, Смедерево, у звању самостални 
порески инспектор, 1 извршилац.
28. Директор филијале Б, Младеновац, у звању самостални 
порески инспектор, 1 извршилац.
29. Директор филијале Б, Пожаревац, у звању самостални 
порески инспектор, 1 извршилац.

ДИРЕКТОРИ ФИЛИЈАЛА Б   
РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР НОВИ САД

30. Директор филијале Б, Сремска Митровица, у звању 
самостални порески инспектор, 1 извршилац.
31. Директор филијале Б, Сомбор, у звању самостални 
порески инспектор, 1 извршилац.
32. Директор филијале Б, Вршац, у звању самостални 
порески инспектор, 1 извршилац.
33. Директор филијале Б, Рума, у звању самостални 
порески инспектор, 1 извршилац.
34. Директор филијале Б, Бачка Паланка, у звању 
самостални порески инспектор, 1 извршилац.
35. Директор филијале Б, Кикинда, у звању самостални 
порески инспектор, 1 извршилац.
36. Директор филијале Б, Стара Пазова, у звању 
самостални порески инспектор, 1 извршилац.
37. Директор филијале Б, Бечеј, у звању самостални 
порески инспектор, 1 извршилац.

ДИРЕКТОРИ ФИЛИЈАЛА Б   
РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ

38. Директор филијале Б, Параћин, у звању самостални 
порески инспектор, 1 извршилац.
39. Директор филијале Б, Нови Пазар, у звању самостални 
порески инспектор, 1 извршилац.
40. Директор филијале Б, Јагодина, у звању самостални 
порески инспектор, 1 извршилац.

ДИРЕКТОРИ ФИЛИЈАЛА Б   
РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР НИШ

41. Директор филијале Б, Врање, у звању самостални 
порески инспектор, 1 извршилац.
42. Директор филијале Б, Зајечар, у звању самостални 
порески инспектор, 1 извршилац.
43. Директор филијале Б, Пирот, у звању самостални 
порески инспектор, 1 извршилац.

Опис послова директора филијала А и директора 
филијала Б:
Руководи радом Филијале. Организује, обједињава и 
распоређује послове на унутрашње организационе јединице. 
Пружа потребну стручну помоћ запосленима. Одговоран је 
за благовремено, правилно и законито обављање послова 
из делокруга Филијале. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области 
правне или економске науке на студијама другог степена 
(дипломске академске студије – мастер, специјалистичке 
академске студије, специјалистичке струковне студије), 
односно на основним студијама у трајању од најмање 4 
године, радно искуство од најмање 8 година, оспособљеност 
за рад на рачунару.

ДИРЕКТОРИ ФИЛИЈАЛА Ц   
РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР БЕОГРАД

44. Директор филијале Ц, Лазаревац, у звању виши 
порески инспектор I, 1 извршилац.
45. Директор филијале Ц, Велика Плана, у звању виши 
порески инспектор I, 1 извршилац.
46. Директор филијале Ц, Гроцка, у звању виши порески 
инспектор I, 1 извршилац.
47. Директор филијале Ц, Петровац, у звању виши порески 
инспектор I, 1 извршилац.
48. Директор филијале Ц, Обреновац, у звању виши 
порески инспектор I, 1 извршилац.
49. Директор филијале Ц, Смедеревска Паланка, у звању 
виши порески инспектор I, 1 извршилац.

ДИРЕКТОРИ ФИЛИЈАЛА Ц   
РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР НОВИ САД

50. Директор филијале Ц, Петроварадин, у звању виши 
порески инспектор I, 1 извршилац.
51. Директор филијале Ц, Темерин, у звању виши порески 
инспектор I, 1 извршилац.
52. Директор филијале Ц, Врбас, у звању виши порески 
инспектор I, 1 извршилац.
53. Директор филијале Ц, БачкаТопола, у звању виши 
порески инспектор I, 1 извршилац.
54. Директор филијале Ц, Ковин, у звању виши порески 
инспектор I, 1 извршилац.
55. Директор филијале Ц, Оџаци, у звању виши порески 
инспектор I, 1 извршилац.
56. Директор филијале Ц, Кула, у звању виши порески 
инспектор I, 1 извршилац.
57. Директор филијале Ц, Апатин, у звању виши порески 
инспектор I, 1 извршилац.
58. Директор филијале Ц, Сента, у звању виши порески 
инспектор I, 1 извршилац.
59. Директор филијале Ц, Инђија, у звању виши порески 
инспектор I, 1 извршилац.
60. Директор филијале Ц, Шид, у звању виши порески 
инспектор I, 1 извршилац.

ДИРЕКТОРИ ФИЛИЈАЛЕ Ц   
РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ

61. Директор филијале Ц, Ћуприја, у звању виши порески 
инспектор I, 1 извршилац.
62. Директор филијале Ц, Пријепоље, у звању виши 
порески инспектор I, 1 извршилац.
63. Директор филијале Ц, Аранђеловац, у звању виши 
порески инспектор I, 1 извршилац.
64. Директор филијале Ц, Свилајнац, у звању виши 
порески инспектор I, 1 извршилац.
65. Директор филијале Ц, Трстеник, у звању виши порески 
инспектор I, 1 извршилац.
66. Директор филијале Ц, Врњачка Бања, у звању виши 
порески инспектор I, 1 извршилац.
67. Директор филијале Ц, Горњи Милановац, у звању виши 
порески инспектор I, 1 извршилац.
68. Директор филијале Ц, Нова Варош, у звању виши 
порески инспектор I, 1 извршилац.
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69. Директор филијале Ц, Пожега, у звању виши порески 
инспектор I, 1 извршилац.

70. Директор филијале Ц, Ивањица, у звању виши порески 
инспектор I, 1 извршилац.

ДИРЕКТОРИ ФИЛИЈАЛЕ Ц   
РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР НИШ

71. Директор филијале Ц, Алексинац, у звању виши 
порески инспектор I, 1 извршилац.

72. Директор филијале Ц, Власотинце, у звању виши 
порески инспектор I, 1 извршилац.

73. Директор филијале Ц, Бујановац, у звању виши порески 
инспектор I, 1 извршилац.

74. Директор филијале Ц, Књажевац, у звању виши 
порески инспектор I, 1 извршилац.

75. Директор филијале Ц, Прокупље, у звању виши 
порески инспектор I, 1 извршилац.

76. Директор филијале Ц, Бор, у звању виши порески 
инспектор I, 1 извршилац.

77. Директор филијале Ц, Неготин, у звању виши порески 
инспектор I, 1 извршилац.

ДИРЕКТОРИ ФИЛИЈАЛЕ Ц   
РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ПРИШТИНА

78. Директор филијале Ц, Косовска Митровица, у звању 
виши порески инспектор I, 1 извршилац.

Опис послова директора филијала Ц: 
Руководи радом филијале. Организује, обједињава и 
распоређује послове на унутрашње организационе 
јединице. Пружа потребну стручну помоћ. Одговоран је за 
благовремено, правилно и законито обављање послова из 
делокруга филијале. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области 
правне или економске науке на студијама другог степена 
(дипломске академске студије – мастер, специјалистичке 
академске студије, специјалистичке струковне студије), 
односно на основним студијама у трајању од најмање 4 
године, радно искуство од најмање 7 година, оспособљеност 
за рад на рачунару.

ШЕФОВИ ЕКСПОЗИТУРА 
 РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР БЕОГРАД

79. Шеф експозитуре, Богатић, у звању виши порески 
инспектор II, 1 извршилац.

80. Шеф експозитуре, Крупањ, у звању виши порески 
инспектор II, 1 извршилац.

81. Шеф експозитуре, Велико Градиште, у звању виши 
порески инспектор II, 1 извршилац.

82. Шеф експозитуре, Жабари, у звању виши порески 
инспектор II, 1 извршилац.

83. Шеф експозитуре, Жагубица, у звању виши порески 
инспектор II, 1 извршилац.

84. Шеф експозитуре, Сопот, у звању виши порески 
инспектор II, 1 извршилац.

85. Шеф експозитуре, Барајево, у звању виши порески 
инспектор II, 1 извршилац.

86. Шеф експозитуре, Љубовија, у звању виши порески 
инспектор II, 1 извршилац.
87. Шеф експозитуре, Уб, у звању виши порески инспектор 
II, 1 извршилац.
88. Шеф експозитуре, Љиг, у звању виши порески 
инспектор II, 1 извршилац.
89. Шеф експозитуре, Лајковац, у звању виши порески 
инспектор II, 1 извршилац.
90. Шеф експозитуре, Осечина, у звању виши порески 
инспектор II, 1 извршилац.
91. Шеф експозитуре, Мионица, у звању виши порески 
инспектор II, 1 извршилац.
92. Шеф експозитуре, Кучево, у звању виши порески 
инспектор II, 1 извршилац.
93. Шеф експозитуре, Мало Црниће, у звању виши порески 
инспектор II, 1 извршилац.
94. Шеф експозитуре, Мали Зворник, у звању виши 
порески инспектор II, 1 извршилац.
95. Шеф експозитуре, Голубац, у звању виши порески 
инспектор II, 1 извршилац.
96. Шеф експозитуре, Коцељева, у звању виши порески 
инспектор II, 1 извршилац.
97. Шеф експозитуре, Владимирци, у звању виши порески 
инспектор II, 1 извршилац.
98. Шеф експозитуре, Сурчин, у звању виши порески 
инспектор II, 1 извршилац.

ШЕФОВИ ЕКСПОЗИТУРА  
РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР НОВИ САД

99. Шеф експозитуре, Тител, у звању виши порески 
инспектор II, 1 извршилац.
100. Шеф експозитуре, Жабаљ, у звању виши порески 
инспектор II, 1 извршилац.
101. Шеф експозитуре, Бачки Петровац, у звању виши 
порески инспектор II, 1 извршилац.
102. Шеф експозитуре, Кањижа, у звању виши порески 
инспектор II, 1 извршилац.
103. Шеф експозитуре, Нови Кнежевац, у звању виши 
порески инспектор II, 1 извршилац.
104. Шеф експозитуре, Житиште, у звању виши порески 
инспектор II, 1 извршилац.
105. Шеф експозитуре, Сечањ, у звању виши порески 
инспектор II, 1 извршилац.
106. Шеф експозитуре, Ковачица, у звању виши порески 
инспектор II, 1 извршилац.
107. Шеф експозитуре, Опово, у звању виши порески 
инспектор II, 1 извршилац.
108. Шеф експозитуре, Алибунар, у звању виши порески 
инспектор II, 1 извршилац.
109. Шеф експозитуре, Бела Црква, у звању виши порески 
инспектор II, 1 извршилац.
110. Шеф експозитуре, Пландиште, у звању виши порески 
инспектор II, 1 извршилац.
111. Шеф експозитуре, Пећинци, у звању виши порески 
инспектор II, 1 извршилац.
112. Шеф експозитуре, Ириг, у звању виши порески 
инспектор II, 1 извршилац.
113. Шеф експозитуре, Бач, у звању виши порески 
инспектор II, 1 извршилац.
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114. Шеф експозитуре, Нова Црња, у звању виши порески 
инспектор II, 1 извршилац.
115. Шеф експозитуре, Беочин, у звању виши порески 
инспектор II, 1 извршилац.
116. Шеф експозитуре, Сремски Карловци, у звању виши 
порески инспектор II, 1 извршилац.
117. Шеф експозитуре, Нови Бечеј, у звању виши порески 
инспектор II, 1 извршилац.
118. Шеф експозитуре, Србобран, у звању виши порески 
инспектор II, 1 извршилац.
119. Шеф експозитуре, Мали Иђош, у звању виши порески 
инспектор II, 1 извршилац.
120. Шеф експозитуре, Ада, у звању виши порески 
инспектор II, 1 извршилац.
121. Шеф експозитуре, Чока, у звању виши порески 
инспектор II, 1 извршилац.

ШЕФОВИ ЕКСПОЗИТУРА  
РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ

122. Шеф експозитуре, Брус, у звању виши порески 
инспектор II, 1 извршилац.
123. Шеф експозитуре, Деспотовац, у звању виши порески 
инспектор II, 1 извршилац.
124. Шеф експозитуре, Топола, у звању виши порески 
инспектор II, 1 извршилац.
125. Шеф експозитуре, Лапово, у звању виши порески 
инспектор II, 1 извршилац.
126. Шеф експозитуре,  Прибој, у звању виши порески 
инспектор II, 1 извршилац.
127. Шеф експозитуре, Сјеница, у звању виши порески 
инспектор II, 1 извршилац.
128. Шеф експозитуре, Гуча, у звању виши порески 
инспектор II, 1 извршилац.
129. Шеф експозитуре, Косјерић, у звању виши порески 
инспектор II, 1 извршилац.
130. Шеф експозитуре, Ариље, у звању виши порески 
инспектор II, 1 извршилац.
131. Шеф експозитуре, Тутин, у звању виши порески 
инспектор II, 1 извршилац.
132. Шеф експозитуре, Рековац, у звању виши порески 
инспектор II, 1 извршилац.
133. Шеф експозитуре, Рача, у звању виши порески 
инспектор II, 1 извршилац.
134. Шеф експозитуре, Баточина, у звању виши порески 
инспектор II, 1 извршилац.
135. Шеф експозитуре, Кнић, у звању виши порески 
инспектор II, 1 извршилац.
136. Шеф експозитуре, Александровац, у звању виши 
порески инспектор II, 1 извршилац.
137. Шеф експозитуре, Варварин, у звању виши порески 
инспектор II, 1 извршилац.
138. Шеф експозитуре, Ћићевац, у звању виши порески 
инспектор II, 1 извршилац.
139. Шеф експозитуре, Рашка, у звању виши порески 
инспектор II, 1 извршилац.
140. Шеф експозитуре, Бајина Башта, у звању виши 
порески инспектор II, 1 извршилац.
141. Шеф експозитуре, Чајетина, у звању виши порески 
инспектор II, 1 извршилац.

ШЕФОВИ ЕКСПОЗИТУРА  
РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР НИШ

142. Шеф експозитуре, Нишка Бања, у звању виши порески 
инспектор II, 1 извршилац.
143. Шеф експозитуре, Гаџин Хан, у звању виши порески 
инспектор II, 1 извршилац.
144. Шеф експозитуре, Дољевац, у звању виши порески 
инспектор II, 1 извршилац.
145. Шеф експозитуре, Мерошина, у звању виши порески 
инспектор II, 1 извршилац.
146. Шеф експозитуре, Бојник, у звању виши порески 
инспектор II, 1 извршилац.
147. Шеф експозитуре, Медвеђа, у звању виши порески 
инспектор II, 1 извршилац.
148. Шеф експозитуре, Лебане, у звању виши порески 
инспектор II, 1 извршилац.
149. Шеф експозитуре, Босилеград, у звању виши порески 
инспектор II, 1 извршилац.
150. Шеф експозитуре, Владичин Хан, у звању виши 
порески инспектор II, 1 извршилац.
151. Шеф експозитуре, Сурдулица, у звању виши порески 
инспектор II, 1 извршилац.
152. Шеф експозитуре, Бољевац, у звању виши порески 
инспектор II, 1 извршилац.
153. Шеф експозитуре, Бела Паланка, у звању виши 
порески инспектор II, 1 извршилац.
154. Шеф експозитуре, Бабушница, у звању виши порески 
инспектор II, 1 извршилац.
155. Шеф експозитуре, Димитровград, у звању виши 
порески инспектор II, 1 извршилац.
156. Шеф експозитуре, Ражањ, у звању виши порески 
инспектор II, 1 извршилац.
157. Шеф експозитуре, Соко Бања, у звању виши порески 
инспектор II, 1 извршилац.
158. Шеф експозитуре, Црна Трава, у звању виши порески 
инспектор II, 1 извршилац.
159. Шеф експозитуре, Прешево, у звању виши порески 
инспектор II, 1 извршилац.
160. Шеф експозитуре, Трговиште, у звању виши порески 
инспектор II, 1 извршилац.
161. Шеф експозитуре, Сврљиг, у звању виши порески 
инспектор II, 1 извршилац.
162. Шеф експозитуре, Блаце, у звању виши порески 
инспектор II, 1 извршилац.
163. Шеф експозитуре, Житорађа, у звању виши порески 
инспектор II, 1 извршилац.
164. Шеф експозитуре, Куршумлија, у звању виши порески 
инспектор II, 1 извршилац.
165. Шеф експозитуре, Мајданпек, у звању виши порески 
инспектор II, 1 извршилац.
166. Шеф експозитуре, Кладово, у звању виши порески 
инспектор II, 1 извршилац.

ШЕФОВИ ЕКСПОЗИТУРА  
РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ПРИШТИНА

167. Шеф експозитуре, Грачаница, у звању виши порески 
инспектор II, 1 извршилац.
168. Шеф експозитуре, Звечан, у звању виши порески 
инспектор II, 1 извршилац.
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169. Шеф експозитуре, Лепосавић, у звању виши порески 
инспектор II, 1 извршилац.

170. Шеф експозитуре, Ранилуг, у звању виши порески 
инспектор II, 1 извршилац.

171. Шеф експозитуре, Штрпце, у звању виши порески 
инспектор II, 1 извршилац.

172. Шеф експозитуре, Шилово, у звању виши порески 
инспектор II, 1 извршилац.

173. Шеф експозитуре, Зубин Поток, у звању виши порески 
инспектор II, 1 извршилац.

Опис послова за шефове експозитура:
Руководи радом експозитуре, организује, обједињава  и  усмерава  
рад непосредних извршилаца. Пружа потребну стручну помоћ 
непосредним извршиоцима  ради благовременог, законитог и 
правилног обављања послова у експозитури. Обавља насложеније 
послове из делокруга рада експозитуре и одговоран је за 
благовремено и тачно извештавање Регионалног центра (филијале). 
Обавља и друге послове по налогу директора Регионалног центра 
(филијале). 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне 
или економске науке на студијама другог степена (дипломске 
академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, 
специјалистичке струковне студије), односно на основним 
студијама у трајању од најмање 4 године, радно искуство од 
најмање 6 година, оспособљеност за рад на рачунару, способност 
организовања рада и руковођења. 

Стручне оспособљености, знања и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: провера општих способности 
(логичко и аналитичко резоновање, организационе способности, 
вештина руковођења) и провера стручне оспособљености 
провераваће се писмено – путем теста. Провера стручног знања 
вршиће се провером знања из материје регулисане Законом 
о пореском поступку и пореској администрацији. Вештина 
рада на рачунару – практичним радом на рачунару и вештина 
комуникације – усменим путем (разговором). Кандидат који не 
покаже задовољавајуће резултате након теста општих способности 
и стручне оспособљености, не може да приступи наредном делу 
изборног поступка, провери вештине рада на рачунару. На разговор 
се позивају само кандидати који су у претходним деловима изборног 
поступка стекли право да учествују на разговору.

III Место рада за наведена радна места: је у месту где се 
налази организациона јединица у којој се врши избор руководилаца.

IV Адреса на коју се подносе пријаве
Министарство финансија и привреде – Пореска управа, Централа, 
Београд, Саве Машковића 3-5, са назнаком „За јавни конкурс“.

V Лице које је задужено за давање обавештења о конкурсу
Драгана Зарић, тел: 011/3953-437, Министарство финансија и 
привреде – Пореска управа.

ЗАЈЕДНИЧКО ЗА СВА РАДНА МЕСТА

VI Општи услови за рад на свим радним местима :
Држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса 
пунолетан, да учеснику конкурса раније није престајао радни однос 
у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и 
да није осуђиван на казну затвора од најмање 6 месеци.

VII Рок за подношње пријава  на конкурс:
Рок за подношење пријава почиње да тече наредног дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“ и истиче 
31.10.2012. године.

VIII Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:
- пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном 

искуству;
- оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству;
- оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге 

рођених;
- оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна 

спрема;
- оверена фотокопија радне књижице;
 - оригинал или оверена фотокопија уверења да кандидат није 

под истрагом и да се против њега не води кривични поступак 
(не старије од 6 месеци),

- оригинал или оверена фотокопија уверења да кандидат није 
осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци или за 
кажњиво дело које га чини неподобним за обављање  послова 
у државном органу (не старије од 6 месеци).

Напомене:
- За наведена извршилачка радна места кандидати се бирају на 

период од 5 година, уз могућност поновног избора.
- Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном 

органу, подлежу пробном раду од 6 месеци;  Kандидати који 
немају положен државни стручни испит, ако буду изабрани, 
дужни су да исти положе у року од 6 месеци од дана ступања 
на рад.

- Кандидати који конкуришу на више радних места подносе 
једну пријаву у којој наводе сва радна места за која конкуришу.

- Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у 
оригиналу или фотокопији овереној у општини или суду, као и 
непотпуне и неблаговремене пријаве биће одбачене.

- Овај оглас објављује се у „Службеном гласнику Републике 
Србије“, дневним листовима: „Политика“,„Данас“, „Блиц“, 
„Вечерње новости“ и у листу „Послови“ Националне 
службе за запошљавање. 
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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

СЛОБОДНИХ РАДНИХ МЕСТА

1088

Како да предате оглас за слободна радна места 

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

    Администрација           
     и управа

београ д

градска општиНа 
Чукарица 
управа градскЕ општиНЕ
11000 Београд, Шумадијски трг 2
тел. 011/3052-284, 3052-285

Руководилац одељења у 
Одељењу за грађевинске и 
комуналне послове

Руководилац одељења у 
Одељењу за општу управу

УСЛОВИ: висока стручна спрема, правни факултет.

Руководилац одељења у 
Одељењу за заједничке послове 
општих органа

УСЛОВИ: висока стручна спрема, економски или 
правни факултет.

ОСТАЛО: пет година радног стажа и положен 
државни стручни испит. Поред наведених усло-
ва, потребно је да кандидат испуњава и услове 
предвиђене Законом о радним односима у држав-
ним органима („Сл. гласник РС“, бр. 48/91, 66/91, 
44/98, 49/99, 34/01 и 39/02), и то: да је државља-
нин Републике Србије, да има општу здравствену 
способност, да није осуђиван за кривично дело на 
безусловну казну затвора од најмање шест месеци 
или за кажњиво дело које га чини неподобним за 
обављање послова у државном органу. Пријаве на 
оглас доставити у року од 8 дана од дана објављи-
вања, на адресу Општине.

јагодина

градска управа 
града јагодиНЕ
35000 Јагодина, Краља Петра I  6

Административни секретар 
функционера Скупштине
Одељење за скупштинске и 
нормативне послове

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, правно-биро-
техничка, управна, медицинска или друга школа 
друштвеног смера, шест месеци радног стажа и 
положен државни стручни испит. Поред посебних 
услова, кандидат мора да испуњава и услове из 
члана 6 Закона о радним односима у државним 
органима, да је држављанин Републике Србије, да 
није осуђиван за кривично дело на безусловну каз-
ну затвора од најмање шест месеци или за кажњи-
во дело које га чини неподобним за обављање 
послова у државном органу, да поседује општу 
здравстену способност (за кандидата који буде 
изабран). Пријаве са потребном документацијом 
слати на горенаведену адресу. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се узети у разматрање.

Краљево

општиНска управа 
општиНЕ врњаЧка бања
36210 Врњачка Бања
Крушевачка 17

Начелник Општинске управе 
Општине Врњачка Бања
на период од 5 година

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених чл. 
6 Закона о радним односима у државним органи-
ма („Сл. гласник РС“, бр. 48/91, 66/91, 44/98-др. 
закон, 49/99-др. закон, 34/2001-др. закон, 39/2002, 
49/2005-одлука УСРС, 79/2005-др. закон, 81/2005-
испр. др. закона и 83/2005-испр. др. закона), кан-
дидат треба да испуњава и услове предвиђене 
чланом 54 Закона о локалној самоуправи („Сл. гла-
сник РС“, бр. 129/2007): завршен правни факултет, 
положен испит за рад у органима државне упра-
ве и најмање 5 година радног искуства у струци. 
Пријаве са биографијом и доказима о испуњавању 
услова огласа достављају се Општинском већу 
Општине Врњачка Бања, Крушевачка 17, у року 
од 8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узимати у разматрање. Избор кандидата 
извршиће се у року од 15 дана по истеку рока за 
подношење пријава.

општиНско вЕћЕ 
општиНЕ рашка
36350 Рашка, Ибарска 2
тел. 036/737-315

Начелник Општинске управе
на мандатни период од 5 година

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен 
правни факултет, положен испит за рад у органи-
ма државне управе, најмање 5 година радног иску-
ства у струци; држављанство Републике Србије, 
пунолетство, општа здравствена способност и да 
кандидат није осуђиван за кривично дело на безу-
словну казну затвора од најмање шест месеци или 
за кажњиво дело које га чини неподобним за оба-
вљање послова у државном органу. Оглас је отво-
рен 8 дана.

КрУшевац

општиНска управа
37230 Александровац
Јаше Петровића 26
тел. 037/3554-556

Грађевински инспектор

УСЛОВИ: грађевински или архитектонски факул-
тет; VII/1 степен стручне спреме; 3 године радног 
искуства; положен државни стручни испит и рад 
на рачунару. Поред општих услова предвиђених 
у члану 6 Закона о радним односима у државним 
органима („Службени гласник РС“, бр. 48/91), кан-
дидат треба да испуњава и посебне горенаведене 
услове. Пријаве са доказима о испуњавању услова 
огласа подносе се у року од 8 дана од дана обја-
вљивања огласа, на адресу Општинске управе. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се раз-
матрати.

општиНска управа 
општиНЕ трстЕНик
37240 Трстеник, Кнегиње Милице 5
тел. 037/712-643

Начелник Општинске управе

УСЛОВИ: Кандидат треба да има завршен правни 
факултет, положен испит за рад у органима држав-
не управе и најмање пет година радног искуства у 
струци. Поред посебних услова, кандидат треба 
да испуњава услове из члана 6 Закона о радним 
односима у државним органима; да је државља-
нин Републике Србије; да има општу зравствену 
способност; да није осуђиван за кривично дело на 
безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или 
за кажњиво дело које га чини неподобним за оба-
вљање послова у државном органу. Пријаве слати 
на горенаведену адресу.

ниш

градска општиНа 
палилула
18000 Ниш, Бранка Радичевића 1
тел. 018/290-600

Послови рачуноводства и 
контроле документације

УСЛОВИ: економски факултет или висока школска 
спрема факултета за услужни бизнис; положен 
стручни испит за рад у органима државне управе; 
годину дана радног искуства у струци; да је канди-
дат држављанин Републике Србије; да није осуђи-
ван за кривична дела на безусловну казну затвора 
од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га 
чини неподобним за обављање послова у држав-
ним органима. Уз пријаву доставити: диплому о 
стеченој стручној спреми; уверење о држављан-
ству; уверење основног суда да кандидат није 
осуђиван за горенаведена дела; потврду о дужини 
радног стажа. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће се узимати у разматрање.

управа градскЕ 
општиНЕ мЕдијаНа
18000 Ниш, Париске комуне бб

Начелник Управе градске 
Општине Медијана
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: висока стручна спрема, завршен прав-
ни факултет; положен испит за рад у органима 
државне управе; најмање 5 година радног иску-
ства на пословима правне струке; да је кандидат 
држављанин Републике Србије; да није осуђиван 
на безусловну казну затвора од најмање 6 месе-
ци или за кажњиво дело које га чини неподобним 
за обављање послова у државном органу; да има 
општу здравствену способност. Уз пријаву доста-
вити: оригинал или оверену фотокопију дипломе 
(уверења) о стеченој стручној спреми и положе-
ном стручном испиту; доказ о радном искуству; 
оригинал или оверену фотокопију уверења о 
држављанству; оригинал или оверену фотокопију 
извода из матичне књиге рођених; лекарско уве-
рење о психичкој, физичкој и здравственој спо-
собности; уверење да кандидат није осуђиван на 
безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или 
за кажњиво дело које га чини неподобним за оба-
вљање послова у државном органу. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати.
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администрација и управа

панчево

општиНа алибуНар 
општиНска управа
26310 Алибунар, Трг слободе 4
тел. 013/641-176
факс: 013/641-544
e-mail: аlskupstina@hemo.net

Послови радних односа

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће 
опште услове: да је држављанин Републике 
Србије; да је пунолетан; да има општу здравствену 
способност; да има прописану стручну спрему; да 
није осуђиван за кривично дело на безусловну каз-
ну затвора од најмање шест месеци или за кажњи-
во дело које га чини неподобним за обављање 
послова у државном органу, да се против лица не 
води кривични поступак за дело за које се посту-
пак води по службеној дужности. Кандидат треба 
да испуњава и следеће посебне услове: VII степен 
стручне спреме (правни факултет), најмање једна 
година радног искуства, положен стручни испит 
за рад у органима државне управе и познавање 
рада на рачунару. Доказе о испуњености услова 
кандидат је дужан да достави у оригиналу или у 
овереној фотокопији. Доказ о испуњености општег 
услова под алинејом 3 доставља само кандидат 
који је изабран након спроведеног избора. Прија-
ве са потребном документацијом о испуњавању 
услова предвиђених огласом подносе се у запе-
чаћеној коверти, на адресу: Општинска управа 
Општине Алибунар, Трг слободе 4, 26310 Алибу-
нар, са назнаком: „За конкурс-радни односи“. Сва 
обавештења о огласу могу се добити од радника 
задуженог за послове радних односа у Општинској 
управи Алибунар непосредно или на број телефо-
на: 013/641-176. Пријаве се подносе у року од 8 
дана од дана објављивања у публикацији „Посло-
ви“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узети у разматрање.

општиНа алибуНар 
општиНска управа
26310 Алибунар, Трг слободе 4
тел. 013/641-176
факс: 013/641-544
e-mail: аlskupstina@hemo.net

Имовинско-правни послови

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће 
опште услове: да је држављанин Републике 
Србије; да је пунолетан; да има општу здравствену 
способност; да има прописану стручну спрему; да 
није осуђиван за кривично дело на безусловну каз-
ну затвора од најмање шест месеци или за кажњи-
во дело које га чини неподобним за обављање 
послова у државном органу, да се против лица не 
води кривични поступак за дело за које се посту-
пак води по службеној дужности. Кандидат треба 
да испуњава и следеће посебне услове: VII степен 
стручне спреме (правни факултет), најмање једна 
година радног искуства, положен стручни испит 
за рад у органима државне управе и познавање 
рада на рачунару. Доказе о испуњености услова 
кандидат је дужан да достави у оригиналу или у 
овереној фотокопији. Доказ о испуњености општег 
услова под алинејом 3 доставља само кандидат 
који је изабран након спроведеног избора. Пријаве 
са потребном документацијом о испуњавању усло-
ва предвиђених огласом подносе се у запечаћеној 
коверти, на адресу: Општинска управа Општи-
не Алибунар, Трг слободе 4, 26310 Алибунар, са 
назнаком: „За конкурс-имовинско-правни посло-
ви“. Сва обавештења о огласу могу се добити од 
радника задуженог за послове радних односа у 
Општинској управи Алибунар непосредно или на 

број телефона: 013/641-176. Пријаве се подносе 
у року од 8 дана од дана објављивања у публи-
кацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узети у разматрање.

сомбор

рЕпублика србија 
аутоНомНа покрајиНа 
војводиНа 
цЕНтар за социјалНи рад 
„оЏаци“
25250 Оџаци, Кнез Михајлова 41
тел. 025/5742-142

Директор
на период од 4 године (реизбор)

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Зако-
ном, кандидат треба да испуњава следеће посебне 
услове: стечено високо образовање на студијима 
другог степена (мастер академске студије, спе-
цијалистичке академске студије, специјалистичке 
струковне студије), односно на основним студији-
ма у трајању од најмање четири године и одгова-
рајући академски, односно, стручни назив утврђен 
у области правних, економских, психолошких, 
педагошких и андрагошких и социолошких наука, 
односно стручни назив: дипломирани социјални 
радник и да има најмање пет година радног иску-
ства у струци; да поседује организаторске способ-
ности; да није осуђиван и да се против њега не 
води кривични поступак за кривична дела која га 
чине неподобним за рад у државним органима; 
да приложи програм рада за мандатни пероиод. 
Пријаве са потребним доказима о испуњавању 
услова конкурса доставити у року од 15 дана од 
дана објављивања, на адресу Центра за социјални 
рад Оџаци. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати.

сремсК а митровица

општиНска управа 
општиНЕ шид
22240 Шид, Карађорђева 2

Буџетски инспектор

УСЛОВИ: VII степен, економског смера, 3 године 
радног искуства на пословима финансијске кон-
троле или рачуноводствено-финансијским посло-
вима, познавање рада на рачунару, положен испит 
за овлашћеног рачуновођу и положен стручни 
испит. Поред наведених услова, кандидат треба 
да испуњава и опште услове: држављанство Репу-
блике Србије, да је пунолетан, да има прописану 
стручну спрему, да није осуђиван за кривично дело 
на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци 
или за кажњиво дело које га чини неподобним за 
обављање послова у државном органу. Уз пријаву 
о испуњавању услова огласа, кандидат треба да 
достави и следеће доказе: извод из матичне књи-
ге рођених, уверење о држављанству, диплому о 
стручној спреми, уверење надлежног суда да није 
осуђиван за наведено кривично дело, лекарско 
уверење о здравственој способности - доставља се 
након доношења одлуке о избору кандидата. Рок 
за пријаву је 8 дана од дана објављивања. Пријаве 
на оглас доставити на адресу Општинске управе.

исправка огласа 
општиНа стара пазова 
општиНска управа
22300 Стара Пазова, Светосавска 11
тел. 022/310-170

Оглас објављен 03.10.2012. године у пуб-
ликацији „Послови“, за радно место: руко-
водилац Одељења за стамбено-комунал-
не послове, заштиту животне средине и 
инспекцијске послове, исправља се у делу 
који се односи на стручну спрему и треба 
да гласи: високо образовање стечено на 
студијама другог степена (дипломске ака-
демске студије-мастер, специјалистичке 
академске студије), односно VII/1 степен 
стручне спреме, пољопривредни или правни 
факултет. Остали део огласа је непромењен.

сУботиц а

дамир шитЕ пр 
извршитЕљ
24000 Суботица
Максима Горког 9-11
тел. 069/554-26-62

Помоћник извршитеља
за рад у Бачкој Тополи, на одређено 
време од 2 месеца

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани 
правник, рад на рачунару (Office пакет), мађар-
ски језик-средњи ниво, возачка дозвола „Б“ кате-
горије. Пробни рад 2 месеца. Радне биографије 
слати на мејл: kontakt@izvrsiteljsu.rs. Оглас остаје 
отворен 8 дана од дана објављивања.

рЕгиоНалНа дЕпоНија 
доо суботица
24000 Суботица
Трг Лазара Нешића 1
тел. 024/673-815

Директор Друштва
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Право пријављивања имају сви заинте-
ресовани држављани Републике Србије који поред 
општег услова предвиђеног чл. 24 Закона о раду 
(„Службени гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 
54/2009), испуњавају и следеће посебне услове: 
висока стручна спрема, економског или правног 
смера, најмање 4 године радног искуства у струци 
на сличним или истим пословима, познавање рада 
на рачунару, знање српског, мађарског и енглеског 
језика, програм рада за мандатни период (четири 
године). Пријавну документацију чине: извод из 
матичне књиге рођених (не старији од 6 месе-
ци), уверење о држављанству Републике Србије 
(не старије од 6 месеци), доказ о степену стручне 
спреме, доказ о радном искуству (нпр. фотокопија 
радне књижице или релевантног уговора), про-
грам рада за мандатни период, радна биографија 
(CV). Пријавна документација се подноси на срп-
ском језику. Пратећа документација се доставља у 
оригиналу или у овереној фотокопији. Пријаве уз 
које нису приложени сви потребни докази у ориги-
налу или у овереној фотокопији, као и непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће бити разматране. 
Пријавну документацију доставити на горенаведе-
ну адресу, са назнаком: „Конкурс за избор директо-
ра“. Рок за достављање пријаве је 15 дана од дана 
објављивања конкурса. Све додатне информације 
могу се добити на адреси: Трг Лазара Нешића 1, IX 
спрат, канцеларија бр. 106, 117, у Суботици или на 
број тел. 024/673-815. Све информације о Друштву 
могу се наћи на: www.deponija.rs.

http://www.nsz.gov.rs/
Ваша праВа адреса:
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„FINaNCE CONSULTING“ Dоо
24000 Суботица, Максима Горког 9-11
тел. 024/555-349
e-mail: f.consulting@tippnet.rs

Директор привредног друштва
на одређено време од 3 месеца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломи-
рани економиста за општу економију, банкарство 
и финансије, 3 године радног искуства на банкар-
ским пословима и пословима осигурања, рад на 
рачунару-напредни ниво, мађарски језик-виши 
ниво, возачка дозвола „Б“ категорије, пробни рад 
3 месеца. Сва заинтересована лица могу да се 
обрате на горенаведени број телефона ради зака-
зивања термина за разговор или да радне биогра-
фије пошаљу на горенаведену мејл адресу, најкас-
није до 24.10.2012. године.

ваљево

цЕНтар за социјалНи 
рад „НапрЕдак“
14253 Осечина, Карађорђева 114
тел. 014/451-077

Водитељ случаја

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани 
социјални радник или дипломирани психолог или 
дипломирани педагог или дипломирани андрагог 
или специјални педагог. Пријаве се подносе у року 
од 15 дана од дана објављивања, на горенаведену 
адресу.

врање

јп дирЕкција за 
граЂЕвиНско 
зЕмљиштЕ и путЕвЕ 
општиНЕ владиЧиН ХаН
Светосавска 1
17510 Владичин Хан
тел. 017/472-594

Дипломирани економиста - 
менаџер
за обављање послова заменика 
директора

УСЛОВИ: висока школска спрема - VII степен струч-
не спреме, дипломирани економиста - менаџер, 5 
година радног искуства и познавање рада на рачу-
нару. Поред наведених услова, уз пријаву на кон-
курс кандидати треба да доставе следеће доказе: 
фотокопију дипломе, потврду о радном искуству, 
извод из матичне књиге рођених, уверење о држа-
вљанству, уверење да нису кажњавани и осуђива-
ни, уверење да се против њих не води кривични 
и истражни поступак и уверење о општој здрав-
ственој способности. Непотпуне пријаве неће бити 
разматране. Заинтересовани кандидати могу да се 
пријаве на конкурс у року од 8 дана од дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови“, на 
горенаведену адресу.

 Трговина и услуге

UNIQА је водећа осигуравајућа кућа у Аустрији и 
једна од водећих групација у централно-источ-
ној Европи, која успешно послује у 20 европских 
земаља и окупља 22.000 сарадника који брину о 
више од 8,1 милиона задовољних клијената. Са 
традицијом дугом 150 година наше име предста-
вља синоним квалитетне услуге, поштовања сарад-
ника и клијената и пословања у складу са високим 
моралним стандардима.

За првих 5 година пословања у Србији, UNIQА је 
пружила сигурност великом броју клијената и сада 
имамо више од 1,2 милиона осигураника у Србији. 
Већ четири године заредом смо компанија са најбр-
жим растом међу првих пет осигуравајућих друшта-
ва у Србији, а три године заредом смо најажурнији 
у исплати штета на тржишту аутоодговорности.

За нове продајне подухвате тражимо:

АГЕНТЕ ПРОДАЈЕ НЕЖИВОТНИХ 
ОСИГУРАЊА
више извршилаца у градовима: 
Ваљево, Панчево, Шабац, Суботица, 
Зрењанин, Кикинда, Вршац, Нови 
Сад, Инђија, Рума, Чачак, Краљево, 
Јагодина, Ниш, Пирот, Лесковац, 
Врање, Прокупље, Крагујевац и 
Крушевац

Агенти продаје осигурања су професионални 
финансијски саветници спремни да одговоре на сва 
питања клијената и помогну им у избору правих 
производа. Агенти продаје неживотних осигурања 
активно успостављају контакте са новим и одржа-
вају контакте са постојећим клијентима, презентују 
и продају производе осигурања, испуњавају продај-
не планове, развијају и унапређују продају, пре све-
га неживотних осигурања и извештавају о спроведе-
ним активностима.

Нудимо Вам:
- обуку и могућност сталног стручног усаврша-

вања;
- могућност да се докажете и осигурате своју 

будућност у једној од најперспективнијих 
делатности;

- стимулативни компензациони систем са нео-
граниченим могућностима зараде;

- професионални развој и каријеру кроз изван-
редне прилике за напредовање у оквиру 
UNIQА продајне структуре или кроз покре-
тање властитог посла.

Од Вас очекујемо:
- искуство у продаји (минимум две године);
- искуство у продаји неживотних осигурања 

(пожељно);
- спремност за рад на терену;
- познавање рада на рачунару (МS Оffice 

пакет);
- возачка дозвола „Б“ категорије (пожељно);
- одличне способности комуникације и презен-

товања;
- спремност за даље учење и развој;
- енергичност, посвећеност и проактивност у раду.

Уколико испуњавате наведене услове, верујете у 
себе, истрајни сте, имате ентузијазма и желите да 
радите у једној од највећих осигуравајућих кућа 
у Европи, позивамо Вас да се придружите нашем 
успешном тиму. Да бисте конкурисали потребно је 
да се најпре региструјете као корисник нашег сис-
тема за кандидате, а затим пријавите за позицију: 
Агент продаје неживотних осигурања у региону/
граду за који сте заинтересовани. UNIQА систему 
за кандидате можете приступити преко веб-сајта 
UNIQА осигурања: www.uniqа.rs, кликом на пречи-
цу: Пријава за посао или преко странице: Посао и 
каријера.

Биће контактирани само кандидати који уђу у ужи 
избор. За техничку подршку на располагању Вам је 
e-mail: podrska@uniqа.rs.

WIENER STaDTISCHE 
оSIGURaNJE аDо
22000 Сремска Митровица
Стари шор 173
тел. 060/1006-204
e-mail: аpopovic@wiener.cо.rs

Агент продаје осигурања
3 извршиоца

УСЛОВИ: III-VII степена стручне спреме, без обзи-
ра на струку; познавање рада на рачунару; мини-
мум шест месеци радног искуства, без обзира на 
делатност. Лице за контакт: Александар Поповић, 
број тел. 060/1006-204.

„пЕрспЕкта“ доо
11000 Београд, Дринчићева 4
е-mail: оffice@perspekta.cо.rs

Систем администратор
на одређено време

УСЛОВИ: VII/1 или VI степен стручне спреме, 
факултет организационих наука, електротехнички 
факултет или факултет за информационе техно-
логије; возачка дозвола „Б“ категорије; основна 
информатичка обука; обука MCSA; енглески језик-
средњи ниво. Пријаве слати на е-mail: оffice@
perspekta.cо.rs. Рок за пријављивање је 30 дана од 
дана објављивања.

сзур „лама“
34000 Крагујевац, Београдска 75
e-mail: info@hotel-lama.com

Радник на рецепцији

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, смер еконо-
миста у туризму или IV степен стручне спреме, 
туристички техничар; знање рада на рачунару; 
познавање страних језика: енглески-виши ниво 
или конверзацијски ниво. Пријаве са биографијом 
(CV) доставити на горенаведену мејл адресу, 
најкасније до 31.10.2012. године.

доо „алЕксаНдрија Нова“
21238 Чуруг, Краља Петра I  91
тел. 021/833-015, 834-040

Пекар
на одређено време до 12 месеци
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме, пекар. 
Предност приликом запошљавања имаће канди-
дати који поседују радно искуство на пословима 
пекара.

Обука за
активно 
тражење
посла

Посао се не чека, 
посао се тражи

Обука за активно
тражење посла

Стекните 
конкурентску 

предност

Запослимо 
Србију 

Локални акциони планови запошљавања
Запослимо Србију 

Национална служба
за запошљавање

Регионална политика запошљавања

Пословни центри НСЗ

ВЕЛИКЕ ИДЕЈЕ 
ЗА МАЛИ 
БИЗНИС

Обуке и субвенције
за запошљавање

Унапредите
своје

пословање

Национална служба
за запошљавање

Пословни центри 
НСЗ

План за 
реализацију 

вашег
бизниса

САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊА

НАЈКРАЋИ ПУТ
ДО ПОСЛА

Национална служба
за запошљавање

САЈМОВИ ЗАПОШЉАВАЊА

Први утисак је 
најважнији –
будите
испред свих

Национална служба
за запошљавање

Друштвена одговорност

ПРИОРИТЕТИ У 
ЗАПОШЉАВАЊУ

Друштвена
одговорност

Људи су
мера успеха

Шанса за младе

Школа је знање, 
посао је занат

Национална служба
за запошљавање

Шанса за 
младе

Програми 
приправништва – 

знање у пракси

ПРАВИ 
ОДГОВОРИ НА 
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ

У служби 
клијената

ПРАВИ 
ОДГОВОРИ НА 
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ Прави људи

на правим
пословима

Обуке и субвенције (за запошљавање)

Једнакост 
на тржишту 

рада

Подршка
запошљавању особа

са инвалидитетом

Обука за  
активнО  
тражење 

 пОсла
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Трговина и услуге

„аRTHUR SOLaR“ Dоо
24000 Суботица
Мајшански пут 134/6
тел. 064/9858-213

Столар-монтер
на одређено време 3 месеца

Опис посла: израда и склапање соларних колектора.

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, столар-монтер.

Бравар
на одређено време 3 месеца

Опис посла: израда носача за соларне колекторе и 
монтажа соларних колектора.

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, бравар.

ОСТАЛО: Заинтересовани кандирати могу да се 
јаве на број телефона: 064/9858-213, ради зака-
зивања термина за разговор или да радну биогра-
фију пошаљу на мејл: solar.zaposlenje.rs2@gmail.
com, најкасније до 20.10.2012. године.

„ZEPTER INTERNaTIONaL“ 
Dоо
11070 Нови Београд
Булевар Михајла Пупина 117
тел. 063/537-419

Комерцијалиста на терену
5 извршилаца

УСЛОВИ: IV, V, VI степен стручне спреме, комер-
цијални послови; рад ван радног односа-уговор 
о делу; основна информатичка обука (Windows, 
Wоrd, Еxcel, Еxplorer, Оutlook); рад на терену. Рок 
за пријаву је до 14.11.2012. године.

цЕНтар 
„живЕти усправНо“
21000 Нови Сад, Исе Бајића 6
тел. 021/424-291

Персонална асистенткиња
на одређено време

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у било ком 
занимању, обавезно познавање рада на рачунару; 
обавезна возачка дозвола „Б“ категорије, пробни 
рад 1 месец.

„иНтЕр сиб“ доо
11070 Нови Београд
Булевар Михајла Пупина 117
тел. 011/3113-247, лок. 18

Продавац нафтних деривата
за рад у Медвеђи-НИС Петрол
5 извршилаца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, пожељно: до 
30 година старости, пожељно познавање страног 
језика-почетни ниво. Кандидати се могу јављати 
на број телефона: 011/3113-247, локал 18, лице за 
контакт: Лидија Павловић.

сава осигурањЕ
18000 Ниш
Светозара Марковића 20

Сарадник у неживотним 
осигурањима

УСЛОВИ: завршен факултет, виша или средња 
школа; познавање основа рада на рачунару; 
пожељно искуство у раду у некој осигуравајућој 
кући на пословима имовинских осигурања; пожељ-
на лиценца за рад у осигурању код НБС. CV-прија-
ву послати на адресу: life.nis@sava-оsiguranje.rs.

„вЕмоНт“ доо
11000 Београд
Владимира Роловића 169
тел. 011/6682-585

Електроинсталатер

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, електроинста-
латер; 2 године радног искуства. Контакт са посло-
давцем на е-mail: vwеmont@verat.net или на броје-
ве телефона: 011/6682-585 и 6682-543.

„SWEET HOME“ 
агЕНција за НЕкрЕтНиНЕ
11000 Београд, Кнеза Михаила 7/4
тел: 011/3285-149
e-mail: drinashome@gmail.com

Менаџер продаје некретнина
на одређено време
2 извршиоца

УСЛОВИ: од IV до VII степена стручне спреме; 
искуство са некретнинама или у комерцијали. 
Јављање кандидата на e-mail: drinashome@gmail.
com или на телефон: 3285-149. Рок за пријављи-
вање је 15 дана од дана објављивања огласа.

„траНспро“ доо
24000 Суботица
Петра Хорвацког 76
тел. 024/566-574

Возач камиона унутрашњег 
транспорта

УСЛОВИ: возачка дозвола „Ц“ и „Е“ категорије, I 
- IV степен стручне спреме; 3 године радног иску-
ства на траженим пословима; искуство у вожњи 
камиона са приколиоцом; рад на терену. Пријаве 
кандидата искључиво путем телефона, ради зака-
зивања термина за разговор, на бројеве: 063/521-
638 или 024/566-574. Особа за контакт: Борис 
Фрањковић. Оглас остаје отворен до 31.10.2012. 
године.

WIENER STaDTISCHE 
осигурањЕ а.д.о. - београд
34000 Крагујевац
Краља Александра I Карађорђевића 53
тел. 034/501-079
e-mail: a.dragutinovic@wiener.co.rs

Агент осигурања
на одређено време 11 месеци (замена 
лица по програму „Прва шанса 2011“)

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломи-
рани економиста; лице старости до 30 година; 

без обзира на радно искуство; пожељно знање 
енглеског језика. Заинтересовани кандидати тре-
ба да CV проследе на мејл адресу: a.dragutinovic@
wiener.co.rs, најкасније до 30.10.2012. године.

„аLLSECURE“ Dоо
11070 Нови Београд
Милутина Миланковића 27

Програмер
на одређено време од 6 месеци
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 или VI степен стручне спреме, 
информатичке или електротехничке струке, радно 
искуство 2 године, одлично познавање енглеског 
језика, одлично познавање развијања апликација 
за Windows и апликација базираних на вебу, спо-
собност планирања, решавања проблема и анали-
тичке вештине управљања већим бројем пројеката 
и веб-сајтова, одлично познавање АSP, HTML, SQL, 
VB 6, Јаva Script, Dreamwеaver, добро знање HTML, 
АSP и Јаva Script, разумевање комуникационих 
технологија (routing протокола, TCP/IP, subnets, 
праћење перформанси, VPN, Firewаlls техноло-
гија итд.), искуство у веб сервер администрацији и 
PHP програмирању (предност познавање Linux-а), 
пожељно познавање Windows 2000/2003 Сервер 
конфигурације. CV на енглеском језику са мотива-
ционим писмом и фотографијом слати на е-mail: 
zristic@аsbg.rs, у року од 15 дана од дана објављи-
вања огласа.

„KONCERN FaRMaKOM 
MB RETaIL GROUP“ Dоо
11070 Нови Београд
Милутина Миланковића 136 б
тел. 064/8394-284

Продавац-месар
на одређено време до 3 месеца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, месар, пробни 
рад 1 месец.

доо „моНа“
11000 Београд, Цара Уроша 62

Продавац
за рад у Јагодини, на одређено време 
до 9 месеци

УСЛОВИ: средња стручна спрема, трговачког или 
економског смера, као и друге школе, уколико кан-
дидат има искуства у продаји. Пријаве са радном 
биографијом послати на е-mail: komercijala@mona.
rs, са назнаком: „Конкурс за продавца у Јагодини“.

Обука за
активно 
тражење
посла

Посао се не чека, 
посао се тражи

Обука за активно
тражење посла

Стекните 
конкурентску 

предност

Запослимо 
Србију 

Локални акциони планови запошљавања
Запослимо Србију 

Национална служба
за запошљавање

Регионална политика запошљавања

Пословни центри НСЗ

ВЕЛИКЕ ИДЕЈЕ 
ЗА МАЛИ 
БИЗНИС

Обуке и субвенције
за запошљавање

Унапредите
своје

пословање

Национална служба
за запошљавање

Пословни центри 
НСЗ

План за 
реализацију 

вашег
бизниса

САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊА

НАЈКРАЋИ ПУТ
ДО ПОСЛА

Национална служба
за запошљавање

САЈМОВИ ЗАПОШЉАВАЊА

Први утисак је 
најважнији –
будите
испред свих

Национална служба
за запошљавање

Друштвена одговорност

ПРИОРИТЕТИ У 
ЗАПОШЉАВАЊУ

Друштвена
одговорност

Људи су
мера успеха

Шанса за младе

Школа је знање, 
посао је занат

Национална служба
за запошљавање

Шанса за 
младе

Програми 
приправништва – 

знање у пракси

ПРАВИ 
ОДГОВОРИ НА 
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ

У служби 
клијената

ПРАВИ 
ОДГОВОРИ НА 
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ Прави људи

на правим
пословима

Обуке и субвенције (за запошљавање)

Једнакост 
на тржишту 

рада

Подршка
запошљавању особа

са инвалидитетом
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Грађевинарство и индустрија / медицина

 Грађевинарство   
     и индустрија

PD „ELEVO-CONDOR- 
KONSTRUKT“ d.o.o.
ТПЦ „Краљевица“ локал 11, Зајечар
тел. 061/1526-150
е-mail: elevo.condor.konstrukt@gmail.com

Надзорник монтаже лифтова

Опис посла: обављање послова надзора монтаже 
лифтова.

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломи-
рани инжењер електротехнике (у обзир долазе 
сви смерови осим смерова из области телекому-
никација и рачунарске технике) или дипломирани 
машински инжењер (без обзира на смер); посеб-
на знања: знање немачког језика - средњи ниво, 
знање рада на рачунару - MS Office, возачка доз-
вола „Б“ категорије. Без обзира на радно искуство.

ОСТАЛО: Након заснивања радног односа запосле-
ни се упућује у Немачку, ради полагања испита и 
добијања лиценце/дозволе за рад на горенаведе-
ном послу. Послодавац сноси трошкове превоза, 
смештаја и лекарског прегледа приликом упући-
вања запосленог у иностранство. Конкурс је отво-
рен до попуне. Заинтересовани кандидати могу 
своје радне биографије да доставе мејлом или да 
се јаве на горенаведени број телефона, лице за 
контакт: Зоран Николић, ради добијања детаљ-
нијих информација о понуди.

доо „ЕлмоНт“
18000 Ниш
Генерала Милојка Лешјанина 72
тел. 018/4254-970

Одговорни извођач радова
на одређено време до 3 месеца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломи-
рани инжењер електротехнике, смер јаке струје; 
радно искуство 24 месеца; знање енглеског језика-
средњи ниво; извођачка лиценца 450.

„иНститут за 
заштиту На раду“ ад
21000 Нови Сад, Школска 3
е-mail: institut@institut.cо.rs

Дипломирани инжењер 
технологије

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани 
инжењер технологије, радно искуство 36 месеци, 
возачка дозвола „Б“ категорије, знање рада на 
рачунару, знање енглеског или немачког језика, 
пробни рад 3 месеца.

гп „граЂЕвиНар“ доо
14210 Уб, Душана Даниловића 5
тел. 014/411-906, 411-859

Шеф градилишта

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани 
инжењер грађевине или VI степен стручне спре-
ме, инжењер грађевине; пожељно радно искуство; 
место рада је на објекту у Београду. Пријаве и 
диплому са прилозима о стеченом образовању 
слати на горенаведену адресу или на е-mail: 
gradjevinarub@ptt.rs.

доо „мЕтал-Нова“
35230 Ћуприја, Кнеза Милоша бб

Руководилац производње

Опис послова: организује рад у производњи, руко-
води процесом производње, старање о извршењу 
плана производње по квантитету, квалитету и 
року, надзор над процесом производње.

УСЛОВИ: VII/VI степен стручне спреме, машин-
ске струке и најмање 3 године радног искуства на 
пословима руковођења у производњи, са активним 
знањем енглеског или немачког језика, са положе-
ним возачким испитом „Б“ категорије, знање МS 
Оffice, рад у програму Аcad, употреба базе пода-
така, спремност за тимски рад. Радни однос се 
заснива на неодређено време са пробним радом. 
Пријаве и CV слати на горенаведену адресу или на 
е-mail: maksimbg@maksim.si.

тпс-творНица 
пољоприврЕдНиХ 
стројЕва 
доо Нови кНЕжЕвац
Нови Кнежевац, Немањина 102
тел. 0230/81-203
е-mail: info.tps@cimos.еu

Вођа производње

УСЛОВИ: висока стручна спрема-машински 
факултет-VII или VI степен стручности (пред-
ност: инжењери производног машинства); радно 
искуство у производној фирми; основно позна-
вање рада на рачунару; организационе способ-
ности; систематичност у раду; поузданост; кому-
никативност; спремност за тимски рад; жеља за 
доказивањем и истраживањем; спремност на при-
хватање сугестија од стране колега.

Машински инжењер

УСЛОВИ: VII/1 или VI/1 степен стручне спреме, 
дипломирани машински инжењер или машински 
инжењер; основно познавање рада на рачунару; 
спремност за тимски рад; жеља за доказивањем 
и истраживањем; спремност на прихватање сугес-
тија од стране колега, са или без радног искуства.

Дипломирани економиста

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипло-
мирани економиста; основно познавање рада на 
рачунару; спремност за тимски рад; жеља за дока-
зивањем и истраживањем; спремност на прихва-
тање сугестија од стране колега, са или без радног 
искуства.

ОСТАЛО: Пријаве са биографијом слати на горена-
ведену адресу или мејл. Рок за пријаву је 14 дана 
од дана објављивања у публикацији „Послови“.

    Mедицина
     и пољопривреда

здравствЕНи цЕНтар 
кладово
Кладово, Дунавска 1-3
тел. 019/801-116

Специјалиста радиотерапије

Опис посла: обављање послова из домена лекара 
специјалисте радиолога-радиотерапеута.

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, лекар 
специјалиста; положен специјалистички испит; 
лиценца за лекаре; потребна најмање 1 година 
радног искуства у струци. Обезбеђен је смештај; 
скраћено радно време: 30 сати недељно. Конкурс 
је отворен до попуне радног места. Заинтересо-
вани кандидати треба да се на горенаведени број 
телефона обрате особама за контакт: Слађани 
Натошевић и Бојани Скрлатовић.

покрајиНски 
сЕкрЕтаријатза 
пољоприврЕду, 
водоприврЕду и 
шумарство
21000 Нови Сад
Булевар Михајла Пупина 16

Стручни сарадник за шумарство

УСЛОВИ: високо образовање стечено на студија-
ма другог степена шумарства (мастер академске 
студије, специјалистичке академске студије, спе-
цијалистичке струковне студије) или на основним 
студијама шумарства у трајању од најмање чети-
ри године и завршен приправнички стаж или нај-
мање 1 година радног искуства у струци и положен 
државни стручни испит за рад у органу управе, 
односно стечено високо образовање на академ-
ским студијама првог степена (основне академске 
студије) и најмање четири године радног искуства 
у струци и положен државни стручни испит за рад 
у органу управе, основни ниво оспособљености за 
рад на рачунару (ЕCDL START) и пробни рад од 6 
месеци. Посебни услови: у радни однос у држав-
ном органу не може бити примљено лице које је 
осуђивано за кривично дело на безусловну казну 
затвора од најмање шест месеци или за кажњи-
во дело које га чини неподобним за обављање 
послова у државном органу. Одлуку о избору 
између пријављених кандидата доноси Покрајин-
ски секретар за пољопривреду, водопривреду и 
шумарство. Докази који се прилажу уз пријаву на 
оглас: пријава са биографијом и наводима о доса-
дашњем радном искуству; уверење о држављан-
ству (оригинал или оверена фотокопија); извод 
из матичне књиге рођених (оригинал или овере-
на фотокопија); уверење о некажњавању издато 
од стране МУП-а; доказ о одговарајућој стручној 
спреми (оригинал или оверена фотокопија дипло-
ме); уверење о положеном државном стручном 
испиту за рад у органу управе (оригинал или ове-
рена фотокопија); фотокопија радне књижице; 
оригинал или оверена фотокопија доказа о рад-
ном искуству у струци (потврде, решења, уговори 
и други акти из којих се може утврдити на којим 
пословима и са којом стручном спремом је стече-
но радно искуство); потврда о оспособљености за 
рад на рачунару (ЕCDL START) - оригинал или ове-
рена фотокопија. Рок за подношење пријава је 15 
дана. Име лица задуженог за давање обавештења 
о огласу: Оливера Крчо, број телефона: 021/457-
908.
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медицина

зу апотЕка „LEUT SI“
21000 Нови Сад
Булевар ослобођења 102
тел. 021/2155-308
е-mail: si@leutsi.cо.rs

Шеф апотеке
на одређено време 3 месеца
5 извршилаца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломи-
рани фармацеут, положен стручни испит-лицен-
ца, познавање рада на рачунару, знање енглеског 
језика, радно искуство 6 месеци. Оглас је отворен 
до попуне радних места.

Фармацеутски техничар
на одређено време 3 месеца
5 извршилаца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, фармацеутски 
техничар, положен стручни испит-лиценца, позна-
вање рада на рачунару, знање енглеског језика, 
радно искуство 6 месеци. Оглас је отворен до 
попуне радних места.

спЕцијалистиЧка 
оФталмолошка 
ордиНација 
„PERFECT VISION“
24000 Суботица, Сенћански пут 15
тел. 060/6565-023, 024/55-75-75
е-mail: mirjana.trkuljа@kucazdravlja.rs

Специјалиста офталмологије
2 извршиоца

Опис посла: специјалистички офталмолошки пре-
гледи, дијагностика, хирургија.

УСЛОВИ: завршен медицински факултет-специја-
листа офталмологије; радно искуство: пожељно 
(није неопходно); познавање рада на рачунару 
(МS Оffice пакет); знање енглеског језика; возач-
ка дозвола „Б“ категорије (пожељна, није услов). 
Обезбеђен је смештај близу клинике; пробни рад 
(4 месеца); рад у сменама; радно време 8 сати 
дневно. Конкурс је отворен до попуне радних мес-
та. Заинтересовани кандидати треба да се на горе-
наведене бројеве телефона обрате особи за кон-
такт: Мирјани Тркуљи.

здравствЕНи цЕНтар 
„алЕксиНац“
18220 Алексинац
Момчила Поповића 144
тел. 018/804-215

Медицинска сестра-техничар
за рад у Служби хирургије, на 
одређено време до 12 месеци
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска 
сестра-техничар општег смера, са положеним 
стручним испитом. Кандидат уз пријаву треба да 
достави: оверен препис/фотокопију дипломе о 
завршеној медицинској школи; оверен препис/
фотокопију уверења о положеном стручном испи-
ту; потврду Националне службе за запошљавање 
о дужини чекања на запослење; доказ о радном 
искуству у струци након положеног стручног испи-
та на пословима пружања здравствене заштите 
(фотокопија радне књижице или потврда посло-
давца); биографију са адресом и контакт телефон. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити 
разматране.

уНивЕрзитЕтска 
дЕЧја клиНика
11000 Београд, Тиршова 10
тел. 011/2060-676

Медицинска сестра-техничар
на одређено време по основу замене

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, педијатријског 
или општег смера, положен стручни испит. Прија-
ве се шаљу у затвореној коверти на наведену 
адресу Клинике, са назнаком: „Пријава на кон-
курс за пријем медицинске сестре-техничара на 
одређено време по основу замене“. Приликом 
пријаве на конкурс кандидати су дужни да доставе 
следећа документа: кратку биографију; фотоко-
пију личне карте; фотокопију дипломе о завршеној 
школи; фотокопију дипломе о положеном струч-
ном испиту; оверену фотокопију радне књижице. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узи-
мати у разматрање.

НациоНалНа служба за 
запошљавањЕ
11000 Београд, Краља Милутина 8

Оглашава слободна радна места, за рад у СР 
Немачкој:

Место рада: СР Немачка, околина Хамбурга.

Лекар на специјализацији
30 извршилаца

Опис посла: послови лекара на специјализацији из 
области анестезиологије/гинекологије и акушер-
ства/неурологије.

УСЛОВИ: лекар опште праксе, знање немач-
ког језика-минимум Б2 ниво, MS Office, положен 
државни испит, одрађен стаж од шест месеци; 
висина почетне плате 3.800 € бруто, послодавац 
сноси трошкове специјализације.

Руководилац Одељења за 
акушерство на Клиници за 
гинекологију и акушерство

Опис посла: руковођење радом одељења, послови 
специјалисте гинекологије и акушерства.

УСЛОВИ: специјалиста гинекологије и акушер-
ства, знање немачког језика-минимум Ц1 ниво, MS 
Office, лиценца за лекаре, четири године искуства 
на пословима специјалисте гинекологије и аку-
шерства; висина почетне плате 6.300 € бруто.

Специјалиста гинекологије и 
акушерства
5 извршилаца

Опис посла: послови специјалисте гинекологије и 
акушерства.

УСЛОВИ: специјалиста гинекологије и акушер-
ства, знање немачког језика-минимум Б2 ниво, MS 
Office, лиценца за лекаре; послодавац не поста-
вља услов дужине радног искуства; висина почет-
не плате 5.000 € бруто.

Специјалиста неурологије
5 извршилаца

Опис посла: послови специјалисте неурологије.

УСЛОВИ: специјалиста неурологије, знање немач-
ког језика-минимум Б2 ниво, MS Office, лиценца 
за лекаре; послодавац не поставља услов дужи-
не радног искуства; висина почетне плате 5.000 € 
бруто.

Специјалиста неурохирургије
5 извршилаца

Опис посла: послови специјалисте неурохирургије.

УСЛОВИ: специјалиста неурохирургије, знање 
немачког језика-минимум Б2 ниво, MS Office, 
лиценца за лекаре, оспособљеност за вршење 
операције под микроскопом; послодавац не поста-
вља услов дужине радног искуства; висина почет-
не плате 5.000 € бруто.

ОСТАЛО: шест месеци пробног рада уз могућност 
продужетка уговора о раду, обезбеђен смештај 
у објекту послодавца (трошкове смештаја сно-
си запослени у износу од око 200 €), могућност 
исхране у болничкој кантини по повољним цена-
ма; дужина радног времена: 40 часова недељно, 
рад у сменама, ноћни рад, дежурства; послодавац 
плаћа трошкове превоза од Србије до СР Немач-
ке, као и трошкове издавања радне дозволе, оба-
везан је здравствени преглед и вакцинација про-
тив хепатитиса Б. Потребна документација: радна 
биографија/CV (са фотографијом); за лекаре спе-
цијалисте-фотокопија уверења о завршеној спе-
цијализацији; за лекаре опште праксе-потврда о 
положеном државном испиту. Наведена документа 
доставити на српском и немачком језику (у момен-
ту подношења пријаве није потребна овера од 
стране судског тумача). Документацију доставити 
скенирану на e-mail: zaposljavanje@nsz.gov.rs  или 
поштом, на адресу: Национална служба за запо-
шљавање, Дечанска 8/V, 11000 Београд, са назна-
ком: „За конкурс: лекари-СР Немачка“. Детаљне 
информације о условима рада кандидати ће доби-
ти на разговору са послодавцем. О месту и терми-
ну одржавања разговора биће обавештени путем 
телефона кандидати који уђу у ужи избор. Конкурс 
је отворен од 01.10.2012. до 31.10.2012. године.

НациоНалНа служба за 
запошљавањЕ
11000 Београд, Краља Милутина 8

Оглашава слободно радно место, за рад у СР 
Немачкој:

Послодавац: St Georg Кlinikum Еisenach
Место рада: Еisenach, Тhüringen, SR Nemačka

Специјалиста кардиологије 
(интервентни кардиолог)
2 извршиоца

Опис посла: послови лекара специјалисте интер-
вентног кардиолога.

УСЛОВИ: специјалиста кардиологије; знање 
немачког језика-средњи ниво (минимум Б1 ниво, 
пожељан Б2); стручни испит; лиценца пожељна; 
радно искуство: неопходно је да лекар зна самос-
тално да врши катетеризацију, уградњу стентова, 
Ехо и осталу кардиолошку дијагностику.

Врста радног односа: на неодређено време (проб-
ни рад 6 месеци).

ОСТАЛО: Обезбеђен смештај и исхрана; основна 
плата је 4.100€ бруто, а повећава се у договору са 
послодавцем (у зависности од искуства и вештине 
лекара); дужина радног времена: 8 часова днев-
но; рад у сменама; ноћни рад; могу конкурисати и 
лекари који су у пензији.

Потребна документација: радна биографија/CV 
на немачком језику (са фотографијом, контакт 
подацима и подацима о траженим искуствима и 
знањима, пожељно је имати сертификат/уверење 
о положеном курсу немачког језика); пропратно 
писмо на немачком језику; фотокопија дипломе 
медицинског факултета преведена на немачки 
језик; фотокопија уверења о положеном специја-
листичком испиту преведена на немачки језик.
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Начин конкурисања: Документацију доставити 
поштом на адресу: Национална служба за запо-
шљавање, Одељење за посредовање у запошља-
вању, Дечанска 8/V, 11000 Београд, са назнаком: 
„За конкурс: кардиолог-СР Немачка“. Некомплетне 
пријаве неће бити разматране. Рок трајања кон-
курса: до попуне радног места.

НациоНалНа служба за 
запошљавањЕ
11000 Београд, Краља Милутина 8

Оглашава слободно радно место, за рад у СР 
Немачкој:

Послодавац: St Georg Klinikum Eisenach
Место рада: Eisenach, Thüringen, SR Nemačka

Специјалиста неуропсихијатрије/
лекар опште медицине 
на специјализацији из 
неуропсихијатрије

УСЛОВИ: специјалиста неурологије, специјалиста 
психијатрије, специјалиста неуропсихијатрије или 
лекар опште медицине на специјализацији из неу-
рологије/психијатрије/неуропсихијатрије. Посебна 
знања и вештине: знање немачког језика-минимум 
Б1 ниво, пожељан Б2; пожељно основно знање 
рада на рачунару (Wоrd, Еxcel); стручни испит за 
лекаре специјалисте; радно искуство: пожељно 1-2 
године започете специјализације (за лекаре опште 
медицине). Радни однос се заснива на одређено 
време од 2 године (пробни рад 6 месеци), након 
тога постоји могућност заснивања радног односа 
на неодређено време. Обезбеђен смештај, исхрана 
и новчани приход од 400 € до завршетка Б2 нивоа 
немачког језика (најдуже 6 месеци), након тога 
се заснива радни однос на 2 године са платом од 
4.100 € бруто. Дужина радног времена 8h дневно, 
рад у сменама.

Потребна документација: радна биографија/
CV са фотографијом на немачком језику (са кон-
такт подацима и подацима о траженим знањима, 
пожељно је имати сертификат/уверење о положе-
ном курсу немачког језика); пропратно писмо на 
немачком језику; фотокопија дипломе медицин-
ског факултета; фотокопија уверења о положеном 
специјалистичком испиту-за лекаре специјалисте 
или доказ о току специјализације из тражених 
области.

Начин конкурисања: Документацију доставити 
поштом на адресу: Национална служба за запо-
шљавање, Одељење за посредовање у запошља-
вању, Дечанска 8/V, 11000 Београд, са назнаком: 
„За конкурс: неуропсихијатар-СР Немачка“.

Некомплетне пријаве неће бити разматране. Кон-
курс је отворен до попуне радног места.

дом здравља алибуНар
26310 Алибунар, Трг слободе 8

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: За директора Дома здравља може да буде 
именовано лице које поред општих услова пропи-
саних законом, испуњава и следеће посебне усло-
ве: доктор медицине, доктор стоматологије или 
дипломирани фармацеут и положен стручни испит 
или дипломирани правник или дипломирани еко-
номиста са завршеном едукацијом из здравстве-
ног менаџмента; најмање 5 година радног стажа у 
области здравствене заштите, од тога најмање три 
године радног стажа на руководећем радном мес-
ту; да није правоснажном судском одлуком осуђе-

но за кривично дело против здравља људи, против 
имовине и против службене дужности. Уз пријаву 
на конкурс кандидат треба да приложи: уверење 
о држављанству, оверен препис или фотокопију 
дипломе о стеченој стручној спреми, оверен пре-
пис или фотокопију потврде о положеном струч-
ном испиту (ако је кандидат доктор медицине, док-
тор стоматологије или дипломирани фармацеут), 
потврду о радном искуству, сертификат о заврше-
ној едукацији из здравственог менаџмента (ако је 
кандидат дипломирани правник или дипломирани 
економиста), уверење из казнене евиденције да 
кандидат није осуђиван за кривично дело против 
здравља људи, против имовине и против службене 
дужности, преглед кретања у служби са биогра-
фијом. Рок за пријављивање је 15 дана од дана 
објављивања. Конкурс се закључује истеком рока 
од 15 дана од дана када је конкурс последњи обја-
вљен у неком од гласила из става 2 овог члана. 
Пријаве слати на адресу: Дом здравља Алибунар, 
Трг слободе 8, 26310 Алибунар. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.

дом здравља 
„др дариНка лукић“
15220 Коцељева, Немањина 8
тел. 015/556-611

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: да кандидат има високу школску спре-
му здраствене струке или високу школску спрему 
друге струке са завршеном едукацијом из обла-
сти здравственог менаџмента; најмање пет годи-
на радног стажа у области здравствене заштите; 
да испуњава и друге услове предвиђене Статутом 
здравствене установе. Уз молбу, кандидати који 
конкуришу обавезни су да приложе: доказ о стече-
ном образовању; доказ о радном искуству у обла-
сти здравства; извод из матичне књиге рођених; 
уверење о држављанству; доказ да нису осуђива-
ни и да нису под истрагом и лекарско уверење. 
Пријаве-молбе са доказима подносе се Управном 
одбору Дома здравља, у року од 15 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“, на горена-
ведену адресу, са назнаком: „Конкурс за директо-
ра-не отварати“.

спЕцијалНа болНица за 
псиХијатријскЕ болЕсти 
„ковиН“
26220 Ковин, Цара Лазара 253
тел/факс: 013/741-166

Медицинска сестра-техничар

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа (IV 
степен), положен стручни испит, без обзира на 
радно искуство. Кандидати су у обавези да доста-
ве: пријаву са кратком биографијом, фотокопију 
дипломе о завршеној стручној спреми (IV степен), 
звање: медицинска сестра-техничар, уверење о 
положеном стручном испиту. Пријаве са потреб-
ним доказима достављају се на горенаведену 
адресу, у року од 8 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се разматрати.

дом здравља 
„Нови бЕоград“
11070 Нови Београд
Гоце Делчева 30
тел. 011/222-21-00, 222-21-41

Медицинска сестра општег смера
на одређено време до повратка 
одсутне запослене

УСЛОВИ: виша или средња медицинска школа-
општи смер, положен стручни испит. Пријаве са 
кратком биографијом, адресом, контакт телефо-
ном и неовереним фотокопијама докумената који-
ма се доказује испуњеност услова конкурса, пре-
дају се преко архиве Дома здравља (III спрат, соба 
бр. 3), на наведену адресу, са назнаком за које 
радно место се подноси пријава. Одлука о избо-
ру биће објављена на огласној табли поред собе 
архиве, а изабрани кандидат биће лично обавеш-
тен телефонским путем.

клиНиЧко-болНиЧки 
цЕНтар „звЕздара“
11000 Београд
Димитрија Туцовића 161
тел. 011/3806-333
факс: 011/3809-650

Медицинска сестра-техничар
за Клиничко одељење за хирургију
3 извршиоца

УСЛОВИ: VI/2 или VI/1 или IV степен стручне 
спреме, завршена виша медицинска или висока 
здравствена струковна школа или средња меди-
цинска школа (VI или IV степен стручне спреме) 
општег смера, оверена фотокопија дипломе, ове-
рена фотокопија о положеном стручном испиту, 
извод са евиденције Националне службе за запо-
шљавање, потврда о дужини радног стажа, након 
положеног стручног испита (оверена фотокопија 
радне књижице), потребна препорука претходне 
здравствене установе у којој је стаж остварен.

Медицинска сестра-техничар
за Клинику за очне болести
2 извршиоца

УСЛОВИ: VI/2 или VI/1 или IV степен стручне спре-
ме, завршена виша медицинска или висока здрав-
ствена струковна школа или средња медицинска 
школа (VI или IV степен стручне спреме) општег 
смера, оверена фотокопија дипломе, оверена 
фотокопија о положеном стручном испиту, извод 
са евиденције Националне службе за запошља-
вање, потврда одужини радног стажа, након поло-
женог стручног испита (оверена фотокопија радне 
књижице), потребна препорука претходне здравс-
твене установе у којој је стаж остварен.

Гинеколошко-акушерска сестра-
техничар
за Болницу за гинекологију и 
акушерство

УСЛОВИ: VI/2 или VI/1 или IV степен стручне 
спреме, завршена виша медицинска или висока 
здравствена струковна школа или средња меди-
цинска школа (VI или IV степен стручне спреме) 
гинеколошко-акушерског или бабичког смера, ове-
рена фотокопија дипломе, оверена фотокопија о 
положеном стручном испиту, извод из евиденције 
Националне службе за запошљавање, потврда о 
дужини радног стажа, након положеног стручног 
испита (оверена фотокопија радне књижице), 
потребна препорука претходне здравствене уста-
нове у којој је стаж остварен.
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ОСТАЛО: Пријаве са биографијом и овереним 
фотокопијама доказа о испуњавању захтеваних 
услова, подносе се у року од 8 дана од дана обја-
вљивања у публикацији „Послови“, на горенаведе-
ну адресу, са назнаком: „За конкурс ради прије-
ма у радни однос“. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће бити узете у разматрање. Учесници 
конкурса биће писмено обавештени.

спЕцијалНа болНица 
„свЕти сава“
11000 Београд, Немањина 2
тел. 011/2642-831

Доктор медицине

УСЛОВИ: висока стручна спрема-медицински 
факултет; положен стручни испит за звање доктор 
медицине; шест месеци радног искуства у струци.

Медицински техничар

УСЛОВИ: средња стручна спрема-медицинска шко-
ла-општи смер; положен стручни испит за звање 
медицински техничар; шест месеци радног иску-
ства у струци.

ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз пријаву прило-
жи следећу документацију: фотокопију дипломе о 
завршеној траженој школи; фотокопију потврде/
уверења о положеном траженом стручном испи-
ту; кратку биографију са адресом и контакт теле-
фоном. Пријаве се подносе поштом на наведену 
адресу Болнице. Пријаве поднете мимо означеног 
рока и без потпуне документације неће се узимати 
у разматрање.

здравствЕНи цЕНтар 
кладово
19320 Кладово, Дунавска 1-3
тел. 019/801-455, лок. 148
e-mail: zckld@kladovonet.com

Лекар специјалиста анестезиолог 
са реаниматологијом

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме; завршен 
медицински факултет и специјализација из анес-
тезиологије са реаниматологијом. Уз пријаву дос-
тавити оверене фотокопије дипломе, уверења о 
положеном специјалистичком испиту и радне књи-
жице и извод из матичне књиге рођених. Постоји 
могућност решавања стамбеног питања. Лице 
за контакт: директор Слађана Натошевић, тел. 
019/801-455, лок. 148. Конкурс је отворен до попу-
не радног места.

здравствЕНа устаНова 
апотЕка „лЕут си“
21000 Нови Сад
Булевар ослобођења 102
e-mail: si@leutsi.co.rs

Фармацеутски техничар
издавање лекова и медицинских 
средстава, на одређено време три 
месеца, за рад у Инђији

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, фармацеутски 
техничар, 6 месеци радног искуства.

Шеф апотеке
издавање лекова и помоћних 
средстава, на одређено време 3 
месеца, за рад у Инђији

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломира-
ни фармацеут, 6 месеци радног искуства.

ОСТАЛО: Посебна знања и вештине: основ-
на информатичка обука (Windows, Word, Excel, 
Explorer, Outlook); енглески језик - почетни ниво; 
лиценца за фармацеуте; стручни испит. Рад у сме-
нама. Пријаве послати на e-mail: si@leutsi.co.rs, до 
20.10.2012. године. Контакт особа: Мирјана Лаза-
ревић, тел. 063/608-830 и 021/215-5308.

дом здравља „звЕздара“
11000 Београд, Олге Јовановић 11
тел. 011/2832-352
факс: 011/2832-337

Специјалиста педијатрије
на одређено време

Опис посла: ради послове своје специјалности, 
учествује у тимском раду према распореду непо-
средног руководиоца, учествује у едукацији кад-
рова, ради на здравственом просвећивању, води 
евиденцију о свом раду, излази на терен по потре-
би, обавља и друге послове по налогу непосредног 
руководиоца.

УСЛОВИ: медицински факултет- специјалиста из 
педијатрије, VII/2 степен стручне спреме, положен 
стручни испит, основно познавање рада на рачу-
нару. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана 
објављивања огласа, поштом или личном доста-
вом у архиву Дома Здравља „Звездара“, Олге Јова-
новић 11 (II спрат, соба 208). Уз пријаву поднети 
доказе о испуњености тражених услова.

поНиштЕњЕ огласа 
градски завод за 
плућНЕ болЕсти и 
тубЕркулозу
11000 Београд, Прешевска 33
тел. 011/2412-466
факс: 011/2411-226

Оглас објављен 03.10.2012. године у пуб-
ликацији „Послови“, поништава се за радно 
место: медицинска сестра-техничар у огран-
ку за плућне болести и туберкулозу у Обре-
новцу.

дом здравља 
„др милорад влајковић“
Барајево, Светосавска 91
тел. 011/8300-186

Медицинска сестра-техничар, 
смер педијатрија
на одређено време до 2 месеца, за рад 
у Служби за задравствену заштиту 
жена, деце и омладине

УСЛОВИ: завршена средња медицинска шко-
ла, смер педијатрија и положен стручни испит. 
Уз пријаву кандидати подносе: оверену фотоко-
пију дипломе о завршеној средњој школи, смер 
педијатрија, оверену фотокопију потврде о поло-
женом стручном испиту, оверену фотокопију доз-
воле за рад-лиценце, радну биографију. Рок за 
подношење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања огласа. Пријаве слати на наведену адресу 
или доставити лично у писарницу Дома здравља 
Барајево.

  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 при-
мљено лице под условима прописаним зако-
ном и ако:
1)  има одговарајуће образовање;
2)  има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима;
3)  није осуђивано правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безу-
словна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрвњење, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично 
дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање;
4)  има држављанство Републике Србије.

Када се образовно-васпитни рад остварује на 
језику националне мањине, осим услова из 
става 1 овог члана, лице мора да има и доказ 
о знању језика на коме се остварује образов-
но-васпитни рад.
Услови из ст. 1 и 2 овог члана доказују се 
приликом пријема у радни однос и провера-
вају се у току рада.
Доказ о испуњености услова из става 1, тач. 
1) и 4) и става 2 овог члана подносе се уз 
пријаву на конкурс, а из става 1 тачка 2) овог 
члана пре закључења уговора о раду. Доказ 
из става 1. тачка 3) овог члана прибавља 
установа.
Запосленом престаје радни однос ако се у 
току радног односа утврди да не испуњава 
услове из ст. 1 и 2 овог члана или ако одбије 
да се подвргне лекарском прегледу у надлеж-
ној здравственој установи.

београ д

ФакултЕт сцЕНскиХ и 
примЕњЕНиХ умЕтНости 
акадЕмија лЕпиХ 
умЕтНости
11000 Београд, Таковска 49а

Ванредни професор за наставни 
предмет: Клавир, ужа уметничка 
област Клавијатурни инструменти
на одређено време до пет година

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, магистар из 
области клавира, референце за избор у звање ван-
редног професора, способност за наставни рад.

Доцент за наставни предмет: 
Урбани дизајн, ужа уметничка 
област Унутрашња архитектура
на одређено време од пет година
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УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломи-
рани архитекта ентеријера, референце за избор у 
звање доцента, способност за наставни рад.

ОСТАЛО: кандидати треба да испуњавају услове 
утврђене Законом о високом образовању („Служ-
бени гласник РС“, бр. 73/2005, 100/07, 97/08, 
44/2010) и Статутом АЛУ. Пријаве са пратећим 
прилозима подносе се у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса, на горенаведену адресу.

уНивЕрзитЕт у бЕограду 
шумарски ФакултЕт
11000 Београд, Кнеза Вишеслава 1
тел. 011/3053-921

Наставник-доцент за ужу научну 
област Хемијско-механичка 
прерада дрвета
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат 
из уже научне области за коју се наставник бира, 
шумарски факултет, одсек прерада дрвета, без 
обзира на искуство.

Наставник-доцент за ужу научну 
област Планирање газдовања 
шумама
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из 
уже области за коју се наставник бира, шумарски 
факултет, одсек шумарство, без обзира на радно 
искуство.

Сарадник у настави за ужу научну 
област Искоришћавање шума и 
ловство са заштитом ловне фауне
на одређено време од 12 месеци 
(замена одсутног радника)

УСЛОВИ: студент мастер академских или специја-
листичких студија који је студије првог степе-
на завршио са просечном оценом најмање осам, 
шумарски факултет, одсек шумарство, без обзира 
на радно искуство.

ОСТАЛО: Избор наставника-доцента врши се на 
период од 5 година, а сарадника у настави на 1 
годину. Остали услови за избор наставника и 
сарадника утврђени су Законом о високом обра-
зовању, Статутом Универзитета у Београду и Ста-
тутом и Правилником о систематизацији послова 
и радних задатака радника Шумарског факултета. 
Пријаве са биографијом и доказима о испуњености 
услова из конкурса (оверене фотокопије дипломе, 
извод из матичне књиге рођених, држављанство, 
списак научних и стручних радова, сепарати радо-
ва...), достављају се надлежној служби Шумарског 
факултета у Београду, Кнеза Вишеслава 1, у року 
од 8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“.

прЕдшколска устаНова 
„полЕтарац“
Барајево, Светосавска 83
тел. 011/7872-130

Медицинска сестра-васпитач-
приправник
на одређено време до 1 године

Медицинска сестра-васпитач-
приправник
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у наведеном 
занимању.

мЕдициНска школа 
„бЕоград“
11000 Београд, Делиградска 31
тел. 011/2684-585

Наставник микробиологије са 
епидемиологијом (без лиценце)
са 40% радног времена

УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста за меди-
цинску микробиологију; доктор медицине, спе-
цијалиста епидемиолог; доктор медицине.

Наставник анатомије и 
физиологије (без лиценце)
са 30% радног времена

УСЛОВИ: доктор медицине.

Наставник енглеског језика
на одређено време ради замене 
одсутне запослене

УСЛОВИ: професор, односно дипломирани фило-
лог за енглески језик и књижевност.

Наставник рачунарства и 
информатике
на одређено време ради замене 
одсутне запослене

УСЛОВИ: професор информатике, односно дип-
ломирани информатичар; професор математике, 
односно дипломирани математичар, смер рачу-
нарства и информатике; дипломирани инжењер 
електротехнике, сви смерови, односно одсеци; 
дипломирани инжењер електронике, сви смерови, 
односно одсеци; дипломирани инжењер за инфор-
мационе системе, односно дипломирани инжењер 
организације за информационе системе или дип-
ломирани инжењер организационих наука, одсеци 
за информационе системе, информационе системе 
и технологије; дипломирани инжењер информати-
ке, односно дипломирани инжењер рачунарства; 
дипломирани економист, смерови: кибернетско-
организациони, економска статистика и киберне-
тика, статистика и информатика или статистика, 
информатика и квантна економија; професор тех-
нике и информатике; лице са завршеним факул-
тетом које је у току студија савладало програм 
рачунарства и информатике у трајању од најмање 
4 семестра.

Наставник вежби (практичне 
наставе)-приправник  
(без лиценце): а) Физикалне 
терапије и б) Масаже
на одређено време од 12 месеци
2 извршиоца

УСЛОВИ: виши физиотерапеутски техничар.

Наставник географије  
(без лиценце)
са 40% радног времена, на одређено 
време до краја школске 2012/2013. 
године

УСЛОВИ: професор географије; професор дипло-
мирани географ; професор историје-географије.

Наставник социологије-
приправник (без лиценце)
са 90% радног времена, на одређено 
време од 12 месеци

УСЛОВИ: професор социологије, односно дипло-
мирани социолог; професор филозофије и социо-
логије; дипломирани политиколог, наставни смер; 
дипломирани политиколог за друштвено-поли-
тичке односе.

Наставник вежби (практичне 
наставе)-приправник (без 
лиценце): а) Здравствене неге 
деце и б) Здравствене неге деце 
раног узраста
на одређено време од 12 месеци

УСЛОВИ: виша медицинска сестра-техничар; стру-
ковна медицинска сестра; организатор здравстве-
не неге. Сва наведена лица траба да имају прет-
ходно стечено средње образовање у подручју рада 
здравство и социјална заштита.

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

ош „свЕти сава“
11000 Београд, Авалска 8
тел. 011/2433-639

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора школе може да буде иза-
брано лице које има високо образовање, лиценцу 
за наставника, педагога или психолога и најмање 
пет година радног стажа у области образовања и 
васпитања у складу са чланом 8 тачка 2 Закона о 
основама система образовања и васпитања. Ман-
дат директора тече од дана ступања на дужност. 
Уз пријаву кандидат подноси: биографске подат-
ке; оверен препис дипломе о завршеном факул-
тету; оверен препис уверења о положеном струч-
ном испиту (лиценцу); потврду о радном искуству 
(стажу), са подацима о пословима и задацима које 
је обављао; извод из матичне књиге рођених; уве-
рење о држављанству; прилоге којима доказује 
своје стручне, организационе, моралне и друге 
квалитете; уверење да није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања; програм рада директора школе 
за наредну годину; остала документа која могу пос-
лужити приликом утврђивања предлога за имено-
вање. Благовременом пријавом сматра се она која 
је предата у року утврђеном конкурсом. Уколико 
је пријава предата препоручено, поштом, тада се 
као дан пријема рачуна дан пријема пошиљке од 
стране поште. Ако је последњи дан конкурсног 
рока за пријем пријаве недеља или дан државног 
празника, рок за пријем пријава помера се за сле-
дећи радни дан. Под потпуном пријавом сматра се 
пријава која у прилогу садржи документа којима 
кандидат доказује да испуњава услове назначе-
не конкурсом. Пријаве са доказима о испуњавању 
услова подносе се на наведену адресу школе, са 
назнаком: „Конкурс за директора“, у року од 15 

Национална служба за 
запошљавање

преквалификације 
доквалификације
Стекните  
конкурентСку  
предноСт
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дана од дана објављивања конкурса. Кандидати 
ће бити писмено обавештени о дану обављања 
разговора са кандидатима, као и о одлуци Школ-
ског одбора, у року од 8 дана од дана именовања. 
Ближа обавештења могу се добити у секретаријату 
школе и на број телефона: 011/2433-639.

уНивЕрзитЕт 
„мЕтрополитаН“ 
истраживаЧко-развојНи 
цЕНтар „биоирц“
11000 Београд, Тадеуша Кошћушка 63
тел. 064/9565-004, 069/2030-885

Сарадник за рад на научним 
пројектима из области 
биомедицинског инжењеринга 
(теме пројекта обухватају развој 
и примену нумеричких метода, 
развој софтвера, повезивање 
биолошких процеса и нумеричких 
модела и биоинформатику)

УСЛОВИ: Од сарадника се очекује да упише док-
торске студије на студијском програму Биоинфор-
матика на Универзитету „Метрополитан“, кроз 
заједнички програм University оf Houston (dual 
degree програм). На конкурс се могу пријавити 
кандидати са завршеним основним и мастер сту-
дијама из техничких, информатичких и природних 
наука и са стечених најмање 300 ЕСПБ. Уз прија-
ву дати податке од значаја за радно место: био-
графију, успех на студијама, сопствене резултате. 
Пријаве слати на адресу: Истраживачко-развојни 
центар за биоинжењеринг БИОИРЦ или на е-mail: 
bioirc@кg.аc.rs.

исправка огласа 
срЕдња школа
Гроцка, Ужичка 2
тел. 011/8500-531

Оглас објављен 03.10.2012. године у пуб-
ликацији „Послови“, исправља се за радно 
место: наставник практичне наставе са тех-
нологијом рада-креатор женских фризура, 
са 60% радног времена, у погледу услова 
за заснивање радног односа-услов за засни-
вање радног односа: V степен стручне спре-
ме.

ош „олга пЕтров“
11213 Падинска Скела
Падинска Скела 9
тел. 011/8871-763

Наставник математике
са 80% радног времена

Наставник разредне наставе

Наставник разредне наставе
на одређено време-замена, најдуже 
до краја школске 2012/2013. године

Наставник српског језика
на одређено време

Наставник техничког и 
информатичког образовања
на одређено време

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, у складу са 
Правилником о врсти стручне спреме наставника 
и стручних сарадника у основној школи. Кандидат 
треба да испуњава и услове предвиђене чланом 
120 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011). 
Уз пријаву кандидати су дужни да доставе: био-
графију са личним подацима, оверен препис или 
оверену фотокопију дипломе о стеченој струч-
ној спреми, уверење о држављанству, извод из 
матичне књиге рођених. Одговарајуће лекарско 
уверење се подноси пре закључивања уговора, а 
доказ о неосуђиваности прибавља школа. Канди-
дати за радна места наставника дужни су да пре 
доношења одлуке о избору обаве проверу психо-
физичких способности код надлежне службе за 
послове запошљавања. Рок за подношење пријава 
је 8 дана од дана објављивања конкурса, а пријаве 
слати на адресу школе. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се узимати у обзир. Ближа оба-
вештења могу се добити у секретаријату школе, на 
број телефона: 011/8871-763.

уНивЕрзитЕт у бЕограду 
машиНски ФакултЕт
11000 Београд
Краљице Марије 16

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

УСЛОВИ: завршен електротехнички факултет-VIII 
степен стручне спреме, доктор наука и други усло-
ви утврђени чланом 65 Закона о високом образо-
вању и чланом 11.4. Статута Машинског факулте-
та.

Асистент за ужу научну област 
Термотехника
на одређено време од 3 године

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

уНивЕрзитЕт у бЕограду 
граЂЕвиНски ФакултЕт
11000 Београд
Булевар краља Александра 73
тел. 011/3218-553

Доцент за ужу научну област 
Бетонске конструкције
на одређено време од пет година

Доцент за ужу научну област 
Планирање и пројектовање 
железница
на одређено време од пет година

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

Асистент за ужу научну област 
Бетонске конструкције
на одређено време од три године
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме из уже науч-
не области за коју се бира (студент докторских 
студија), у складу са чл. 72 став 1 Закона о висо-
ком образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005 и 
44/2010).

ОСТАЛО: Кандидати који конкуришу, поред опш-
тих услова треба да испуњавају и услове пред-
виђене одредбама Закона о високом образовању 
и Статута Грађевинског факултета Универзитета 
у Београду. Уз пријаву доставити: биографију са 
подацима о досадашњем раду, списак научних 
радова и оверен препис дипломе. Рок за пријављи-
вање је 15 дана од дана објављивања конкурса. 
Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве 
неће се узимати у разматрање.

православНи 
богословски ФакултЕт 
уНивЕрзитЕта у бЕограду
11000 Београд
Мије Ковачевића 11 б

Асистент за ужу научну 
област Библијско патристичка 
филологија, за предмет: Грчки 
језик

УСЛОВИ: VII/1 степен, студент докторских сту-
дија који је претходне нивое студија завршио са 
укупном просечном оценом најмање осам и који 
показује смисао за наставни рад или VII/2 степен, 
магистар наука коме је прихваћена тема докторске 
дисертације. Остали услови конкурса предвиђени 
су Законом о високом образовању („Сл. гласник 
РС“, бр. 76/05, 97/08 и 44/10), Статутом Универзи-
тета у Београду и Статутом Факултета, у складу са 
којима ће бити извршен избор пријављених кан-
дидата. Пријаве кандидата са прилозима: биогра-
фија, библиографија (списак научних и стручних 
радова), радови, дипломе о одговарајућој стручној 
спреми и/или доказ о уписаним докторским сту-
дијама, извод из матичне књиге рођених, уверење 
о држављанству и благослов надлежног епископа, 
подносе се на адресу: Универзитет у Београду, 
Православни богословски факултет, Мије Коваче-
вића 11 б, у року од 8 дана од дана објављивања 
конкурса.

ФакултЕт спорта и 
ФизиЧког васпитања
11000 Београд
Благоја Паровића 156
тел. 011/3531-018

Доцент-ванредни професор 
за предмет: Биологија развоја 
човека са основама спортске 
медицине, ужа научна област 
Медицинске науке у спорту и 
физичком васпитању

Доцент-ванредни професор за 
предмет: Здравствено васпитање, 
ужа научна област Медицинске 
науке у спорту и физичком 
васпитању

УСЛОВИ: медицински факултет.

Доцент за предмете: Развојна 
психологија, Психологија и 
педагошка психологија, ужа 
научна област Друштвено-
хуманистичке науке у спорту и 
физичком васпитању

УСЛОВИ: филозофски факултет-одељење за пси-
хологију.
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ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају услове 
из чл. 63, 64 и 65 Закона о високом образовању 
РС. Избор у звање доцента врши се за период од 5 
година. Рок за пријаву је 15 дана од дана објављи-
вања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се узимати у разматрање.

уНивЕрзитЕт у бЕограду 
ЕлЕктротЕХНиЧки 
ФакултЕт
11000 Београд
Булевар краља Александра 73

Редовни професор за ужу научну 
област Техничка акустика

Сарадник у настави за ужу научну 
област Енергетски претварачи и 
погони

Сарадник у настави за ужу научну 
област Електроника

Сарадник у настави за ужу научну 
област Рачунарска техника и 
информатика
2 извршиоца

УСЛОВИ: услови конкурса утврђени су Зако-
ном о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 
76/2005, 97/2008 и 44/2010) и Статутом Факултета, 
у складу са којима ће бити извршен избор прија-
вљених кандидата. Молбе са потребним докумен-
тима (биографија са списком објављених радова, 
копија дипломе, односно уверења које важи до 
издавања дипломе и уверење о држављанству) 
доставити у року од 15 дана од дана објављивања 
конкурса секретаријату Факултета, Булевар краља 
Александра 73.

прЕдшколска устаНова 
„бошко буХа“
11000 Београд
Прерадовићева 2а
тел. 011/7292-218

Васпитач

УСЛОВИ: одговарајуће више образовање, односно 
одговарајуће високо образовање на студијама првог 
степена (основне академске студије, односно стру-
ковне студије), студијама у трајању од три године 
или на студијама другог степена (мастер академс-
ке студије, специјалистичке академске студије или 
специјалистичке струковне студије); кандидат мора 
да има образовање из психолошких, педагошких 
методичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања, од 
најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у 
складу са Европским системом преноса бодова, без 
обзира на радно искуство; да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом - уверење 
о здравственој способности; да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривична дела утврђена у 
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања; да има држављанство 
Републике Србије.

Васпитач-приправник
на одређено време до 24 месеца-лице 
које први пут заснива радни однос или 
лице које је радило краће од времена 
утврђеног за приправнички стаж
2 извршиоца

УСЛОВИ: високо образовање васпитача на сту-
дијама првог степена или студијама другог степе-

на или студијама у трајању од три године или на 
основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године или више образовање васпитача; кан-
дидат мора да има образовање из психолошких, 
педагошких, методичких дисциплина, стечено на 
високошколској установи у току студија или након 
дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова 
праксе у установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова, без обзира на радно искуство; да 
има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом - уверење о здравственој способ-
ности; да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и вас-
питања, да има држављанство Републике Србије.

Васпитач на реализацији 
припремно-предшколског 
програма
у трајању од 40 часова недељно
2 извршиоца

УСЛОВИ: високо образовање васпитача на сту-
дијама првог степена или студијама другог степе-
на или студијама у трајању од три године или на 
основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године или више образовање васпитача; кан-
дидат мора да има образовање из психолошких, 
педагошких, методичких дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студија или након 
дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова 
праксе у установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова, без обзира на радно искуство; да 
има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом - уверење о здравственој способ-
ности; да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и вас-
питања, да има држављанство Републике Србије.

Васпитач на реализацији 
припремно-предшколског 
програма
у трајању од 40 часова недељно, ради 
замене одсутног запосленог преко 60 
дана

УСЛОВИ: високо образовање васпитача на сту-
дијама првог степена или студијама другог степе-
на или студијама у трајању од три године или на 
основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године или више образовање васпитача; кан-
дидат мора да има образовање из психолошких, 
педагошких, методичких дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студија или након 
дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова 
праксе у установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова, без обзира на радно искуство; да 
има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом - уверење о здравственој способ-
ности; да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и вас-
питања; да има држављанство Републике Србије.

Васпитач на реализацији 
припремно-предшколског 
програма
у трајању од 40 часова недељно-
приправник, на одређено време до 24 
месеца-лице које први пут заснива 
радни однос или лице које је радило 
краће од времена утврђеног за 
приправнички стаж

УСЛОВИ: високо образовање васпитача на сту-
дијама првог степена или студијама другог степе-
на или студијама у трајању од три године или на 
основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године или више образовање васпитача; кан-
дидат мора да има образовање из психолошких, 
педагошких, методичких дисциплина стечено на 

високошколској установи у току студија или након 
дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова 
праксе у установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова, без обзира на радно искуство; да 
има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом - уверење о здравственој способ-
ности; да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и вас-
питања; да има држављанство Републике Србије.

Васпитач
на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана
4 извршиоца

УСЛОВИ: високо образовање васпитача на сту-
дијама првог степена или студијама другог степе-
на или студијама у трајању од три године или на 
основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године или више образовање васпитача; кан-
дидат мора да има образовање из психолошких, 
педагошких, методичких дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студија или након 
дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова 
праксе у установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова, без обзира на радно искуство; да 
има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом - уверење о здравственој способ-
ности; да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и вас-
питања; да има држављанство Републике Србије.

Медицинска сестра-васпитач
на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња меди-
цинска школа-васпитачки смер, без обзира на рад-
но искуство; да кандидат има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом - уве-
рење о здравственој способности; да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања; да има држа-
вљанство Републике Србије.

Медицинска сестра-васпитач
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња меди-
цинска школа-васпитачки смер, без обзира на рад-
но искуство; да кандидат има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом - уве-
рење о здравственој способности; да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања; да има држа-
вљанство Републике Србије.

Медицинска сестра-васпитач-
приправник
на одређено време до 24 месеца-лице 
које први пут заснива радни однос 
или лице које је радило краће од 
времена утврђеног за приправнички 
стаж
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња меди-
цинска школа-васпитачки смер, без обзира на рад-
но искуство; да кандидат има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом - уве-
рење о здравственој способности; да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања; да има држа-
вљанство Републике Србије.
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Спремачица
са пробним радом до 4 месеца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа, 
без обзира на радно искуство, уверење о здрав-
ственој способности; да кандидат није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања, да има држа-
вљанство Републике Србије.

Сервирка
са пробним радом до 4 месеца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа, 
без обзира на радно искуство, уверење о здрав-
ственој способности, да кандидат није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања, да има држа-
вљанство Републике Србије.

ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: оверену фото-
копију дипломе о одговарајућој стручној спреми 
или уверења о стеченој стручној спреми, извод из 
матичне књиге рођених (фотокопија), уверење о 
држављанству (фотокопија), уверење да канди-
дат није осуђиван установа прибавља службеним 
путем. Непотпуне, неуредне и неблаговремене 
пријаве неће бити узете у разматрање. Рок за под-
ношење пријава је 8 дана од дана објављивања 
конкурса, на адресу установе, поштом или лично, 
у времену од 09,00 до 15,00 часова.

уНивЕрзитЕт у бЕограду 
саобраћајНи ФакултЕт
11000 Београд, Војводе Степе 305

Ванредни или редовни 
професор за ужу научну 
област Експлоатација 
телекомуникационог саобраћаја 
и мрежа
на одређено време од 5 година

Доцент или ванредни 
професор за ужу научну област 
Информатика
на одређено време од 5 година

Доцент или ванредни 
професор за ужу научну 
област Експлоатација 
телекомуникационог саобраћаја 
и мрежа
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив 
доктора наука.

Асистент за ужу научну област 
Руковање материјалом и еко 
логистика
на одређено време од 3 године

Сарадник у настави за ужу научну 
област Планирање, организација 
и експлоатација у ваздушном 
саобраћају и транспорту
на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: услови у складу са Законом о високом 
образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05) и Стату-
том Универзитета и Статутом Факултета.

ОСТАЛО: Поред наведених услова, кандидати тре-
ба да испуњавају и услове предвиђене одредбама 

Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, 
бр. 76/05) и Статутoм Саобраћајног факултета. Рок 
за пријављивање је 15 дана. Пријаве са докази-
ма о испуњености услова конкурса (биографија, 
дипломе, списак радова и радове) доставити на 
горенаведену адресу.

мш „јосиФ мариНковић“
11000 Београд, Крунска 8
тел. 011/3236-504

Наставник виоле
на одређено време, замена одсутног 
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, факултет 
музичке уметности, дипломирани музичар - вио-
листа.

Наставник хармонике
са 50% радног времена, на одређено 
време, замена одсутног запосленог 
преко 60 дана

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, факултет 
музичке уметности, дипломирани музичар - акор-
деониста.

Стручни сарадник педагог
са 50% радног времена, на одређено 
време, замена одсутног запосленог 
преко 60 дана

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, филозоф-
ски факултет - дипломирани педагог.

Административно-финансијски 
радник
на одређено време, замена одсутног 
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме.

ОСТАЛО: У радни однос може да буде примље-
но лице које испуњава законске услове за рад на 
наведеном радном месту прописане чланом 8 став 
2 и чланом 120 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009 и 
52/2011): одговарајуће одбразовање - VII/1 степен 
стручне спреме, факултет музичке уметности (на 
основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по пропису који је уређивао високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године) или на сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, 
специјалистичке академске студије или специја-
листичке струковне студије), у складу са Законом 
о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 
100/07 - аутентично тумачење 97/08 и 44/10), 
почев од 10. септембра 2005. године; да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђивано правоснаж-
ном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања; држављанство Републике 
Србије. Уз пријаву на конкурс кандидати прилажу 
следећа документа: биографију, диплому о завр-
шеном факултету музичке уметности (у овереном 
препису или у овереној копији), уверење о држа-
вљанству (у оригиналу или у овереној копији). 
Изабрани кандидат је дужан да пре закључења 
уговора о раду достави лекарско уверење о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способности за 
рад са децом и ученицима. За горенаведена радна 
места обавезна је претходна провера психофизич-
ких способности кандидата код Националне служ-
бе за запошљавање. Пријаве слати на наведену 
адресу школе, број телефона: 011/3236-504.

уНивЕрзитЕт у бЕограду 
ФакултЕт за спЕцијалНу 
Едукацију и 
рЕХабилитацију
11000 Београд, Високог Стевана 2
тел. 011/2183-036

Асистент за ужу научну област 
Поремећаји говора
на одређено време од три године

УСЛОВИ: магистеријум дефектолошких наука и усло-
ви предвиђени чл. 72 Закона о високом образовању 
(„Сл. гласник РС“, бр. 76/2005, 44/2010) и услови 
предвиђени Статутом Факултета. Документа која је 
потребно доставити: пријава на конкурс; биографија; 
библиографија; оверене копије диплома; извод из 
матичне књиге рођених; држављанство и потврда 
надлежног органа да кандидат није под истрагом. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узима-
ти у разматрање. Пријаве на конкурс са свим прило-
зима подносе се Факултету на наведену адресу.

гимНазија
11400 Младеновац
Краља Александра Обреновића 25
тел/факс: 011/8231-366

Професор српског језика и 
књижевности
на одређено време до повратка 
запослене са боловања, породиљског 
одсуства и одсуства са рада ради неге 
детета, а најдуже 18 месеци

Професор француског језика
са 78% радног времена, на одређено 
време до повратка запослене са 
боловања, породиљског одсуства и 
одсуства са рада ради неге детета, а 
најдуже 16 месеци

УСЛОВИ: 1. VII/1 степен стручне спреме, према 
Правилнику о врсти стручне спреме наставни-
ка и стручних сарадника за гимназије и услови 
прописани чл. 8 и 120 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 
бр. 72/2009 и 52/2011); 2. психичка, физичка и 
здравствена способност за рад са ученицима; 3. 
да лице није осуђивано правоснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања; 4. држављанство Републике Србије. Доказе 
о испуњености услова из тач. 1 и 4 доставити уз 
пријаву на конкурс (оверена фотокопија дипло-
ме и уверења о држављанству), а из тачке 2 пре 
закључења уговора о раду (лекарско уверење). 
Доказ из тачке 3 прибавља школа. Пријаву на 
конкурс доставити на адресу школе. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати.
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наука и образовање

угоститЕљско 
туристиЧка школа
11000 Београд, Југ Богданова 28
тел. 011/2633-250

Наставник посластичарства са 
практичном наставом

Наставник куварства са 
практичном наставом
4 извршиоца

Стручни сарадник-библиотекар

Наставник агенцијског и 
хотелијерског пословања
за рад у школској радионици
2 извршиоца

Наставник агенцијског и 
хотелијерског пословања
за рад у школској радионици, са 65% 
радног времена

Наставник агенцијског и 
хотелијерског пословања
за рад у школи

Наставник историје
на одређено време до повратка 
одсутног наставника

Наставник хемије
за рад у школи, на одређено време до 
повратка одсутног наставника

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање утврђе-
но чл. 8, 120 и 122 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 
72/2009 и 52/2011) и Правилником о врсти стручне 
спреме наставника, стручних сарадника и помоћ-
них наставника у стручним школама.

Конобар

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, угоститељско-
туристичке струке, занимање: угоститељски тех-
ничар; познавање једног светског језика.

Кухињска радница
4 извршиоца

Кухињска радница
на одређено време до повратка 
одсутних радника
2 извршиоца

УСЛОВИ: основна школа.

Персонални портир

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме, завршена 
обука за физичко-техничко и противпожарно обез-
беђење.

ОСТАЛО: Поред општих услова прописаних Законом 
о раду, кандидати треба да испуњавају и услове из 
Закона о основама система образовања и васпи-
тања, Правилника о врсти стручне спреме настав-
ника, стручних сарадника и помоћних наставника у 
стручним школама и Правилника о систематизацији 
радних места у Угоститељско-туристичкој школи у 
Београду. Пријаве са доказима о испуњености усло-
ва (оверене фотокопије, не старије од 6 месеци): 
диплома о стеченом степену стручне спреме, извод 
из матичне књиге рођених, уверење о држављанству 
и уверење суда да кандидат није под истрагом, CV са 
кратком биографијом и прегледом кретања у служ-
би, доставити на наведену адресу школе. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

поНиштЕњЕ коНкурса 
ФакултЕт примЕњЕНиХ 
умЕтНости
11000 Београд, Краља Петра 4

Конкурс објављен 18.01.2012. године у 
публикацији „Послови“, поништава се за 
радно место: наставник (сва звања) за ужу 
уметничку област Цртање и сликање, пред-
мет: Цртање и предмет: Сликање. Учесници 
конкурса могу подићу своју документацију 
и радове сваког радног дана, у времену од 
10,00 до 13,00 сати, у секретаријату Факул-
тета (референт за кадровске послове), Бео-
град, Краља Петра 4.

уНивЕрзитЕт у бЕограду 
матЕматиЧки ФакултЕт
11000 Београд
Студентски трг 12-16
тел. 011/2027-809

Асистент за научну област 
Рачунарство и информатика
на одређено време од 36 месеци

УСЛОВИ: студент докторских студија који је сту-
дије првог степена завршио са укупном про-
сечном оценом најмање 08,00 или VII/2 степен 
стручне спреме, академски назив магистра наука. 
Ближи услови за избор утврђени су чл. 71 ст. 1 
Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, 
бр. 44/2010) и чланом 91 Статута Математичког 
факултета. Уз молбу потребно је поднети и био-
графију, копију дипломе, списак научних радова и 
радове. Молбе са потребним документима могу се 
доставити Факултету на наведену адресу или лич-
но предати секретаријату Факултета, у року од 15 
дана од дана објављивања конкурса.

уНивЕрзитЕт у бЕограду 
ФармацЕутски ФакултЕт
11000 Београд, Војводе Степе 450
тел. 011/3974-349

Доцент за ужу научну област 
Медицинска биохемија
на одређено време од 5 година
3 извршиоца

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив 
доктора наука, завршен фармацеутски факултет и 
остали услови прописани Законом о високом обра-
зовању и Статутом Фармацеутског факултета.

Доцент за ужу научну област 
Токсиколошка хемија
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив 
доктора наука, завршен фармацеутски факултет и 
остали услови прописани Законом о високом обра-
зовању и Статутом Фармацеутског факултета.

Доцент за ужу научну област 
Фармацеутска пракса
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив 
доктора наука, завршен фармацеутски факултет и 
остали услови прописани Законом о високом обра-
зовању и Статутом Фармацеутског факултета.

Доцент за ужу научну област 
Аналитика лекова
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив 
доктора наука, завршен фармацеутски факултет и 
остали услови прописани Законом о високом обра-
зовању и Статутом Фармацеутског факултета.

Асистент за ужу научну област 
Токсиколошка хемија
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: завршен фармацеутски факултет, са 
укупном просечном оценом најмање 08,00; сту-
дент докторских студија или магистар наука из 
научне области за коју се бира и коме је прихваће-
на тема докторске дисертације; смисао за нас-
тавни рад и остали услови предвиђени одредбама 
Закона о високом образовању и Статутом Фарма-
цеутског факултета.

ОСТАЛО: Пријаве са доказима о испуњавању усло-
ва конкурса (у складу са Правилником о начину 
и поступку стицања звања и заснивања радног 
односа наставника Универзитета у Београду, Ста-
тутом Фармацеутског факултета и Правилником о 
ближим условима избора у звање наставника на 
Фармацеутском факултету), подносе се у року од 
15 дана од дана објављивања конкурса.

осНовНа школа 
„иваН гораН коваЧић“
11000 Београд, Војводе Бране 18а
тел. 011/3087-264

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

УСЛОВИ: висока стручна спрема-учитељски факул-
тет; психичка, физичка и здравствена способност, 
да лице није правоснажном пресудом осуђивано 
за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, нити 
да се против њега води кривични поступак, држа-
вљанство Републике Србије.

Спремачица

УСЛОВИ: завршена основна школа; психичка, 
физичка и здравствена способност, да лице није 
правоснажном пресудом осуђивано за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање 3 месеца, нити да се про-
тив њега води кривични поступак, држављанство 
Републике Србије.
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НАЈКРАЋИ ПУТ
ДО ПОСЛА

Национална служба
за запошљавање

САЈМОВИ ЗАПОШЉАВАЊА

Први утисак је 
најважнији –
будите
испред свих

Национална служба
за запошљавање

Друштвена одговорност

ПРИОРИТЕТИ У 
ЗАПОШЉАВАЊУ

Друштвена
одговорност

Људи су
мера успеха

Шанса за младе

Школа је знање, 
посао је занат

Национална служба
за запошљавање

Шанса за 
младе

Програми 
приправништва – 

знање у пракси

ПРАВИ 
ОДГОВОРИ НА 
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ

У служби 
клијената

ПРАВИ 
ОДГОВОРИ НА 
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ Прави људи

на правим
пословима

Обуке и субвенције (за запошљавање)

Једнакост 
на тржишту 

рада

Подршка
запошљавању особа

са инвалидитетом
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уНивЕрзитЕт у бЕограду 
ФакултЕт вЕтЕриНарскЕ 
мЕдициНЕ
11000 Београд
Булевар ослобођења 18
тел. 011/3615-436

Ванредни професор за ужу 
научну област Хистологија и 
ембриологија
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, ветеринар-
ски факултет, научни степен доктора наука из 
научне области за коју се бира. Остали услови 
утврђени су чланом 64 Закона о високом образо-
вању и чл. 134 и 135 Статута Факултета ветери-
нарске медицине.

Доцент за ужу научну област 
Болести папкара
на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област 
Радиобиологија са радијационом 
хигијеном
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, ветеринар-
ски факултет, научни степен доктора наука из 
научне области за коју се бира. Остали услови 
утврђени су чланом 64 Закона о високом образо-
вању и чл. 133 Статута Факултета ветеринарске 
медицине.

ОСТАЛО: Поред наведених услова, кандидати тре-
ба да испуњавају услове предвиђене одредбама 
Закона о високом образовању и Статутом Факулте-
та ветеринарске медицине. Пријаве са доказима о 
испуњености услова конкурса (биографија, дипло-
ме, списак радова, радови и копија личне карте), 
доставити у року од 15 дана од дана објављивања 
конкурса.

уНивЕрзитЕт умЕтНости 
бЕоград 
ФакултЕт музиЧкЕ 
умЕтНости
11000 Београд, Краља Милана 50
тел. 011/3620-760

Редовни професор за ужу 
уметничку област Композицијa

УСЛОВИ: завршене дипломске студије (II степен).

Редовни професор за ужу 
теоријско-уметничку област 
Музичкa теоријa

УСЛОВИ: завршене дипломске студије (II степен).

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

УСЛОВИ: завршене дипломске студије (II степен).

Ванредни професор за ужу 
уметничку област Камерна 
музика
за рад са ансамблима са клавиром, на 
одређено време од 5 година

УСЛОВИ: завршене дипломске студије (II степен).

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

УСЛОВИ: завршене дипломске студије (II степен).

Доцент за ужу уметничку област 
Соло певање
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: завршене дипломске студије (II степен).

Наставник стручног предмета 
Клавир
на одређено време од 4 године

УСЛОВИ: завршене дипломске студије (II степен)

Наставник за стручну област 
Музичка теорија
на одређено време од 4 године

УСЛОВИ: завршене дипломске студије (II степен)

Наставник енглеског језика
на одређено време од 4 године

УСЛОВИ: завршене дипломске студије (II степен)

Уметнички сарадник на Катедри 
за дириговање
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: завршене дипломске студије (II степен); 
студијски програм за клавир или студијски про-
грам за дириговање.

Доцент или ванредни 
професор за ужу научну област 
Социологија културе
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: завршене докторске студије (III степен).

Асистент за ужу научну област 
Музикологија
на одређено време од 3 године

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

ОСТАЛО: Услови за радна места одређени су Зако-
ном о високом образовању и Статутом Факултета. 
Пријаве са наведеном мејл адресом и доказима о 
испуњавању услова конкурса подносе се Факулте-
ту, а попуњени Образац 2 се доставља на мејл: 
kadrovska@fmu.bg.ac.rs. Све информације могу се 
добити у Општој служби Факултета, а Образац 2 
се може преузети са сајта Факултета - www.fmu.
bg.ac.rs. Неблаговремене пријаве, пријаве без пот-
писа, као и пријаве без потребне документације, 
неће се узимати у разматрање.

прЕдшколска устаНова 
„јЕлица обрадовић“
11400 Младеновац, Вука Караџића 77
тел. 011/8230-159

Благајник

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена еко-
номска школа, познавање рада на рачунару (Word, 
Excel, Internet). Уз пријаву доставити оверену 
фотокопију дипломе о завршеној економској шко-
ли, оверену фотокопију уверења о држављанству 
Републике Србије, као и оверену фотокопију изво-
да из матичне књиге рођених. Рок за пријаву је 8 

дана од дана објављивања огласа у публикацији 
„Послови“. Пријаве са доказима о испуњавању 
услова слати на адресу предшколске установе. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узи-
мати у разматрање.

бор

ЕкоНомско-трговиНска 
школа бор
19210 Бор, Београдска 10
тел. 030/2456-310

Наставник угоститељско-
туристичке групе предмета
на одређено време до повратка 
запослене са породиљског одсуства и 
одсуства ради неге детета

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани 
економиста; дипломирани туризмолог; дипломи-
рани географ-туризмолог; дипломирани географ 
(туризмолог).

Наставник математике
са 44% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, професор 
математике; дипломирани математичар; дип-
ломирани математичар-професор математике; 
дипломирани математичар-теоријска математи-
ка; дипломирани математичар-примењена мате-
матика; дипломирани инжењер математике (са 
изборним предметом: основи геометрије); дипло-
мирани информатичар; професор хемије-матема-
тике; професор географије-математике; професор 
физике-математике; професор биологије-мате-
матике; дипломирани професор математике-мас-
тер; дипломирани математичар-мастер; профе-
сор математике-теоријско усмерење; професор 
математике-теоријски смер; професор инфор-
матике-математике; дипломирани математичар-
информатичар за теоријску математику и приме-
не; дипломирани математичар за рачунарство и 
информатику; дипломирани математичар-инфор-
матичар; дипломирани математичар-математика 
финансија; дипломирани математичар-астроном; 
дипломирани математичар за математику еконо-
мије; професор математике и рачунарства.

Наставник здравственог 
васпитања
са 10% радног времена

Наставник екологије и 
здравственог васпитања
са 10% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, доктор меди-
цине; професор биологије.

Наставник биологије
са 20% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме; проф. био-
логије; дипл. биолог; дипл. молекуларни биолог и 
физиолог; професор биологије-хемије; дипл. био-
лог-еколог; дипл. професор биологије и хемије; 
дипл. биолог за екологију и заштиту животне сре-
дине; дипл. проф. биологије-мастер; дипл. моле-
куларни биолог-мастер; професор биологије и 
хемије-мастер; дипл. биолог, смер заштита живот-
не средине.

ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају опште 
услове прописане Законом о основама система 
образовања и васпитања, Законом о раду и посеб-
не услове прописане Правилником о врсти стручне 
спреме наставника, стручних сарадника и помоћ-
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них наставника у стручним школама и овом одлу-
ком. Кандидати достављају пријаву са назнаком 
радног места за које конкуришу и тражена доку-
мента: диплому или уверење о стручној спреми; 
уверење о држављанству Републике Србије; извод 
из матичне књиге рођених. Сва документа прила-
жу се у оригиналу или у овереном препису. Непо-
тпуне и неблаговремене пријаве неће се разматра-
ти. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања.

устаНова „цЕНтар за 
културу општиНЕ бор“
19210 Бор, Моше Пијаде 1
тел. 030/424-546

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: да је кандидат држављанин Републике 
Србије, да поседује општу здравствену способ-
ност, да није осуђиван за кривично дело на без-
условну казну затвора од најмање 6 месеци или 
за кажњиво дело које га чини неподобним за оба-
вљање послова директора, да има високу струч-
ну спрему на једном од факултета уметности или 
једном од факултета друштвених наука, најмање 5 
година радног искуства, да поседује организацио-
но-стручне способности у реализацији програма 
из културе, да поседује искуство непосредног рада 
са младима, уз изражено познавање друштвених 
и културних потреба младих. Кандидати су дужни 
да уз пријаву на конкурс, уз потпуну личну и рад-
ну биографију, приложе: уверење о држављан-
ству, извод из матичне књиге рођених, уверење 
о здравственој способности, уверење да се против 
њих не води кривични поступак, оверен препис 
или фотокопију дипломе VII степена стручности, 
доказ о дужини радног стажа, кратку биографију 
са описом послова које је кандидат обављао, про-
грам рада за мандатни период од 4 године. Уве-
рење о држављанству не сме бити старије од шест 
месеци. Пријаве са наведеним доказима у затворе-
ним ковертама доставити на горенаведену адре-
су, у року од 15 дана од дана објављивања, са 
назнаком: „За Управни одбор-пријава на конкурс“. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се раз-
матрати.

поНиштЕњЕ коНкурса 
тЕХНиЧки ФакултЕт у 
бору
19210 Бор, Војске Југославије 12

Конкурс објављен 12.09.2012. године у пуб-
ликацији „Послови“, за радно место: сарад-
ник универзитета у звању асистента за ужу 
научну област Индустријски менаџмент, 
на одређено време, период од 3 године, 
поништава се у целости.

тЕХНиЧки ФакултЕт у 
бору
19210 Бор, Војске Југославије 12

Сарадник универзитета у звању 
асистента за ужу научну област 
Индустријски менаџмент
на одређено време, изборни период 
од 3 године

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Зако-
ном и Статутом Техничког факултета, кандидат 
треба да испуњава и следеће посебне услове за 
рад: VII/1 степен стручне спреме, са завршеним 
техничким факултетом - дипломирани инжењер 
индустријског менаџмента - мастер и уписане 
докторске студије. Остали услови утврђени су 
одредбом члана 72 Закона о високом образовању 
(„Сл. гласник РС“, бр. 76/2005) и члана 103 Ста-
тута Техничког факултета у Бору. Уз пријаву на 
конкурс неопходно је доставити доказе о испуње-
ности услова конкурса - биографија, списак радо-
ва, диплома о одговарајућој стручној спреми, за 
студенте докторских студија: потврда о уписаним 
докторским студијама, извод из матичне књи-
ге рођених, уверење о држављанству, потврда 
надлежног органа о непостојању сметње из члана 
62 став 4 Закона о високом образовању (казнена 
евиденција МУП-а). Документа доставити у ори-
гиналу или у овереном препису и не старија од 
шест месеци. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће бити разматране. Пријаве на конкурс са 
доказима о испуњавању услова достављају се на 
горенаведену адресу. Рок за пријаву је 8 дана од 
дана објављивања.

ош „браНислав Нушић“
19305 Уровица, Нушићева 48
тел/факс: 019/557-264
e-mail: bnusic-urovica@hotmail.com

Наставник српског језика
са 95% радног времена

Наставник математике
са 90% радног времена

Наставник немачког језика
са 44% радног времена

Наставник енглеског језика
са 44% радног времена

Наставник физичког васпитања
са 60% радног времена, на одређено 
време ради замене раднице на 
породиљском боловању

УСЛОВИ: VII степен одговарајуће стручне спреме, 
да кандидат има физичку, психичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима, да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривич-
на дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања, да 
има држављанство Републике Србије. Уз прија-
ву приложити: доказ о стручној спреми, оверену 
фотокопију дипломе о стручној спреми, уверење 
о држављанству које није старије од 6 месеци, 
односно оверену фотокопију уверења, оверену 
фотокопију извода из матичне књиге рођених. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се раз-
матрати. Пријаве кандидата доставити препоруче-
ном поштом или лично.

ош „вук караЏић“
19210 Бор, Моше Пијаде 6

Наставник француског језика

Наставник француског језика
са 22,22% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из 
чл. 8 и 120 Закона о основама система образовања 
и васпитања: да има одговарајуће образовање, 
у складу са Правилником о врсти стручне спре-
ме наставника и стручних сарадника у основној 
школи; да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања (доказ 
прибавља школа); држављанство Републике 
Србије. Услов да кандидат има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима доказује се лекарским уверењем које изабра-
ни кандидат доставља накнадно, пре закључења 
уговора о раду. Доказ о неосуђиваности прибавља 
школа. Уз пријаву поднети: диплому о стеченом 
одговарајућем високом образовању; уверење о 
држављанству; извод из матичне књиге рођених. 
Пријаву на конкурс са документацијом доставити 
лично или на адресу школе, у року од 8 дана од 
дана објављивања. Документација се подноси у 
оригиналу или у овереној фотокопији. Неблагов-
ремене и непотпуне пријаве неће се узимати у раз-
матрање. Додатне информације на број телефона: 
030/425-782.

осНовНа музиЧка школа 
„коНстаНтиН бабић“
19320 Кладово
22. септембар 13
тел. 019/808-068

Наставник клавира
за рад у матичној школи
3 извршиоца

Наставник клавира
за рад у матичној школи и издвојеном 
одељењу у Брзој Паланци

Наставник клавира
за рад у издвојеном одељењу у Брзој 
Паланци

Наставник клавира
са 40% радног времена, за рад у 
матичној школи

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломира-
ни музичар-пијаниста.

Наставник гитаре
за рад у матичној школи

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломира-
ни музичар-гитариста.

Наставник хармонике
за рад у матичној школи

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломира-
ни музичар-акордеониста.

Наставник трубе
за рад у матичној школи и издвојеном 
одељењу у Брзој Паланци

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломира-
ни музичар-трубач.

Обука за
активно 
тражење
посла

Посао се не чека, 
посао се тражи

Обука за активно
тражење посла

Стекните 
конкурентску 

предност

Запослимо 
Србију 

Локални акциони планови запошљавања
Запослимо Србију 

Национална служба
за запошљавање

Регионална политика запошљавања

Пословни центри НСЗ

ВЕЛИКЕ ИДЕЈЕ 
ЗА МАЛИ 
БИЗНИС

Обуке и субвенције
за запошљавање

Унапредите
своје

пословање

Национална служба
за запошљавање

Пословни центри 
НСЗ

План за 
реализацију 

вашег
бизниса

САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊА

НАЈКРАЋИ ПУТ
ДО ПОСЛА

Национална служба
за запошљавање

САЈМОВИ ЗАПОШЉАВАЊА

Први утисак је 
најважнији –
будите
испред свих

Национална служба
за запошљавање

Друштвена одговорност

ПРИОРИТЕТИ У 
ЗАПОШЉАВАЊУ

Друштвена
одговорност

Људи су
мера успеха

Шанса за младе

Школа је знање, 
посао је занат

Национална служба
за запошљавање

Шанса за 
младе

Програми 
приправништва – 

знање у пракси

ПРАВИ 
ОДГОВОРИ НА 
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ

У служби 
клијената

ПРАВИ 
ОДГОВОРИ НА 
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ Прави људи

на правим
пословима

Обуке и субвенције (за запошљавање)

Једнакост 
на тржишту 

рада

Подршка
запошљавању особа

са инвалидитетом
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Клавирштимер
са 50% радног времена, за рад 
у матичној школи и издвојеном 
одељењу у Брзој Паланци

ОСТАЛО: Поред општих услова за заснивање 
радног односа, кандидати треба да имају одгова-
рајуће образовање, односно стручну спрему према 
Правилнику о врсти стручне спреме наставника у 
основној музичкој школи („Сл. гласник РС-Про-
светни гласник“, бр. 7/05). Уз пријаву доставити: 
оверен препис или фотокопију дипломе, извод из 
матичне књиге рођених и уверење о држављан-
ству. За радно место под ред. бр. 4 ради се о 
извођењу наставе корепетиције.

осНовНа школа 
„јоваН јоваНовић змај“
19304 Јабуковац, Ћирила и Методија 23
тел/факс: 019/558-003
e-mail: osjjzmaj@verat.net

Наставник енглеског језика
са 85% радног времена

Наставник немачког језика
са 45% радног времена

Наставник физике
са 20% радног времена

УСЛОВИ: VII степен одговарајуће стручне спре-
ме; да кандидат испуњава услове утврђене у чл. 
120 Закона о основама система образовања и вас-
питања. Уз пријаву приложити: доказ о стручној 
спреми (оверену фотокопију дипломе о стручној 
спреми), уверење о држављанству не старије од 
6 месеци, односно оверену фотокопију уверења, 
оверену фотокопију извода из матичне књиге 
рођених. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати. Пријаве кандидата доставити 
препорученом поштом или лично.

осНовНа школа 
„стЕФаНија миХајловић“
19323 Брза Паланка
Првомајска 1
тел. 019/85-039, 85-480

Наставник разредне наставе
за рад у издвојеним одељењима Алун 
и Велики Бељан

Наставник француског језика
са 45% радног времена, на одређено 
време до 31.08.2013. године

Васпитач
на одређено време до повратка 
раднице са породиљског одсуства

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме.

Помоћни радник
са 50% радног времена

УСЛОВИ: I степен стручне спреме.

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са чл. 
8 и 120 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/2011), 
Правилником о врсти и степену стручне спреме 
наставника и стручних сарадника у основној шко-
ли („Сл. гласник“ - „Просветни гласник РС“, бр. 
6/96, 3/99, 10/02, 4/03, 20/04, 5/05, 2/07, 3/07, 4/07, 
17/07, 20/07, 1/08 и 4/08, 6/2008, 8/2008, 11/2008, 
2/2009 и 4/2009) и према Правилнику о врсти 

стручне спреме наставника који изводе образов-
но-васпитни рад из изборних програма у основној 
школи („Сл. гласник“ - „Просветни гласник СРС“, 
бр. 27/88 и 1/89 и „Сл. гласник“ - „Просветни гла-
сник РС“, бр. 4/03, 10/04, 3/05, 9/05, 4/07, 17/07, 
1/08, 6/08, 8/08 и 4/2009). Уз пријаву доставити 
диплому (оверен препис или фотокопију), извод из 
матичне књиге рођених и уверење о држављан-
ству.

ош „свЕтозар радић“
19325 Текија, Коче Анђелковића 65
тел. 019/804-120
e-mail: ostekija@ptt.rs

Наставник руског језика
са 20% радног времена, на одређено 
време до 31.08.2013. године

Наставник биологије
са 40% радног времена, на одређено 
време до повратка раднице са 
породиљског одсуства

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, одговарајуће 
образовање у складу са чл. 8 и 120 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС“, бр. 72/09 и 52/2011) и Правилником о врсти 
и степену стручне спреме наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС“ - 
Просветни гласник бр. 6/96, 3/99, 10/2002, 4/2003, 
20/2004, 5/2005, 2/2007, 3/2007, 4/2007, 17/2007, 
20/2007, 1/2008, 4/2008, 6/2008, 8/2008, 11/2008, 
2/2009, 4/2009-I и 4/2009-II, 9/2009 и 3/201-I), без 
обзира на радно искуство. Уз пријаву доставити: 
биографију, оверене фотокопије дипломе и извода 
из матичне књиге рођених и уверење о држављан-
ству (не старије од шест месеци).

чачаК

прЕдшколска устаНова 
„радост“
32000 Чачак, Надежде Петровић 8
тел. 032/348-084

Психолог
за 50% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани 
психолог. Кандидат који има високо образовање 
на студијама другог степена (дипломске академс-
ке студије-мастер, специјалистичке академске или 
специјалистичке струковне студије); високо обра-
зовање на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10.09.2005. године; VII/2, 
VII/1 степен стручне спреме, филозофски факул-
тет, одсек за психологију; дозвола за рад (лицен-
ца).

Педагог
за 50% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломира-
ни педагог. Кандидат који има високо образовање 
на студијама другог степена (дипломске академс-
ке студије-мастер, специјалистичке академске или 
специјалистичке струковне студије); високо обра-
зовање на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10.09.2005. године; VII/2, 
VII/1 степен стручне спреме, филозофски факул-
тет, одсек за педагогију; дозвола за рад (лиценца).

Васпитач
4 извршиоца

УСЛОВИ: VII, VI/2 и VI степен стручне спреме, вас-
питач. Кандидат који има високо образовање на 
студијама другог степена (дипломске академске 
студије - мастер, специјалистичке академске или 
специјалистичке струковне студије); високо обра-
зовање на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10.09.2005. године; стече-
но одговарајуће високо образовање на студијама 
првог степена (основне академске, односно стру-
ковне студије); студијама у трајању од три године 
или више образовање; VII, VI/2 и VI степен струч-
не спреме, одговарајући факултет или виша школа 
за васпитаче.

Васпитач
на одређено време
10 извршилаца

УСЛОВИ: VII, VI/2 и VI степен стручне спреме, вас-
питач. Кандидат који има високо образовање на 
студијама другог степена (дипломске академске 
студије - мастер, специјалистичке академске или 
специјалистичке струковне студије); високо обра-
зовање на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10.09.2005. године; стече-
но одговарајуће високо образовање на студијама 
првог степена (основне академске, односно стру-
ковне студије); студијама у трајању од три године 
или више образовање; VII, VI/2 и VI степен струч-
не спреме, одговарајући факултет или виша школа 
за васпитаче.

Медицинска сестра-васпитач

УСЛОВИ: IV, VI и VI/2 степен стручне спреме, 
медицинска сестра-васпитач. Кандидат који има 
средње образовање: медицинска сестра-васпитач, 
IV степен; кандидат који има више образовање, 
односно одговарајуће високо образовање на сту-
дијама првог степена (основне струковне студије), 
на којима је оспособљен за рад са децом јасленог 
узраста, VI и VII степен.

Медицинска сестра-васпитач
за 50% радног времена
5 извршилаца

УСЛОВИ: IV, VI и VI/2 степен стручне спреме, 
медицинска сестра-васпитач. Кандидат који има 
средње образовање: медицинска сестра-васпитач, 
IV степен; кандидат који има више образовање, 
односно одговарајуће високо образовање на сту-
дијама првог степена (основне струковне студије), 
на којима је оспособљен за рад са децом јасленог 
узраста, VI и VII степен.

ОСТАЛО: У радни однос могу да буду примљена 
лица под условима прописаним законом, и ако 
имају: 1) одговарајуће образовање; 2) психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; 3) да нису осуђивани правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања; 4) држављанство Републике Србије. 
Услови из тач. 1, 2, 3 и 4 доказују се приликом 
пријема у радни однос и проверавају се у току 
рада. Докази о испуњености услова из тач. 1 и 4 
подносе се уз пријаву на конкурс, а доказ из тачке 
2 доставља се пре закључења уговора о раду, на 
основу спроведене провере психофизичких спо-
собности за рад са децом од стране надлежне 
службе за послове запошљавања, применом стан-
дардизованих поступака, а проверу здравствених 
способности врши медицина рада. Доказ из тачке 
3 прибавља установа. Кандидати уз пријаву дос-
тављају доказе који су оверени или у оригиналу: 
фотокопију дипломе о стеченој спреми, уверење о 
држављанству и извод из матичне књиге рођених. 
Рок за пријављивање је осам дана од дана обја-
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вљивања конкурса. Пријаву са потребном доку-
ментацијом доставити на горенаведену адресу, са 
назнаком: „Пријава на конкурс“. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ЕкоНомска школа
32000 Чачак, Господар Јованова 1
тел. 032/344-793

Наставник грађанског васпитања
на одређено време до краја школске 
2012/2013. године

Наставник грађанског васпитања
на одређено време до краја школске 
2012/2013. године, за 20% радног 
времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме одгова-
рајућег занимања. Општи услови за заснивање 
радног односа у школи прописани су у члану 120 
Закона о основама система образовања и васпи-
тања. Уз молбу кандидат треба да поднесе: овере-
ну фотокопију дипломе о одговарајућем степену и 
врсти стручне спреме и уверење о држављанству. 
Посебни услови утврђени су одредбама Правил-
ника о врсти стручне спреме наставника, струч-
них сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама („Службени гласник РС“-Просветни гла-
сник“, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 
5/01, 6/01, 3/03, 8/03, 11/04, 14/04, 5/05, 6/05, 
2/07, 4/07, 10/07, 7/08, 11/08 и 5/11). Пријаве са 
доказима о испуњавању услова слати на адресу 
школе, а за потребне информације обратити се 
на телефон: 032/344-793. Рок за пријављивање 
на оглас је 8 дана од дана објављивања огласа. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће узе-
ти у разматрање.

уНивЕрзитЕт у 
крагујЕвцу 
агроНомски ФакултЕт 
у ЧаЧку
32000 Чачак, Цара Душана 34
тел. 032/303-404

Наставник у звање доцента за 
ужу научну област Воћарство
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме - доктор 
агрономских наука; доктор пољопривредних нау-
ка; доктор биотехничких наука. Остали услови за 
избор у звање наставника утврђени су чланом 64 
став 5 Закона о високом обазовању („Сл. гласник 
РС“, бр. 76/2005, 100/2007 - аутентично тумачење, 
97/2008 и 44/2010) и Правилником о начину и пос-
тупку заснивања радног односа и стицању звања 
наставника Универзитета у Крагујевцу. Кандидат 
мора да испуњава општи предуслов у погледу 
неосуђиваности, утврђен чланом 64 став 4 Зако-
на о високом обазовању („Сл. гласник РС“, бр. 
76/2005, 100/2007 - аутентично тумачење, 97/2008 
и 44/2010) и дужан је да уз пријаву на конкурс 
достави и одговарајући доказ надлежног органа. 
Пријаве кандидата који не доставе тражени доказ 
или не испуњавају овај услов неће се узети у раз-
матрање. Пријаве кандидата са прилозима: био-
графија, библиографија (списак научних и струч-
них радова), радови, оверена фотокопија дипломе 
о одговарајућој стручној спреми, доказ надлежног 
органа о неосуђиваности, извод из матичне књиге 
рођених и уверење о држављанству, подносе се 
на адресу Факултета. Рок за подношење пријава 
на конкурс је 15 дана од дана објављивања у пуб-
ликацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати.

осНовНа школа 
„дЕсаНка максимовић“
Милутина Тодоровића - Жице 10
32300 Горњи Милановац
тел. 032/727-010

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене 
одсутне запослене преко 60 дана, за 
рад у издвојеном одељењу у Доњој 
Врбави

Професор енглеског језика и 
књижевности
на одређено време ради замене 
одсутне запослене преко 60 дана

ОСТАЛО: VII/1 степен стручне спреме у наведе-
ном занимању. Поред општих услова за заснивање 
радног односа, кандидати треба да испуњавају и 
посебне услове прописане одредбама из чл. 8, 120 
и 122 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС“, број 72/09 и 52/2011) 
и Правилником о врсти и степену стручне спреме 
наставника и стручних сарадника у основној шко-
ли, и то: да имају одговарајуће образовање; да 
имају здравствену способност за рад са децом и 
ученицима (доказ о испуњености овог услова под-
носи се пре закључења уговора о раду - лекар-
ско уверење); да имају психичку и физичку спо-
собност за рад са децом и ученицима (проверу 
психофизичких способности за рад са ученицима 
врши надлежна служба за запошљавање); да нису 
осуђивани правоснажном пресудом за кривична 
дела наведена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања (уве-
рење прибавља установа); да имају држављанство 
Републике Србије. Уз пријаву на конкурс кандида-
ти су дужни да доставе: пријаву са биографијом, 
оверену фотокопију дипломе о стеченом образо-
вању, извод из матичне књиге рођених и уверење 
о држављанству. Пријаве са доказима о испуња-
вању услова слати на адресу школе. Рок за прија-
вљивање на оглас је 8 дана од дана објављивања 
огласа. Неблаговремене и непотпуне пријаве се 
неће узети у разматрање.

осНовНа школа 
„ЂЕНЕрал марко 
Ђ. катаНић“
32213 Бресница
Чачак, Бресница бб
тел. 032/804-107

Наставник српског језика
за 95% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведе-
ном занимању. Кандидат треба да испуњава усло-
ве сагласно члану 120 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања, да има одговарајуће 
образовање предвиђено Правилником о врсти 
стручне спреме наставника и стручних сарадни-
ка у основној школи. Приликом пријављивања 
на конкурс, кандидати подносе: захтев (пријава) 
за пријем у радни однос са кратком биографијом, 
диплому, уверење о држављанству и извод из 
матичне књиге рођених. Наведена документа дос-
тавити у оригиналу или у овереној копији. Доказ 
о неосуђиваности прибавља школа по службеној 
дужности, а доказ о здравственој способности дос-
тавља се пре закључења уговора о раду. Пријаве 
са доказима о испуњавању услова слати на адре-
су школе. Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања огласа. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање.

осНовНа школа 
„др драгиша мишовић“
32000 Чачак
Булевар Вука Караџића 1
тел. 032/332-202

Професор српског језика
на одређено време

Професор српског језика
на одређено време, за 67% радног 
времена

Професор српског језика
на одређено време, за 22% радног 
времена

Професор немачког језика
на одређено време, за 11% радног 
времена

Професор техничког образовања 
и информатике
на одређено време, за 75% радног 
времена

Професор математике

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме у наведеном 
занимању.

Хигијенски радник

УСЛОВИ: I степен стручне спреме.

ОСТАЛО: Поред општих услова за заснивање 
радног односа, кандидати треба да испуњавају 
и посебне услове прописане одредбама из чл. 8, 
120 и 122 Закона о основама система образовања 
и васпитања и Правилником о врсти и степену 
стручне спреме наставника и стручних сарадни-
ка у основној школи. Поред пријаве за пријем у 
радни однос, кандидати треба да доставе и ове-
рене фотокопије докумената којима доказују да 
испуњавају услове конкурса (диплому о струч-
ном образовању, уверење о држављанству, извод 
из матичне књиге рођених). Доказ о психичкој и 
здравственој способности за рад са децом и учени-
цима доставља изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду, као и лекарско уверење. Доказ о 
неосуђиваности прибавља школа. Пријаве са дока-
зима о испуњавању услова слати на адресу школе 
или доставити лично секретаријату школе. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови“. Неблаговремене и непо-
тпуне пријаве неће се узети у разматрање.

јагодина

ош „вожд караЂорЂЕ“
35226 Кушиљево
тел. 035/8331-014

Наставник енглеског језика
са 85% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат за пријем у радни однос по 
овом конкурсу мора испуњавати услове пред-
виђене чланом 120 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, број 
72/09 и 52/09), као и да поседује одговарајуће 
образовање: VII степен стручне спреме, да има 
одговарајућу психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима, да 
није осуђиван, да има држављанство Републике 
Србије, као и Правилником о врсти стручне спре-
ме наставника и васпитача и стручних сарадника 
у основној школи („Просветни гласник“, бр. 6/96, 
3/99, 10/02, 4/03, 20/04, 5/05, 3/07, 4/07, 17/07, 
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20/07, 1/08, 4/08, 6/08, 8/08/, 11/08, 2/09 и 4/09). 
Уз пријаву кандидат подноси: биографске подат-
ке, оверен препис дипломе о завршеној школи, 
уверење о држављанству, лекарско уверење се 
доставља пре закључења уговора о раду, уверење 
о неосуђиваности прибавља установа. Докази о 
испуњавању услова предвиђених овим конкурсом, 
ако нису оригинали него фотокопије или преписи, 
морају бити оверени у складу са Законом о овера-
вању потписа, рукописа и преписа („Сл. гласник 
РС“, бр. 39/93). Пријаве слати на горенаведену 
адресу. Непотпуне и неблаговреме пријаве неће се 
узети у разматрање приликом доношења одлуке о 
избору кандидата по овом конкурсу.

ош „стЕваН сиНЂЕлић“
35223 Велики Поповић

Наставник математике
са 60% радног времена

Наставник физике
са 60% радног времена

Наставник енглеског језика
на одређено време до повратка 
запослене са породиљског одсуства и 
одсуства са рада ради неге детета до 
годину дана

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са 
Законом о основама система образовања и вас-
питања и одговарајућим Правилником о врсти 
стручне спреме наставника и стручних сарадника 
у основној школи; да кандидат испуњава услове 
утврђене у чл. 120 Закона о основама система 
образовања и васпитања. Уз пријаву доставити: 
оверену фотокопију дипломе, извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверена копија), 
уверење о држављанству-не старије од 6 месеци 
(оригинал или оверена копија). Уколико се предају 
фотокопије исправа исте морају бити оверене од 
стране надлежног органа, иначе се неће узимати 
у разматрање. Лекарско уверење изабрани кан-
дидат подноси пре закључења уговора о раду, а 
доказ о неосуђиваности школа прибавља по служ-
беној дужности. Проверу психофизичких способ-
ности за рад са ученицима врши надлежна служ-
ба за запошљавање, применом стандардизованих 
поступака. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узимати у обзир. Пријаве слати на горе-
наведену адресу.

ош „вук караЏић“
35207 Поточац
тел. 035/522-804

Наставник историје
на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана, са 
85% радног времена

Наставник француског језика
на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана, са 
45% радног времена

УСЛОВИ: За наведена радна места, поред опш-
тих услова за заснивање радног односа, кандидат 
мора да испуњава и остале услове прописане чла-
ном 120 Закона о основама система образовања 
и васпитања, као и да има одговарајућу стручну 
спрему, прописану Правилником о врсти стручне 
спреме наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи. Пријава за конкурс са потребном доку-
ментацијом треба да садржи: краћу биографију, 
доказ о стручној спреми (оверена копија), извод 
из матичне књиге рођених и уверење о држављан-
ству. Доказ о неосуђиваности кандидата прибавља 

установа по службеној дужности, а доказ о здрав-
ственој способности доставља се пре закључења 
уговора о раду. Непотпуна и неблаговремена доку-
ментација неће се разматрати.

осНовНа школа 
„браНко крсмаНовић“
35256 Сикирица
тел. 035/8548-514

Наставник техничког и 
информатичког образовања
са 20% радног времена

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове прописа-
не чл. 120 Закона о основама система образовања 
и васпитања, да испуњава и посебне услове из 
Правилника о врсти стручне спреме наставника и 
стручних сарадника у основној школи.

Помоћни радник
са 50% радног времена, за рад у 
издвојеном одељењу у Дреновцу

УСЛОВИ: кандидат мора да испуњава услове про-
писане у чл. 120 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, односно да има одговарајуће 
образовање и држављанство РС.

ОСТАЛО: Доказ да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима 
доставља изабрани кандидат пре закључења уго-
вора о раду, а доказ да кандидат није осуђиван 
прибавља школа. Докази о испуњености услова 
подносе се у оригиналу или као оверене фотоко-
пије. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узимати у обзир.

поНиштЕњЕ дЕла 
коНкурса 
школа за  
музиЧкЕ талЕНтЕ
35230 Ћуприја, Милице Ценић бб
тел/факс: 035/8472-344

Конкурс објављен 05.09.2012. године у 
публикацији „Послови“, поништава се за 
радна места: наставник виолине, за 80% 
радног времена, на одређено време ради 
замене одсутног запосленог који корис-
ти право на неплаћено одсуство, а најдуже 
до 30.12.2013. године; наставник виолон-
чела, за 70% радног времена, и клавирски 
сарадник-корепетитор, за 30% радног вре-
мена, на одређено време, а најдуже до краја 
школске године-31.08.2013. године. Остали 
део конкурса је непромењен.

осНовНа музиЧка школа 
„милЕНко живковић“
35250 Параћин
Бранка Крсмановића 47
тел. 035/573-060

Наставник клавира

Наставник клавира
на одређено време, са 20% радног 
времена

Наставник камерне музике са 
дувачким одсеком
на одређено време, са 70% радног 
времена

Наставник виолине

Наставник хармонике
на одређено време

Корепетитор
2 извршиоца

УСЛОВИ: Уз пријаву са биографијом кандидати 
треба да доставе: оверену фотокопију дипломе о 
стеченом образовању (VII/1 степен стручне спре-
ме одговарајућег смера, према Правилнику о сте-
пену и врсти стручне спреме наставника у основ-
ној музичкој школи), уверење о држављанству РС 
(оригинал или оверену фотокопију-не старију од 6 
месеци), извод из матичне књиге рођених (ориги-
нал или оверену фотокопију). Изабрани кандидат 
пре закључења уговора о раду доставља лекар-
ско уверење о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са ученицима (не старије од 
6 месеци), уверење о неосуђиваности кандидата 
прибавља установа. Проверу психофизичких спо-
собности кандидата врши надлежна служба за 
запошљавање. Кандидати су дужни да у пријави 
наведу контакт телефон, како би били обавеште-
ни о поступку и термину провере психофизичких 
способности. Пријаве кандидата који не приступе 
провери неће се разматрати. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се узимати у разматрање.

пољоприврЕдНо-
вЕтЕриНарска 
школа са домом уЧЕНика  
„свилајНац“
35210 Свилајнац
Краља Петра Првог 64

Професор француског језика
са непуним радним временом - 67%

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломи-
рани филолог за француски језик и књижевност.

Професор прехрамбене групе 
предмета
са непуним радним временом - 80%, 
на одређено време до 31.08.2013. 
године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, пољопри-
вредни факуклтет, дипломирани инжењер 
прехрамбене технологије биљних производа.

Професор стручних предмета 
за образовни профил 
пољопривредни техничар

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломира-
ни инжењер агрономије.

Професор стручних предмета 
за образовни профил 
пољопривредни техничар
са непуним радним временом - 57%, 
на одређено време до 31.08.2013. 
године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломира-
ни инжењер агрономије.

Професор стручних предмета  
за образовни профил 
пољопривредни техничар
са непуним радним временом - 47%, 
на одређено време до 31.08. 2013. 
године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломира-
ни инжењер агрономије.
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Професор математике
са непуним радним временом - 56%, 
на одређено време до 31.08.2013. 
године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломира-
ни математичар.

Васпитач
на одређено време до 31.08.2013. 
године
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне  спреме, према Пра-
вилнику о стручној спреми наставника, васпитача 
у стручним школама.

Радник у повртарству
на одређено време до 31.08.2013. 
године

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, пољопривред-
не струке.

Технички секретар 
(административни радник)

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме (гимназија, 
правно-биротехничка школа, стручни сарадник у 
области јавног информисања, економска школа).

Радник обезбеђења
на одређено време до 31.08.2013. 
године

УСЛОВИ: V, IV или III степен стручности, средња 
стручна спрема или КВ радник (машинског, елек-
тротехничког, водоинсталатерског или дрвопре-
рађивачког смера). Положен испит из противпо-
жарне заштите.

Професор прехрамбене групе 
предмета

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, пољопри-
вредни факултет, дипломирани инжењер прехрам-
бене технологије биљних производа.

Помоћни радник
2 извршиоца

УСЛОВИ: завршена основна школа.

Помоћни кувар

УСЛОВИ: завршена основна школа.

Помоћни кувар
на одређено време до 31.08.2013. 
године

УСЛОВИ: завршена основна школа.

ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају услове 
прописане Законом о основама система образо-
вања и васпитања и Правилником о врсти струч-
не спреме наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника, и то: да имају одговарајуће 
образовање, психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима, да нису 
осуђивани правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања; држа-
вљанство Републике Србије, о чему су дужни да 
доставе следеће доказе: уверење о држављан-
ству, извод из матичне књиге рођених и оверену 
фотокопију дипломе. Уверење о здравственој спо-
собности кандидат доставља пре закључења уго-
вора о раду (проверу психофизичких способности 
за рад са ученицима врши Национална служба за 
запошљавање, пре закључења уговора о раду). 

Уверење о неосуђиваности прибавља школа. 
Пријаве са доказима о испуњавању услова доста-
вљају се на адресу: Пољопривредно-ветеринарска 
школа са домом ученика „Свилајнац“, Свилајнац, 
Краља Петра Првог 64. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се разматрати.

КиКинд а

ош „жарко зрЕњаНиН“
23300 Кикинда, Београдска 8

Спремачица

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, оверен препис 
или оверена фотокопија јавне исправе којом се 
доказује одговарајуће образовање.

Наставник математике
за 44,44% радног времена (8 часова 
недељно, односно 18 сати недељно)

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор 
математике, дипломирани математичар, дипл. 
математичар за теоријску математику и приме-
не, дипломирани математичар за рачунарство и 
информатику, дипломирани математичар-инфор-
матичар, професор математике и рачунарства, 
дипломирани математичар за математику еконо-
мије, професор информатике-математике, дип-
ломирани математичар-астроном, дипломирани 
математичар-примењена математика, дипломира-
ни информатичар. Образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студија или након 
дипломирања, од најмање 30 бодова и шест бодо-
ва праксе у установи, у складу са Европским систе-
мом преноса бодова; оверен препис или фотоко-
пија јавне исправе којом се доказује одговарајуће 
образовање.

Наставник физике
на одређено време ради замене 
одсутне запослене преко 60 дана, 
за 90% радног времена (18 часова 
недељно или 36 сати недељно)

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор 
физике; дипломирани физичар; професор физи-
ке и хемије; дипломирани педагог за физику и 
хемију; професор физике и основа технике; дипло-
мирани педагог за физику и основе технике; про-
фесор физике и математике; дипломирани астро-
физичар; дипломирани физичар за примењену 
физику и информатику; професор физике и хемије 
за основну школу; професор физике и основа тех-
нике за основну школу; дипломирани физичар за 
примењену физику; професор физике за средњу 
школу; дипломирани физичар истраживач; дип-
ломирани професор физике и хемије за основну 
школу; дипломирани професор физике и основа 
технике за основну школу; дипломирани физичар 
за општу физику; дипломирани физичар за тео-
ријску и експерименталну физику; дипломирани 
педагог за физику и општетехничко образовање 
ОТО, дипл. астроном, смер астрофизике. Образо-
вање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено 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; 
оверен препис или фотокопија јавне исправе којом 
се доказује одговарајуће образовање.

Наставник физичког васпитања
на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана, 
за 45% радног времена (9 часова 
недељно или 18 сати недељно)

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор 
физичког васпитања, професор физичке културе, 
дипломирани педагог физичке културе, профе-

сор физичког васпитања-дипломирани тренер са 
назнаком спортске гране, професор физичког вас-
питања-дипломирани организатор спортске рекре-
ације, професор физичког васпитања-дипломира-
ни кинезитерапеут. Образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студија или након 
дипломирања, од најмање 30 бодова и шест бодо-
ва праксе у установи, у складу са Европским систе-
мом преноса бодова; оверен препис или фотоко-
пија јавне исправе којом се доказује одговарајуће 
образовање.

ОСТАЛО: психофизичка и здравствена способност 
за рад са децом и ученицима (уверење ће се дос-
тавити накнадно, пре закључења уговора о раду); 
да кандидат није осуђиван правоснажном пресу-
дом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања (доказ прибавља школа службеним 
путем пре доношења одлуке о избору); уверење 
о држављанству РС или извод из матичне књиге 
рођених и оверен препис или оверена фотокопија 
јавне исправе којом се доказује одговарајуће обра-
зовање. Пријаву на конкурс, уз потребну докумен-
тацију, кандидати могу доставити поштом или 
лично предати у секретаријат школе, на горена-
ведену адресу, са назнаком: „Конкурс за наставни-
ка предметне наставе“ или у случају радног места 
спремачице: „Конкурс за спремачицу“. У поступку 
одлучивања о избору кандидата за наставника 
предметне наставе, директор врши ужи избор 
кандидата које упућује на претходну проверу пси-
хофизичких способности, у року од осам дана од 
дана истека рока за подношење пријава. Проверу 
врши надлежна служба за послове запошљавања, 
применом стандардизованих поступака. Неблаго-
времене, неуредне и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање, односно неће бити увршћене 
у изборни поступак.

осНовНа школа 
„јоваН јоваНовић змај“
24420 Кањижа, Школски трг 1
тел. 024/874-070

Наставник разредне наставе
за рад у одељењима на мађарском 
наставном језику, на одређено време 
ради замене одсутног запосленог, а 
најдуже до 31.08.2013, у Кањижи

Наставник разредне наставе
за рад у одељењима на мађарском 
наставном језику, на одређено време 
ради замене одсутног запосленог, а 
најдуже до 31.08.2013, у Мартоношу

Наставник у продуженом боравку
за рад у одељењима на мађарском 
и српском наставном језику, на 
одређено време до 31.08.2013. 
године, у Кањижи
3 извршиоца

Педагог
обавезно познавање мађарског и 
српског језика, у Кањижи, Мартоношу, 
Адорјану и Велебиту

Наставник српског језика као 
нематерњег
у одељењима на мађарском 
наставном језику, у Кањижи
4 извршиоца
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Наставник српског језика као 
нематерњег
у одељењима на мађарском 
наставном језику, са непуним радним 
временом (75%), у Кањижи, Адорјану 
и Мартоношу, на одређено време до 
31.08.2013. године

Наставник српског језика као 
нематерњег
у одељењима на мађарском 
наставном језику, у Мартоношу

Наставник енглеског језика
у одељењима на мађарском 
наставном језику, на одређено време 
ради замене привремено одсутног 
запосленог, у Кањижи

Наставник енглеског језика
у одељењима на мађарском 
наставном језику, са непуним радним 
временом (70%), на неодређено 
време, у Кањижи, Адорјану и 
Велебиту

Наставник математике
за рад у одељењима на мађарском 
наставном језику, са непуним радним 
временом (40%), на неодређено 
време, у Кањижи

Наставник грађанског васпитања
у другом циклусу основног 
образовања, за рад у одељењима 
на мађарском и српском наставном 
језику, са непуним радним временом 
(45%), на одређено време до 
31.08.2013. године, у Кањижи

Дефектолог - олигофренолог
за извођење наставе на мађарском 
језику, у Кањижи
7 извршилаца

Дефектолог - олигофренолог
са непуним радним временом (55%), 
за извођење наставе на мађарском 
језику, на одређено време до 
31.08.2013. године, у Кањижи

Наставник музичког васпитања
за рад у одељењима на мађарском 
наставном језику, са непуним радним 
временом (65%), на неодређено 
време, у Кањижи и Мартоношу

Библиотекар
обавезно познавање мађарског и 
српског језика, на одређено време 
ради замене привремено одсутног 
запосленог, у Кањижи

Наставник разредне наставе
у одељењу на српском наставном 
језику, на одређено време ради 
замене привремено одсутног 
запосленог, у Велебиту

УСЛОВИ: За сва наведена радна места потребно 
је одговарајуће високо образовање, према члану 
8 Закона о основама система образовања и вас-
питања, односно по Правилнику о врсти стручне 
спреме наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи. У погледу осталих услова за засни-
вање радног односа, кандидати треба да испуња-
вају опште услове прописане у члану 120 Закона 
о основама система образовања и васпитања. За 
радно место наставника грађанског васпитања, 

кандидат треба да има сертификат за наставу 
грађанског васпитања. Уз пријаву за радно место 
кандидат је дужан да достави: уверење о држа-
вљанству (издато у последњих 6 месеци), овере-
ну фотокопију или препис дипломе, фотокопију 
радне књижице и личне карте. За радна места где 
се рад остварује на језику националне мањине, 
потребно је приложити и доказ о знању језика. 
Молбе са потребном документацијом о испуња-
вању услова конкурса и кратким описом кретања у 
служби, доставити на горенаведену адресу школе, 
уз назнаку: „За конкурс“.

КосовсКа митровица

гимНазија ораХовац
38430 Ораховац, Видовданска бб
тел. 029/277-919

Наставник математике
за 12 часова недељно

Наставник енглеског језика
за 6 часова недељно

Наставник рачунарства и 
информатике
за 6 часова недељно

Наставник музичке културе
за 3 часа недељно

Наставник физике
за 6 часова недељно

Наставник ликовне културе
за 3 часа недељно, на одређено време 
до повратка одсутног радника

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведе-
ном занимању, психичка, физичка и здравствена 
способност за рад са децом и ученицима; остали 
законом прописани докази о испуњености услова 
за заснивање радног односа. Рок за пријављивање 
је 15 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“.

ош „доситЕј обрадовић“
38430 Ораховац, Видовданска бб
тел. 029/277-919

Наставник математике
за 16 часова недељно

Наставник општетехничког 
образовања
за 8 часова недељно

Наставник музичке културе
за 5 часова недељно

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведе-
ном занимању, психичка, физичка и здравствена 
способност за рад са децом и ученицима; остали 
законом прописани докази о испуњености услова 
за заснивање радног односа. Рок за пријављивање 
је 15 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“.

ош „свЕтозар марковић“
Велика Хоча-Ораховац
тел. 029/276-784

Наставник општетехничког 
образовања
за 8 часова недељно

Наставник музичке културе
за 5 часова недељно

Наставник ликовне културе
за 5 часова недељно, на одређено 
време до повратка одсутног радника

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведе-
ном занимању, психичка, физичка и здравствена 
способност за рад са децом и ученицима; остали 
законом прописани докази о испуњености услова 
за заснивање радног односа. Рок за пријављивање 
је 15 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“.

ош „вук караЏић“
38227 Звечан, Нушићева 6
тел. 028/665-012, 665-131

Наставник хемије
за 62,50% радног времена

Наставник грађанског васпитања
на одређено време до 31.08.2013. 
године

Наставник техничко-
информатичког образовања
за 12,50% норме, на одређено време 
до 31.08.2013. године

Наставник историје
за 18,75% норме, на одређено време 
до 31.08.2013. године

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме у наведеном 
занимању, у складу са Правилником о врсти струч-
не спреме наставника и стручних сарадника који 
изводе образовно-васпитни рад у основној шко-
ли („Сл. гласник-Просветни гласник РС“, бр. 6/96, 
3/99, 10/02, 4/03, 10/04, 20/04, 3/05, 5/05, 2/07, 
4/07, 17/07, 20/07, 1/08, 4/08, 6/08, 8/08, 2/09, 
4/09, 9/09, 3/2010). Уз пријаву кандидати прила-
жу: оверену фотокопију дипломе, уверење о држа-
вљанству РС, извод из матичне књиге рођених, 
уверење да кандидат није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела за која је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
шест месеци или да није правоснажном пресудом 
осуђен за кривично дело против достојанства лич-
ности и морала, што доказује уверењем надлеж-
ног суда; да има психичку, физичку и здравствену 
способност, што доказује лекарским уверењем; 
документа не старија од шест месеци. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Рок 
за пријављивање је 8 дана.

Обука за
активно 
тражење
посла

Посао се не чека, 
посао се тражи

Обука за активно
тражење посла

Стекните 
конкурентску 

предност

Запослимо 
Србију 

Локални акциони планови запошљавања
Запослимо Србију 

Национална служба
за запошљавање

Регионална политика запошљавања

Пословни центри НСЗ

ВЕЛИКЕ ИДЕЈЕ 
ЗА МАЛИ 
БИЗНИС

Обуке и субвенције
за запошљавање

Унапредите
своје

пословање

Национална служба
за запошљавање

Пословни центри 
НСЗ

План за 
реализацију 

вашег
бизниса

САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊА

НАЈКРАЋИ ПУТ
ДО ПОСЛА

Национална служба
за запошљавање

САЈМОВИ ЗАПОШЉАВАЊА

Први утисак је 
најважнији –
будите
испред свих

Национална служба
за запошљавање

Друштвена одговорност

ПРИОРИТЕТИ У 
ЗАПОШЉАВАЊУ

Друштвена
одговорност

Људи су
мера успеха

Шанса за младе

Школа је знање, 
посао је занат

Национална служба
за запошљавање

Шанса за 
младе

Програми 
приправништва – 

знање у пракси

ПРАВИ 
ОДГОВОРИ НА 
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ

У служби 
клијената

ПРАВИ 
ОДГОВОРИ НА 
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ Прави људи

на правим
пословима

Обуке и субвенције (за запошљавање)

Једнакост 
на тржишту 

рада

Подршка
запошљавању особа

са инвалидитетом
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наука и образовање

дЕЧији вртић „бамби“
38217 Сочаница
тел. 028/87-321

Васпитач
за рад у Сочаници

Васпитач
за рад у Вучи

УСЛОВИ: VI или VII степен стручне спреме и струч-
ни назив васпитач. Кандидат мора да испуњава 
услове предвиђене Правилником о превентивној 
здравственој заштити и стручној спреми здрав-
ствених радника у предшколским установама 
(„Службени гласник РС“, бр. 73/94). Кандидати 
који конкуришу морају да имају одговарајуће обра-
зовање, да имају психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима, да нису 
осуђивани правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања, да 
имају држављанство Републике Србије. Уз прија-
ву на конкурс кандидати подносе: доказ о завр-
шеној стручној спреми, уверење о држављанству 
(не старије од 6 месеци) - фотокопије морају бити 
оверене. Потврде о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности изабрани кандидат доставља 
пре закључења уговора о раду, а проверу психо-
физичких способности кандидата вршиће Нацио-
нална служба за запошљавање. Конкурс је отво-
рен 8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Пријаве доставити на горенаведену 
адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се узети у разматрање.

мЕдициНска школа 
приштиНа-граЧаНица
Са издвојеним одељењима
у Племетини, Лепини и
Д. Гуштерици
38205 Косовска Грачаница

Наставник српског језика
за 12 часова недељно, за рад у 
Племетини

Наставник математике

Наставник физике

Наставник устава и права грађана
за 1 час недељно

Наставник музичке уметности
за 4 часа недељно

Наставник географије
за 4 часа недељно

Наставник биологије
за 8 часова недељно

Наставник медицинске биохемије
за 8 часова недељно

Наставник инфектологије
за 8 часова недељно

Наставник интерне медицине са 
негом
за 10 часова недељно

Наставник хирургије са негом
за 10 часова недељно

Наставник неуропсихијатрије са 
негом
за 4 часа недељно

Наставник педијатрије са негом
за 12 часова недељно

Доктор медицине-специјалиста 
за гинекологију и акушерство
за 12 часова недељно

Здравствена нега деце
за 6 часова недељно

Виша медицинска сестра-
техничар

Педагог

УСЛОВИ: Уз пријаву на конкурс кандидат је дужан 
да поднесе: оверену фотокопију дипломе одго-
варајућег образовања, уверење о држављанству 
Републике Србије, извод из матичне књиге рође-
них. Доказ да кандидат поседује психичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима 
подноси се пре закључења уговора о раду. Доказ 
да лице није осуђивано правоснажном пресудом 
за кривична дела дела и под условима утврђеним 
ставом 1 тач. 3 чл. 120 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања, прибавља установа. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана обја-
вљивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. Пријаве доставити 
лично или послати на адресу Медицинске школе у 
Косовској Грачаници.

ош „рајко урошЕвић“
Готовуша
38236 Штрпце

Наставник математике
за 16 часова

Наставник енглеског језика
за 4 часа

Наставник руског језика
за 8 часова

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове про-
писане чланом 120 Закона о основама система 
образовања и васпитања. Конкурс је отворен 15 
дана од дана објављивања у публикацији „Посло-
ви“. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да 
приложе: оверену фотокопију дипломе о стеченој 
стручној спреми, сходно Правилнику о врсти и сте-
пену стручне спреме наставника и стручних сарад-
ника у основној школи; извод из матичне књиге 
рођених; уверење о држављанству (не старије 
од 6 месеци). Изабрани кандидат је у обавези да 
пре закључења уговора о раду достави доказ да 
поседује здравствену способност за рад са децом 
и ученицима, а надлежна служба за послове запо-
шљавања вршиће проверу психофизичких способ-
ности. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
бити узете у разматрање. Пријаве на конкурс дос-
тавити лично или поштом, на горенаведену адре-
су, са назнаком: „Пријава на конкурс“.

школа за осНовНо 
образовањЕ одраслиХ 
„радНиЧки уНивЕрзитЕт“ 
приштиНа
Са седиштем у Штрпцу
38236 Штрпце
тел. 0290/70-005, 70-057

Наставник српског језика и 
књижевности
са 35,71% радног времена

Наставник енглеског језика
са 80% радног времена

Наставник математике

Наставник математике
са 35,71% радног времена

Наставник биологије
са 50% радног времена
2 извршиоца

Наставник историје
са 25% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, одгова-
рајућег високог образовања, у складу са чл. 8 
став 1 и 2, чл. 120 став 1 тачка 1 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службе-
ни гласник РС“, бр. 72/09) и Правилником о врсти 
стручне спреме наставника и стручних сарадника 
у основној школи. Уз пријаву са кратком биогра-
фијом и контакт телефоном, кандидати су дужни 
да доставе: оверену фотокопију дипломе; уверење 
о држављанству РС или оверену фотокопију (не 
старије од 6 месеци). Проверу психичке и здрав-
ствене способности за рад са децом и ученицима 
(доказ о испуњености овог услова подноси се пре 
закључења уговора о раду) врши надлежна служ-
ба за запошљавање. Уверење о испуњености усло-
ва из члана 120 ЗОСОВ став 1 тачка 3-прибавља 
установа. Сви кандидати који ће бити примље-
ни држаће редовну наставу у Јажинцу (истурено 
одељење ОШ „Шарски одред“ из Севца), Општина 
Штрпце, а инструктивно-консултативну наставу у 
Племетини, Општина Обилић и Косовској Камени-
ци. За сва наведена радна места, пријем се врши 
на неодређено време, сем под редним бр. 6, радни 
однос се заснива на одређено време до повратка 
одустног радника коме мирује радни однос. Кон-
курс је отворен 8 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве 
слати на горенаведену адресу, са назнаком: „За 
конкурс“. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити на горенаведене бројеве телефона.

Највећа понуда 
слободних послова 

на једном месту

Tржиштe рада

аналитички  приступ  
запошљавању
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ош „шарски одрЕд“
38157 Брезовица
тел. 0290/74-200

Наставник математике

Наставник српског језика

Наставник енглеског језика
2 извршиоца - 1 извршилац са пуним, 
а 1 извршилац са непуним радним 
временом

Наставник руског језика
са непуним радним временом

Наставник основа информатике и 
рачунарства
са непуним радним временом, на 
одређено време до 31.08.2013. године

Стручни сарадник-психолог
на одређено време до повратка 
раднице са породиљског одсуства

Помоћни радник
за рад у издвојеном одељењу школе у 
Врбештици

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају усло-
ве у погледу школске спреме прописане Законом 
о основној школи („Службени гласник РС“, бр. 
50/92), Законом о основама система образовања 
и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09 
и 52/11), Правилником о врсти стручне спре-
ме наставника, васпитача и стручних сарадни-
ка у основној школи („Службени гласник РС“, бр. 
4/90, 1/91, 6/96, 3/99, 10/02, 4/03, 20/04 и 5/05) 
и Правилником о организацији послова и систе-
матизацији радних места у ОШ „Шарски одред“ у 
Севцу. Уз пријаву на конкурс обавезно доставити: 
диплому о завршеној стручној спреми; уверење о 
држављанству (не старије од 6 месеци); извод из 
матичне књиге рођених; уверење да кандидат није 
осуђиван правоснажном судском пресудом за кри-
вична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Зако-
на о основама система образовања и васпитања; 
лекарско уверење о психичкој и здравственој спо-
собности за рад са децом и ученицима. Уколико се 
документа шаљу у фотокопијама, иста морају бити 
оверена у складу са законом, јер се у супротном 
неће узети у разматрање. Стамбено питање за 
кандидате који буду изабрани није решено. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће бити разма-
тране. Пријаве на конкурс слати на горенаведену 
адресу, са назнаком: „Пријава на конкурс“.

ЕкоНомско-трговиНска 
школа „јоваН цвијић“
38236 Штрпце
тел. 0290/70-191

Професор српског језика и 
књижевности

Професор математике
2 извршиоца

Професор руског језика

Професор музичке уметности
за 6 часова

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, према Пра-
вилнику о врсти стручне спреме наставника, струч-
них сарадника и сарадника у настави. Конкурс је 
отворен 8 дана од дана објављивања. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Уз 
пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе; 

уверење о здравственој способности; уверење да 
кандидат није под истрагом, да није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца; уверење о држављанству; 
извод из матичне књиге рођених. Пријаве слати на 
горенаведену адресу.

ош „стаја марковић“
38236 Штрпце
тел. 0290/70-910

Професор разредне наставе
за рад у издвојеном одељењу у 
Горњој Битињи

Професор руског језика
за норму од 8 часова, за рад у 
издвојеном одељењу у Горњој Битињи

Професор руског језика
за норму од 14 часова, за рад у 
матичној школи у Штрпцу

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајућу 
стручну спрему прописану Правилником о врсти 
стручне спреме наставника и стручних сарадни-
ка у основној школи, као и да испуњава услове 
предвиђене чланом 8 став 2 и чланом 120 Закона 
о основама система образовања и васпитања; да 
је држављанин Републике Србије; да има одго-
варајућу стручну спрему; уверење да није под 
истрагом или да није осуђиван за кривично дело 
на безусловну казну затвора у трајању од најмање 
шест месеци или за кажњиво дело које га чини 
неподобним за рад у школи; извод из матичне 
књиге рођених; оверену фотокопију дипломе. Рок 
за подношење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Све информације се могу добити 
на горенаведени број телефона.

Краг Ујевац

ФакултЕт 
иНжЕњЕрскиХ Наука
34000 Крагујевац, Сестре Јањић 6
тел. 034/335-998

Наставник у звање ванредног 
професора или доцента за уже 
научне области Производно 
машинство и Индустријски 
инжењеринг

Наставник у звање доцента за 
уже научне области Моторна 
возила и Друмски саобраћај
на одређено време 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор 
техничких наука. Кандидати поред општих усло-
ва треба да испуњавају и услове предвиђене 
одредбама Закона о високом образовању („Служ-
бени гласник РС“, бр. 76/05), Статута Факултета 
инжењерских наука у Крагујевцу и Правилника 
о начину и поступку заснивања радног односа и 
стицању звања наставника Универзитета у Кра-
гујевцу. Уз пријаву доставити: оверену фотокопију 
дипломе о стеченом докторату из одговарајуће 
научне области, биографију, списак стручних 
и научних радова, као и саме радове и уверење 
надлежног органа да кандидат није осуђиван 
за кривично дело. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у обзир. Пријаве кандида-
та са прилозима доставити на горенаведену адре-
су. Рок за пријаву је 15 дана.

мЕдициНски ФакултЕт
34000 Крагујевац
Светозара Марковића 69
тел. 034/306-800

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

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

Наставник у звању доцента 
за ужу научну област 
Микробиологија и имунологија
на одређено време 5 година

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

Сарадник у звање асистента за 
ужу научну област Социјална 
медицина
на одређено време 3 године

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, са укуп-
ном просечном оценом најмање осам и уписане 
докторске академске студије или магистар меди-
цинских наука коме је прихваћена тема докторске 
дисертације.

Сарадник у звању асистента за 
ужу научну област Физикална 
медицина и рехабилитација
на одређено време 3 године

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, са укуп-
ном просечном оценом најмање осам и уписане 
докторске академске студије или магистар меди-
цинских наука коме је прихваћена тема докторске 
дисертације и завршена одговарајућа специјали-
зација.

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

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, са укуп-
ном просечном оценом најмање осам и уписане 
докторске академске студије или магистар меди-
цинских наука коме је прихваћена тема докторске 
дисертације и завршена одговарајућа специјали-
зација.

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

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, са укуп-
ном просечном оценом најмање осам и уписане 
докторске академске студије или магистар меди-
цинских наука коме је прихваћена тема докторске 
дисертације и завршена одговарајућа специјали-
зација.

Сарадник у звању асистента за 
ужу научну област Гинекологија 
и акушерство
на одређено време 1 година

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, са укуп-
ном просечном оценом најмање осам и уписане 
докторске академске студије или магистар меди-
цинских наука коме је прихваћена тема докторске 
дисертације.
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Сарадник у настави за ужу научну 
област Генетика
на одређено време 1 година

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, са укуп-
ном просечном оценом најмање осам и уписане 
докторске академске студије или магистар меди-
цинских наука коме је прихваћена тема докторске 
дисертације.

Сарадник у настави за ужу научну 
област Интерна медицина
на одређено време 1 година
7 извршилаца

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, са укуп-
ном просечном оценом најмање осам и уписане 
докторске академске студије или магистар меди-
цинских наука коме је прихваћена тема докторске 
дисертације.

Сарадник у настави за ужу научну 
област Хирургија
на одређено време 1 година
4 извршиоца

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, са укуп-
ном просечном оценом најмање осам и уписане 
докторске академске студије или магистар меди-
цинских наука коме је прихваћена тема докторске 
дисертације.

ОСТАЛО: услови утврђени одговарајућим одред-
бама Закона о високом образовању („Сл. гласник 
РС“, бр. 76/2005), Статутом Универзитета у Кра-
гујевцу, Правилником о начину и поступку засни-
вања радног односа и стицању звања наставника 
Универзитета у Крагујевцу и Статутом Факултета 
Медицинских наука у Крагујевцу, у складу са који-
ма ће бити извршен избор пријављених кандида-
та. Уз пријаву на конкурс доставити: биографију, 
фотокопију диплома, списак стручних и научних 
публикација и по један примерак тих публикација. 
Конкурсну документацију доставити и у електрон-
ској форми. Рок за пријаву је 15 дана.

уНивЕрзитЕт у крагујЕвцу 
природНо матЕматиЧки 
ФакултЕт
34000 Крагујевац
Радоја Домановића 12
тел. 034/336-223

Доцент за ужу научну област 
Зоологија
у Институту за биологију и екологију 
Факултета
на одређено време 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из 
области биолошких наука. Остали услови утврђе-
ни су Законом о високом образовању („Сл. гласник 
РС“, бр. 76/05, 100/07, 97/08 и 44/10), Статутом 
Универзитета у Крагујевцу, Правилником о бли-
жим условима и поступку за избор у звање настав-
ника Универзитета у Крагујевцу, Статутом Факул-
тета и Правилником о систематизацији послова и 
радних задатака Факултета, у складу са којима ће 
бити извршен избор пријављених кандидата.

Ванредни професор за ужу 
научну област Екологија, 
биогеографија и заштита 
животне средине
у Институту за биологију и екологију 
Факултета
на одређено време 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из 
области биолошких наука. Остали услови утврђе-
ни су Законом о високом образовању („Сл. гласник 
РС“, бр. 76/05, 100/07, 97/08 и 44/10), Статутом 
Универзитета у Крагујевцу, Правилником о бли-
жим условима и поступку за избор у звање настав-
ника Универзитета у Крагујевцу, Статутом Факул-
тета и Правилником о систематизацији послова и 
радних задатака Факултета, у складу са којима ће 
бити извршен избор пријављених кандидата.

Доцент за ужу научну област 
Биохемија
у Институту за биологију и екологију 
Факултета
на одређено време 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из 
области биолошких наука. Остали услови утврђе-
ни су Законом о високом образовању („Сл. гласник 
РС“, бр. 76/05, 100/07, 97/08 и 44/10), Статутом 
Универзитета у Крагујевцу, Правилником о бли-
жим условима и поступку за избор у звање настав-
ника Универзитета у Крагујевцу, Статутом Факул-
тета и Правилником о систематизацији послова и 
радних задатака Факултета, у складу са којима ће 
бити извршен избор пријављених кандидата.

Доцент за ужу научну област 
Морфологија, систематика и 
филогенија биљака
у Институту за биологију и екологију 
Факултета
на одређено време 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из 
области биолошких наука. Остали услови утврђе-
ни су Законом о високом образовању („Сл. гласник 
РС“, бр. 76/05, 100/07, 97/08 и 44/10), Статутом 
Универзитета у Крагујевцу, Правилником о бли-
жим условима и поступку за избор у звање настав-
ника Универзитета у Крагујевцу, Статутом Факул-
тета и Правилником о систематизацији послова и 
радних задатака Факултета, у складу са којима ће 
бити извршен избор пријављених кандидата.

Доцент за ужу научну област 
Екологија, биогеографија и 
заштита животне средине
у Институту за биологију и екологију 
Факултета
на одређено време 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из 
области биолошких наука. Остали услови утврђе-
ни су Законом о високом образовању („Сл. гласник 
РС“, бр. 76/05, 100/07, 97/08 и 44/10), Статутом 
Универзитета у Крагујевцу, Правилником о бли-
жим условима и поступку за избор у звање настав-
ника Универзитета у Крагујевцу, Статутом Факул-
тета и Правилником о систематизацији послова и 
радних задатака Факултета, у складу са којима ће 
бити извршен избор пријављених кандидата.

Доцент за ужу научну област 
Програмирање
у Институту за математику и 
информатику Факултета
на одређено време 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из 
области рачунарских наука. Остали услови утврђе-
ни су Законом о високом образовању („Сл. гласник 
РС“, бр. 76/05, 100/07, 97/08 и 44/10), Статутом 
Универзитета у Крагујевцу, Правилником о бли-
жим условима и поступку за избор у звање настав-
ника Универзитета у Крагујевцу, Статутом Факул-
тета и Правилником о систематизацији послова и 
радних задатака Факултета, у складу са којима ће 
бити извршен избор пријављених кандидата.

Доцент за ужу научну област 
Алгебра и логика
у Институту за математику и 
информатику Факултета
на одређено време 5 година

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

Ванредни професор за ужу 
научну област Методика, историја 
и филозофија математике
у Институту за математику и 
информатику Факултета
на одређено време 5 година

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

ОСТАЛО: Кандидати који конкуришу, поред опш-
тих услова, треба да испуњавају и посебне услове, 
прописане законом и наведеним општим актима. 
Уз пријаву неопходно је доставити: биографију 
са подацима о досадашњем раду, оверену фото-
копију дипломе о стеченој одговарајућој стручној 
спреми и списак и сепарате објављених радова, 
односно радова за који поседују потврду да су 
прихваћени за објављивање до момента прија-
ве на конкурс. Кандидати су такође дужни да уз 
пријаву на конкурс доставе и одговарајуће дока-
зе надлежних органа поводом чињенице да нису 
правоснажном пресудом осуђени за кривично 
дело против полне слободе, фалсификовања јавне 
исправе коју издаје високошколска установа или 
примања мита у обављању послова у високошкол-
ској установи. Рок за пријављивање је 15 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се разматрати.

устаНова за дЕцу 
прЕдшколског узраста 
„Наша младост“
34220 Лапово, Михајла Пупина 2
тел. 034/850-095

Домар

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, бравар, водо-
инсталатер, аутомеханичар или електроинстала-
тер; положен возачки испит за „Б“ категорију и 
положен испит за руковаоца гасним котловима.

Васпитач

Васпитач
на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Послове васпитача за рад са децом узра-
ста од три године до поласка у школу, може оба-
вљати лице које испуњава услове прописане зако-
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ном и има одговарајуће образовање - одговарајуће 
више образовање, односно одговарајуће високо 
образовање на студијама првог степена (основне 
академске, односно струковне студије) у трајању 
од 3 године или на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, специјалистичке академске 
студије или специјалистичке струковне студије)-
васпитач, као и лице које има одговарајуће високо 
образовање на основним студијама у трајању од 
четири године, у складу са законом.

ОСТАЛО: Уз пријаву на оглас кандидати су дуж-
ни да приложе: уверење о држављанству; уве-
рење да се против њих не води истрага; оверену 
копију дипломе; извод из матичне књиге рођених 
и уверење о здравственој способности. Пријаву са 
доказима о испуњености услова тражених огласом 
доставити лично или поштом, на горенаведену 
адресу, у року од 15 дана од дана објављивања. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити 
разматране.

осНовНа школа 
„живко томић“
34314 Доња Шаторња
тел. 034/837-125

Директор школе
за мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба да 
испуњава следеће услове: да има одговарајуће 
високо образовање на студијама другог степена 
(дипломске академске студије - мастер, специја-
листичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије), у складу са Законом о високом 
образовању почев од 10. септембра 2005. године 
или на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године; да има 
лиценцу за наставника, педагога или психолога; 
да има положен испит за директора установе; да 
има најмање 5 година рада у установи на послови-
ма образовања и васпитања, након стеченог одго-
варајућег образовања; да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са ученицима; да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривич-
на дела наведена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања; да 
има држављанство Републике Србије. Уз пријаву 
на конкурс кандидат је у обавези да достави: ове-
рен препис, односно оверену фотокопију дипломе 
о стеченом одговарајућем високом образовању; 
извод из матичне књиге рођених; уверење о 
држављанству Републике Србије - не старије од 6 
месеци; потврду о радном стажу у области обра-
зовања и васпитања, тј. најмање 5 година рада у 
установи на пословима образовања и васпитања 
након стеченог одговарајућег образовања; лекар-
ско уверење; уверење да није осуђиван; оверен 
препис, односно оверену фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту - лиценцу и податке 
о кретању у служби са биографским подацима. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узи-
мати у разматрање. Пријаве на конкурс слати на 
горенаведену адресу, у року од 15 дана од дана 
објављивања конкурса.

уНивЕрзитЕт у крагујЕвцу  
природНо-матЕматиЧки 
ФакултЕт
34000 Крагујевац
Радоја Домановића 12
тел. 034/336-223

Асистент за ужу научну област 
Физика кондезоване материје, у 
Институту за физику Факултета
на одређено време 3 године

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

Асистент за ужу научну 
област Генетика и еволуција, 
у Институту за биологију и 
екологију Факултета
на одређено време 3 године

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

ОСТАЛО: Кандидати поред општих услова треба 
да испуњавају и посебне услове прописане зако-
ном и наведеним општим актима. Уз пријаву нео-
пходно је доставити биографију са подацима о 
досадашњем раду, оверену фотокопију дипломе 
о стеченој одговарајућој стручној спреми и списак 
и сепарате објављених радова, односно радова за 
који поседују потврду да су прихваћени за обја-
вљивање до момента пријаве на конкурс. Канди-
дати су такође дужни да уз пријаву на конкурс 
доставе и одговарајуће доказе надлежних органа 
поводом чињенице да нису правоснажном пресу-
дом осуђени за кривично дело против полне сло-
боде, фалсификовања јавне исправе коју издаје 
високошколска установа или примања мита у оба-
вљању послова у високошколској установи. Рок за 
пријављивање је 15 дана од дана објављивања 
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се разматрати.

Краљево

поНиштЕњЕ дЕла 
коНкурса 
мЕдициНска школа
36000 Краљево, Доситејева 46г
тел. 036/382-548

Конкурс објављен 29.08.2012. године у пуб-
ликацији „Послови“, поништава се за радно 
место: наставник групе предмета за образов-
ни профил зубни техничар и стоматолошка 
сестра-техничар, за 140% радног времена. 
Остали део конкурса је непромењен.

ош „браНко радиЧЕвић“
36207 Витковац
тел. 036/5873-889

Наставник биологије
са 40% радног времена, на одређено 
време док траје мандат директора 
школе

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Кандида-
ти треба да испуњавају следеће услове: да имају 
одговарајуће образовање: професор биологије; 
дипломирани биолог; дипломирани молекуларни 
биолог; професор биологије и хемије; дипломира-
ни биолог, смер заштите животне средине; дипло-
мирани биолог-еколог или дипломирани професор 
биологије и хемије.

Наставник математике и 
информатике
са 54% радног времена, на одређено 
време до повратка одсутног 
запосленог

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Кандида-
ти треба да испуњавају следеће услове: да имају 
одговарајуће образовање: професор математике, 
дипломирани математичар; дипломирани матема-
тичар за теоријску математику и примене; дипло-
мирани математичар за рачунарство и информати-
ку; дипломирани математичар-информатичар или 
друге услове у погледу стручне спреме прописане 
Правилником о врсти стручне спреме наставника и 
стручних сарадника у основној школи.

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка 
одсутног запосленог

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Кандида-
ти треба да испуњавају следеће услове: да имају 
одговарајуће образовање: професор разредне 
наставе; наставник разредне наставе; професор 
педагогије са претходно завршеном педагошком 
академијом или учитељском школом; професор 
разредне наставе и енглеског језика за основну 
школу.

ОСТАЛО: да кандидати имају психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и учени-
цима; да нису осуђивани правноснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања; да имају држављанство Републике Србије. 
Уз пријаву на конкурс кандидати треба да прило-
же доказе да испуњавају наведене услове. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављивања кон-
курса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узимати у разматрање. Ближе информације о 
конкурсу могу се добити код секретара школе и на 
број телефона: 036/5873-889.

0800 300 301 
(позив је бесплатан)

нсЗ позивни 
центар
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наука и образовање

КрУшевац

ош „браНа павловић“
37254 Коњух
тел. 037/875-103

Директор

УСЛОВИ: За директора школе може бити изабрано 
лице које испуњава следеће услове: поседовање 
одговарајућег високог образовања из члана 8 став 
2 Закона о основама система образовања и вас-
питања (високо образовање стечено на студијама 
другог степена-мастер академске студије, специја-
листичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије, у складу са Законом о високом 
образовању или на студијама у трајању од нај-
мање четири године, по пропису који је уређивао 
високо образовање од 10. септембра 2005. године 
за наставника основне школе, педагога или пси-
холога; поседовање дозволе за рад (лиценце); да 
испуњава услове прописане чланом 120 Закона 
о основама система образовања и васпитања; да 
поседује најмање пет година рада у установи након 
стеченог одговарајућег образовања, на пословима 
образовања и васпитања. Директор се бира на 
период од четири године. Уз пријаву на конкурс 
приложити: доказ о држављанству (извод из мати-
чне књиге рођених и уверење о држављанству), 
оверен препис (фотокопију) дипломе о стеченом 
образовању, оверен препис (фотокопију) доку-
мената о положеном испиту за лиценцу, односно 
стручном испиту, потврду о радном искуству, рад-
ну биографију, оверен план рада за време манда-
та, доказе о поседовању организационих способ-
ности. Пријаве са потпуном документацијом слати 
на горенаведену адресу. Рок за пријављивање је 
15 дана од дана објављивања конкурса.

ош „браНа павловић“
37254 Коњух
тел. 037/875-103

Наставник физичког васпитања
за 20% радног времена, за рад у 
матичној школи

Наставник разредне наставе
за рад у издвојеном одељењу школе у 
Белој Води и Брајковцу
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће 
образовање - високо образовање одговарајућег 
смера сходно чл. 2 Правилника о врсти стручне 
спреме наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи, да је држављанин Републике Србије, да 
има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима, да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривична дела утврђе-
на у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања. Проверу психофи-
зичких способности за рад са децом и ученицима 
врши надлежна служба за послове запошљавања. 
Потврду о неосуђиваности кандидата прибавља 
школа. Уз пријаву доставити оригинале или овере-
не копије докумената издатих од надлежних орга-
на (не старије од 6 месеци). Лекарско уверење се 
доставља по коначности одлуке о избору кандида-
та. Пријаве са потпуном документацијом слати на 
горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће се узимати у разматрање.

срЕдња школа 
„свЕти триФуН“ 
са домом уЧЕНика
37230 Александровац
тел. 037/751-117

Радник обезбеђења у дому 
ученика
2 извршиоца

УСЛОВИ: II степен стручне спреме, ПК радник 
машинског или пољопривредног смера; положен 
испит противпожарне заштите; дозвола за посе-
довање оружја. Кандидати поред услова стручне 
спреме у наведеном занимању и услова посебне 
оспособљености, треба да испуњавају и следеће 
услове: да су држављани РС; да имају психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да нису осуђивани за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања. Доказе о 
испуњавању услова доставити уз пријаву на оглас: 
оверену фотокопију дипломе; оверену фотокопију 
уверења којим кандидат доказују посебну оспо-
собљеност за радно место за које се тражи; уве-
рење о држављанству (не старије од 6 месеци); 
извод из матичне књиге рођених; уверење да није 
осуђиван (од МУП-а, не старије од 6 месеци); уве-
рење да се не води истрага и да није подигнута 
оптужница (од суда, не старије од 6 месеци). Оста-
ла документа се прилажу по доношењу одлуке о 
избору. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се узети у разматрање. Пријаве слати на адресу 
школе, у року од 8 дана од дана објављивања 
огласа.

шосо „вЕсЕлиН Николић“
37000 Крушевац
Луке Ивановића 17
тел. 037/446-700

Наставник технологије рада 
у подручју рада машинство и 
обрада метала
за 20% радног времена

УСЛОВИ: дипл. инжењер машинства, профе-
сор машинства, дипл. педагог општетехничког 
образовања, инжењер машинства. Наставници 
поред наведене стручне спреме морају поседо-
вати стручну дефектолошку оспособљеност или 
стручну спрему дипломираног дефектолога, дипл. 
дефектолог за методику наставе у подручју рада 
машинство и обрада метала.

Наставник практичне наставе 
у подрују рада пољопривреда, 
производња и прерада хране, 
образовни профил: пекар
за 70% радног времена, на одређено 
време до повратка одсутног 
запосленог

УСЛОВИ: дипл. инжењер прехрамбене техно-
логије, дипл. инж. пољопривреде, струковни 
инжењер технологије-специјалиста са претход-
но завршеним студијским програмом струковних 
студија прехрамбена технологија. Наставници 
поред наведене стручне спреме морају поседо-
вати стручну дефектолошку оспособљеност или 
стручну спрему дипломираног дефектолога, дипл. 
дефектолог за методику наставе пољопривреде 
групе предмета.

Наставник прехрамбене 
технологије у подручју рада 
пољопривреда, производња, 
прерада хране, образовни 
профил: пекар
за 20% радног времена, на одређено 
време до повратка одсутног 
запосленог

УСЛОВИ: дипл. инж. технолог, дипл. инж. техно-
логије исхране, дипл. инж. прехрамбене техно-
логије, дипл. инж. пољопривреде. Наставници 
поред наведене стручне спреме морају поседовати 
стручну дефектолошку оспособљеност или струч-
ну спрему дипломираног дефектолога.

ОСТАЛО: Кандидат треба да поседује физич-
ку, психичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима, да није осуђиван за кривич-
на дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Зако-
на о основама система образовања и васпитања, 
да је држављанин Републике Србије. Уз пријаву 
на конкурс кандидат је дужан да достави доказе 
о испуњавању услова конкурса за радно место за 
које конкурише: доказ о одговарајућем образо-
вању и доказ о држављанству Републике Србије. 
Доказ о поседовању психичке, физичке и здрав-
ствене способности за рад са децом и ученицима 
(лекарско уверење), подноси се пре закључења 
уговора о раду. Доказ о неосуђиваности кандидата 
прибавља школа. Пријаве са потпуном документа-
цијом слати на горенаведену адресу. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати у пос-
тупку избора кандидата.

лесКовац

ош „божидар миљковић“
Горњи Присјан, 16210 Власотинце

Помоћни радник (хигијеничар)
са 70%радног времена

УСЛОВИ: први степен стручне спреме. Уз прија-
ву кандидат мора да приложи: сведочанство или 
диплому о завршеном образовању, уверење о 
држављанству, извод из матичне књиге рође-
них, уверење да има физичку и здравствену спо-
собност, уверење да није осуђиван и да није под 
истрагом. Непотпуне и неблаговремене пријаве се 
неће узимати у обзир.

лоЗниц а

ош „краљ алЕксаНдар I 
караЂорЂЕвић“
15308 Јадранска Лешница
тел. 015/852-501

Наставник математике
са 89% радног времена

Наставник математике
са 89% радног времена

Олигофренопедагог
на одређено време до краја школске 
2012/2013. године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуни услове про-
писане законом: одговарајуће високо образовање 
у складу са чланом 8 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 
бр. 72/09, 52/11), односно одговарајућа стручна 
спрема према Правилнику о врсти стручне спреме 
наставника и стручних сарадника у основној шко-
ли („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр. 6/96, 
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наука и образовање

3/99, 10/2002, 4/2003, 20/2004, 5/2005, 2/2007, 
3/2007, 4/2007, 17/2007, 20/2007, 1/2008, 4/2008, 
6/2008, 8/2008, 11/2008, 2/2009, 4/2009, 9/2009 
и 3/2010); држављанство РС; психичка, физичка 
и здравствена способност за рад са децом и уче-
ницима (лекарско уверење подноси се пре закљу-
чења уговора о раду са изабраним кандидатом); 
доказ да кандидат није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања (прибавља школа); извод из матичне 
књиге рођених. Кандидати су дужни да уз прија-
ву на конкурс доставе: оверен препис дипломе о 
завршеном образовању, уверење о држављанству 
и извод из матичне књиге рођених-оригинал или 
оверену копију. Проверу психофизичких способно-
сти за рад са децом и ученицима врши служба за 
послове запошљавања, применом стандардизова-
них поступака. Пријаве са кратком биографијом и 
контакт телефоном слати на адресу школе, у року 
од 8 дана од дана објављивања огласа. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се узети у разма-
трање.

ош „краљ алЕксаНдар I 
караЂорЂЕвић“
15308 Јадранска Лешница
тел. 015/852-501

Педагошки асистент
на одређено време до краја школске 
2012/2013. године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуни услове про-
писане законом: стечено средње образовање и 
да има завршену обуку за педагошког асистента; 
држављанство РС; психичка, физичка и здрав-
ствена способност за рад са децом и ученицима 
(лекарско уверење подноси се пре закључења уго-
вора о раду са изабраним кандидатом); доказ да 
кандидат није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и вас-
питања (прибавља школа). Кандидати су дужни 
да уз пријаву на конкурс доставе: оверен препис 
дипломе о стеченом образовању и уверење о завр-
шеној обуци за педагошког асистента, уверење о 
држављанству и извод из матичне књиге рођених-
оригинал или оверену копију. Пријаве са кратком 
биографијом и контакт телефоном слати на адре-
су школе, у року од 8 дана од дана објављивања 
огласа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се узети у разматрање.

ош „пЕтар враголић“
15320 Љубовија, Карађорђева 18
тел. 015/561-869

Наставник математике
са 89% радног времена, за рад 
у издвојеном одељењу Горња 
Трешњица

Наставник математике
са 89% радног времена, за рад у 
издвојеном одељењу Врхпоље

Наставник математике
са 89% радног времена, за рад у 
издвојеном одељењу Доња Оровица

Наставник математике
са 44% радног времена, за рад у 
издвојеном одељењу Доња Љубовиђа

Наставник математике
са 22% радног времена, за рад у 
издвојеном одељењу Узовница

Наставник физичког васпитања
са 60% радног времена, за рад у 
издвојеном одељењу Узовница

Наставник физичког васпитања
са 20% радног времена, за рад 
у издвојеном одељењу Горња 
Трешњица

Наставник физичког васпитања
са 20% радног времена, на одређено 
време, а најдуже до краја школске 
2012/2013. године, за рад у 
издвојеном одељењу Доња Оровица

Наставник разредне наставе
за рад у издвојеном одељењу Рујевац

Наставник разредне наставе
за рад у издвојеном одељењу Постење

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка 
радника са боловања, а најдуже до 
краја школске 2012/2013. године, за 
рад у издвојеном одељењу Леовић

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка 
радника са боловања, а најдуже до 
краја школске 2012/2013. године, за 
рад у издвојеном одељењу Савковић

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка 
радника са боловања, а најдуже до 
краја школске 2012/2013. године, за 
рад у матичној школи у Љубовији

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, одгова-
рајућег смера, у складу са Правилником о врсти 
стручне спреме наставника и стручних сарадника у 
основној школи; држављанство Републике Србије; 
да кандидати нису осуђивани правоснажном пре-
судом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања; да имају психофизичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима. Пријаве 
са доказима о испуњавању услова огласа послати 
на адресу школе, у року од 8 дана од дана обја-
вљивања огласа. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узети у разматрање.

ош „милош гајић“ 
амајић
15318 Мали Зворник, Језерска бб
тел. 015/466-008

Наставник математике
са 44% радног времена, за рад у 
матичној школи

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, профе-
сор математике. Кандидати треба да испуњавају 
услове из члана 120 Закона о основама система 
образовања и васпитања(„Сл. гласник РС“, бр. 
72/09 и 53/11), Правилника о врсти и степену 
стручне спреме наставника и стручних сарадника 
у основној школи и Правилника о огранизацији и 
систематизацији радних места школе. Уз пријаву 
кандидати су дужни да поднесу: основне биограф-
ске податке, оверен препис дипломе о завршеном 
одговарајућем високом образовању (не старији од 
6 месеци), уверење о држављанству (не старије 
од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверена фотокопија, не старије од 
6 месеци); уверење да нису осуђивани правоснаж-
ном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања; лекарско уверење да имају 
психичку, физичку и здравствену способности за 
рад са децом и ученицима подноси се пре закљу-
чења уговора о раду. Пријаве слати на адресу шко-
ле, у року од 8 дана од дана објављивања огласа. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити 
разматране.

осНовНа школа 
„жикица јоваНовић 
шпаНац“
15313 Бела Црква
тел. 015/691-003 

Наставник енглеског језика
са 30% радног времена, за први 
циклус образовања, на одређено 
време до 31.08.2013. године

Наставник разредне наставе
на одређено време до 31.08.2013. 
године

УСЛОВИ: Кандидати треба да имају VII степен 
стручне спреме, прописан Правилником о врсти 
стручне спреме наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Сл гласник РС“ - „Просветни 
гласник“, бр 6/96, 3/99, 10/02, 4/03, 20/04, 5/05, 
2/07, 3/07, 4/07, 17/07, 20/07, 1/08, 4/08, 6/08, 
8/08, 11/08, 2/09, 4/09, 9/09, 3/10; доказ да кан-
дидат има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима доставља се 
пре закључења уговора о раду; уверење да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривична 
дела наведена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања, шко-
ла прибавља по службеној дужности од СУП-а, за 
изабраног кандидата; држављанство РС. Уз прија-
ву доставити: уверење о држављанству, извод из 
матичне књиге рођених, уверење или диплому о 
стеченом образовању (оверена фотокопија). Прет-
ходну проверу психофизичких способности за рад 
са децом и ученицима врши надлежна служба за 
послове запошљавања. Пријаве слати на адре-
су школе, у року од 8 дана од дана објављивања 
огласа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се узети у разматрање.
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наука и образовање

ниш

ош „иво аНдрић“
18000 Ниш, Бранка Бјеговића бб
тел. 018/585-500

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање из 
члана 8 став 2 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, стечено на студијама другог 
степена - дипломске академске студије-мастер, 
специјалистичке академске студије или специја-
листичке 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. септембра 2005. године или на основ-
ним студијама у трајању од најмање 4 године, по 
пропису који је уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005. године, за наставника основ-
не школе, за педагога или психолога; дозвола за 
рад (лиценца); обука и положен испит за дирек-
тора установе; најмање 5 година рада у устано-
ви на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања; психичка, 
физичка и здравствена способност за рад са децом 
и ученицима (лекарско уверење доставља изабра-
ни кандидат пре закључења уговора о раду); да 
кандидат није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања; држављанство Републике Србије. Кандидат 
уз пријаву треба да достави: оверен препис/фото-
копију дипломе о стеченом образовању; оверен 
препис/фотокопију документа о положеном испи-
ту за лиценцу, односно стручном испиту; потвр-
ду о радном искуству на пословима образовања 
и васпитања; доказ о обуци и положеном испиту 
за директора установе; уверење о држављанству-
не старије од 6 месеци; извод из матичне књиге 
рођених-не старији од 6 месеци; преглед кретања 
у служби са биографским подацима. Рок за пријаву 
је 15 дана. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узимати у разматрање.

прва Нишка гимНазија 
„стЕваН срЕмац“
18000 Ниш, Вожда Карађорђа 27
тел. 018/527-622

Професор филозофије
за 7 часова недељне наставне норме

УСЛОВИ: професор филозофије, односно дипло-
мирани филозоф; професор филозофије и соци-
ологије.

Професор шпанског језика
за 4 часа недељне наставне норме

УСЛОВИ: професор, односно дипломирани фило-
лог за шпански језик и књижевност; професор 
шпанског језика и хиспанских књижевности; про-
фесор, односно дипломирани филолог шпанског 
језика и књижевности.

Професор енглеског језика
за 18 часова недељне наставне норме, 
на одређено време

УСЛОВИ: професор, односно дипломирани фило-
лог за енглески језик и књижевност.

Професор рачунарства и 
информатике
за 20 часова недељне наставне норме, 
на одређено време

УСЛОВИ: професор информатике, односно дип-
ломирани информатичар; професор математике, 
односно дипломирани математичар, смер рачу-
нарство и информатика; дипломирани инжењер 
електротехнике, сви смерови, осим енергетског; 
дипломирани инжењер електронике, сви смеро-
ви осим индустријске енергетике; дипломира-
ни инжењер за информационе системе, односно 
дипломирани инжењер организације за информа-
ционе системе или дипломирани инжењер органи-
зационих наука, одсеци за информационе системе, 
информационе системе и технологије; дипломира-
ни инжењер информатике, односно дипломирани 
инжењер рачунарства; дипломирани економист, 
смерови: кибернетско-организациони, економска 
статистика и информатика, економска статистика 
и кибернетика, статистика и информатика или ста-
тистика, информатика и квантна економија; дип-
ломирани информатичар; дипломирани инфор-
матичар-пословна информатика; дипломирани 
информатичар-професор информатике; дипломи-
рани информатичар-мастер; дипломирани профе-
сор информатике-мастер; дипломирани информа-
тичар-мастер пословне информатике.

ОСТАЛО: Уз пријаву са биографијом достави-
ти доказ о одговарајућем степену стручне спре-
ме (оригинал или оверена фотокопија дипломе), 
извод из матичне књиге рођених и уверење о 
држављанству. Доказ о неосуђиваности кандидата 
прибавља установа по службеној дужности. Осим 
тога, вршиће се и претходна провера психофизич-
ких способности кандидата од стране Националне 
службе за запошљавање у Нишу, о чему ће канди-
дати бити благовремено обавештени. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узимати у разма-
трање.

прЕХрамбЕНо-ХЕмијска 
школа
18000 Ниш
Генерала Милојка Лешјанина 23
тел. 018/245-645

Наставник организације 
пословања, предузетништва и 
грађанског васпитања

Наставник српског језика и 
књижевности
са 55,55% радног времена, на 
одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове 
утврђене Законом о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 
72/09, 52/11) и Правилником о врсти стручне спре-
ме наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама („Службени гла-
сник-Просветни гласник РС“, бр. 5/91, 1/92...5/11, 
8/11 и др). Вршиће се претходна провера психо-
физичких способности кандида  та од стране служ-
бе за послове запошљавања у Нишу. Уз пријаву 
кандидат треба да достави доказ о стручној спре-
ми, уверење о држављанству и извод из матичне 
књиге рођених.

ош „смЕХ и суза“
18220 Алексинац
Станка Милосављевића 9
тел. 018/804-626

Секретар
на одређено време

УСЛОВИ: дипломирани правник-мастер или дип-
ломирани правник који је стекао високо образо-
вање на студијама у трајању од најмање 4 године; 
најмање 12 месеци радног искуства на пословима 
секретара школе. Уз пријаву доставити: дипло-
му (оригинал или оверена фотокопија); извод из 
матичне књиге рођених (нови образац-оригинал 
или оверена фотокопија); уверење о држављан-
ству-не старије од 6 месеци (оригинал или ове-
рена фотокопија); лекарско уверење-не старије 
од 6 месеци; уверење да кандидат није осуђиван 
за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање 3 месеца-не 
старије од 6 месеци (оригинал или оверена фото-
копија); доказ о радном искуству (оверена фотоко-
пија радне књижице). Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће се разматрати.

нови па Зар

осНовНа школа 
„растко НЕмањић сава“
36300 Дојевиће, Нови Пазар
тел. 020/361-633

Наставник музичке културе
за рад у Дијецићу и издвојеном 
одељењима у Себечеву, Сопоћанима 
и Пожеги

Наставник енглеског језика
на одређено време до повратка 
раднице са породиљског боловања, 
за рад у издвојеном одељењу Пожега, 
Балетиће и Попе, са 65% радног 
времена

Наставник босанског језика
на одређено време, за рад у 
Дојевићу-80%, Себечеву-40%, 
Сопоћанима-40% и Пожеги-40% 
радног времена
2 извршиоца

Помоћни радник-хигијеничар
на одређено време, односно 
до 31.08.2013. године, за рад у 
издвојеном одељењу у Попама, са 
20% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених 
законом, потребно је да кндидати испуњавају и 
посебне услове: да испуњавају услове у погледу 
стручне спреме за одговарајући предмет, односно 
разредну наставу (VII степен стручне спреме); да 
имају психофизичку и здравствену способност за 
рад са ученицима; да нису осуђивани правоснаж-
ном пресудом или под истрагом за кривична дела 
која их чине неподобним за рад у школи; да имају 
држављанство Републике Србије. Уз захтев доста-
вити следећа документа: доказ о стручној спреми, 
извод из матичне књиге рођених, уверење о држа-
вљанству. Непотпуна и неблаговремена документа 
неће се узимати у разматрање.
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ош „братство“
36300 Нови Пазар
Гојка Бачанина 50
тел. 020/317-020

Наставник разредне наставе

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка 
раднице са породиљског одсуства
2 извршиоца

Наставник музичке културе

Наставник немачког језика
са 80% радног времена

Наставник немачког језика
на одређено време до повратка 
раднице са породиљског одсуства и 
неге детета

Наставник географије
са 60% радног времена, на одређено 
време ради замене запосленог 
одсутног преко 60 дана

УСЛОВИ: За наведена радна места потребно је да 
кандидат има образовање у складу са чл. 8 Зако-
на о основама система образовања и васпитања и 
у складу са Правилником о врсти стручне спреме 
наставника и стручних сарадника у основној шко-
ли. Уз пријаву поднети следећа документа: доказ 
о стручној спреми (оверена копија дипломе), уве-
рење о држављанству, извод из матичне књиге 
рођених. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узимати у разматрање.

ош „стЕФаН НЕмања“
36300 Нови Пазар
37. санџачке дивизије бб
тел. 020/334-030

Професор разредне наставе
3 извршиоца

Професор разредне наставе
на одређено време, а најдуже до краја 
школске 2012/2013. године

Професор енглеског језика
са 60% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана

Професор француског језика
са 90% радног времена

Професор немачког језика
са 20% радног времена

Наставник српског језика
на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана

Помоћни радник

УСЛОВИ: У радни однос може да буде примље-
но лице под условима прописаним законом и ако 
испуњава услове из члана 8 став 2 и 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011), Правилника 
о врсти стручне спреме наставника и стручних 
сарадника о основној школи („Сл. гласник-Про-
светни гласник“, бр. 6/96, 3/99, 10/2002, 4/2003...), 
да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима, да није осуђи-
вано правоснажном пресудом за кривична дела 

утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања; да има држа-
вљанство Републике Србије. Докази о испуње-
ности услова из тач. 1 и 4 подносе се уз пријаву на 
конкурс, доказ из тачке 2 пре закључења уговора 
о раду, а доказ из тачке 3 прибавља установа.  Уз 
пријаву кандидати подносе: оверену фотокопију 
дипломе, оверену фотокопију уверења о држа-
вљанству. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узимати у разматрање.

нови с а д

мЕдициНска школа 
„7. април“
Нови Сад, Bојводе Книћанина 1
тел. 021/6541-298
Факс: 021/6541-297
e-mail: 7april@open.telekom.rs

Наставник инфектологије са 
негом
на мађарском наставном језику, са 
непуним радним временом - 10%, на 
одређено време ради замене одсутног 
запосленог

УСЛОВИ: доктор медицине - специјалиста инфе-
ктолог.

Наставник неуропсихијатрије са 
негом
на мађарском наставном језику, на 
одређено време до повратка одсутног 
запосленог, са непуним радним 
временом - 10%

УСЛОВИ: доктор медицине - специјалиста за неу-
ропсихијатрију.

Наставник инфектологије са 
негом
на одређено време ради замене 
одсутног запосленог, са непуним 
радним временом - 50%

УСЛОВИ: доктор медицине - специјалиста инфе-
ктолог.

Наставник вежби у блоку 
предмета Прва помоћ
са непуним радним временом - 68%

УСЛОВИ: доктор медицине; доктор стоматоло-
гије; дипломирани фармацеут; професор народне 
одбране; дипломирани педагог за народну одбра-
ну; виша медицинска сестра техничар, струковна 
медицинска сестра, организатор здравствене неге; 
лице треба да је завршило обуку и стекло звање 
инструктора прве помоћи.

Наставник вежби у блоку 
предмета Прва помоћ
са непуним радним временом - 50%

УСЛОВИ: доктор медицине; доктор стоматоло-
гије; дипломирани фармацеут; професор народне 
одбране; дипломирани педагог за народну одбра-
ну; виша медицинска сестра техничар, струковна 
медицинска сестра, организатор здравствене неге; 
лице треба да је завршило обуку и стекло звање 
инструктора прве помоћи.

Наставник интерне медицине са 
негом
на мађарском наставном језику, са 
непуним радним временом - 20%

УСЛОВИ: доктор медицине - специјалиста за 
интерну медицину.

Наставник теорије и вежби 
предмета Дерматологија са негом
са непуним радним временом - 72%

УСЛОВИ: доктор медицине - специјалиста за дер-
матовенерологију.

Секретар школе
на одређено време до повратка 
одсутног запосленог

услови: дипломирани правник.

Наставник здравствене заштите 
са првом помоћи
са непуним радним временом - 20%

УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста за 
социјалну медицину; доктор стоматологије, спе-
цијалиста за социјалну медицину; доктор меди-
цине; професор народне одбране; дипломирани 
педагог за народну одбрану; доктор стоматоло-
гије; лице треба да је завршило обуку и стекло 
звање инструктора прве помоћи.

Наставник медицинске биохемије
са непуним радним временом - 20%

УСЛОВИ: дипл. фармацеут, специјалиста за меди-
цинску биохемију; доктор медицине, специјалиста 
за клиничку биохемију; дипл. фармацеут; дипл. 
фармацеут - медицински биохемичар.

Наставник хематологије са 
трансфузиологијом
са непуним радним временом - 20%

УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста за интер-
ну медицину; доктор медицине, специјалиста за 
трансфузиологију.

Наставник микробиологије 
и паразитологије са 
епидемиологијом
са непуним радним временом - 20%

УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста за меди-
цинску микробиологију.

Наставник естетске хирургије са 
негом
са непуним радним временом - 10%

УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста за плас-
тичну и реконструктивну хирургију.

Наставник педијатрије са негом
на мађарском наставном језику, са 
непуним радним временом - 10%

УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста за 
педијатрију.

Наставник вежби за наставни 
предмет Педијатрија са негом
на одређено време до повратка 
одсутног запосленог, са непуним 
радним временом - 90%

УСЛОВИ: виша медицинска сестра - техничар; 
струковна медицинска сестра; организатор здрав-
ствене неге.

Наставник вежби за предмет 
Гинекологија са негом
на мађарском наставном језику, са 
непуним радним временом - 50%

УСЛОВИ: виша медицинска сестра - техничар; 
струковна медицинска сестра; организатор здрав-
ствене неге.
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Наставник предмета Анатомија 
и физиологија и вежби у блоку 
предмета Прва помоћ
на словачком наставном језику, са 
непуним радним временом - 30%

УСЛОВИ: доктор медицине.

Наставник вежби стручних 
предмета на образовном профилу 
стоматолошка сестра - техничар
на одређено време, до повратка 
одсутног запосленог

УСЛОВИ: доктор стоматологије.

Наставник вежби и наставе у 
блоку предмета Материјали и 
инструменти у стоматологији
на одређено време до повратка 
одсутног запосленог, са непуним 
радним временом - 55%

УСЛОВИ: доктор стоматологије.

Наставник токсиколошке хемије
са непуним радним временом - 10%

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут, специјалиста 
за токсиколошку хемију; дипломирани фармаце-
ут; дипломирани фармацеут - медицински биохе-
мичар.

Наставник санитарне хемије
са непуним радним временом - 10%

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут, специјалиста 
за санитарну хемију; дипломирани фармацеут; 
дипломирани фармацеут - медицински биохеми-
чар.

Наставник психологије
са непуним радним временом - 55%, 
на одређено време до повратка 
одсутног запосленог

УСЛОВИ: професор психологије; дипломирани 
школски психолог-педагог; дипломирани психо-
лог.

Наставник латинског језика
на мађарском наставном језику, са 
непуним радним временом - 11%

УСЛОВИ: професор, односно дипломирани фило-
лог који је савладао наставни план и програм 
високог образовања из предмета латински језик 
у трајању од најмање четири семестра; професор 
класични филолог.

Наставник историје
на словачком наставном језику, са 
непуним радним временом - 10%

УСЛОВИ: професор историје; дипл. историчар; 
професор историје - географије.

Наставник географије
на словачком наставном језику, са 
непуним радним временом - 10%

УСЛОВИ: професор географије; дипломирани 
географ; професор историје - географије; дипло-
мирани географ - просторни планер; дипломирани 
професор географије - мастер.

Наставник физике
на словачком наставном језику, са 
непуним радним временом - 10%

УСЛОВИ: професор физике; дипл. физичар; дипл. 
астрофизичар; професор физике - хемије; дипл. 
инжењер физике - смер тријска физика; дипл. 
физичар за општу физику; дипл. физичар за при-
мењену физику; дипл. физичар - информатичар; 
професор физике за средњу школу; дипл. физи-
чар за теоријску и експерименталну физику; дипл. 
физичар истраживач; дипл. физичар за примење-
ну физику и информатику; дипл. физичар - меди-
цинске 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 физике - информатике 
- мастер; дипл. физичар, професор физике - мас-
тер; дипл. физичар, теоријска и експериментална 
физика - мастер; дипл. физичар, примењена и 
компјутерска физика - мастер; дипл. физичар при-
мењена физика и информатика - мастер.

Наставник хемије
на словачком наставном језику, са 
непуним радним временом - 10%

УСЛОВИ: професор хемије; дипломирани хеми-
чар; професор биологије - хемије; дипломирани 
инжењер - биооргански смер; дипломирани хеми-
чар опште хемије; дипломирани хемичар за истра-
живање и развој; дипломирани хемичар - смер 
хемијско инжењерство; дипломирани фармаце-
ут - медицински биохемичар; професор физике - 
хемије; дипл. инжењер хемије - аналитички смер; 
дипл. професор хемије - мастер; дипл. хемичар - 
професор хемије; дипл. хемичар - мастер; дипл. 
професор физике - хемије - мастер; дипл. профе-
сор биологије - хемије - мастер; професор геогра-
фије - хемије.

Наставник српског језика и 
књижевности
на одређено време до повратка 
одсутног запосленог

УСЛОВИ: професор, односно дипломирани фило-
лог за српскохрватски језик и југословенску књи-
жевност, професор односно дипломирани филолог 
за југословенску књижевност и српскохрватски 
језик, професор односно дипломирани филолог за 
југословенску књижевност и општу књижевност, 
професор југословенске књижевности са страним 
језиком, професор српског језика и књижевности, 
професор српске књижевности и језика, профе-
сор српске књижевности и језика са општом књи-
жевношћу, дипломирани филолог за књижевност 
и српски језик, дипломирани филолог за српски 
језик и књижевност, дипломирани филолог срп-
ског језика са јужнословенским језицима, профе-
сор југословенске књижевности и српског језика.

Наставник вежби и наставе у 
блоку предмета на образовном 
профилу зубни техничар
на одређено време до повратка 
одсутног запосленог

УСЛОВИ: доктор стоматологије; виши зубни тех-
ничар.

Наставник естетске неге - вежбе 
и настава у блоку
на одређено време до повратка 
одсутног запосленог

УСЛОВИ: виши естетичар - козметичар.

Наставник теорије и вежби 
стручних предмета: Увод 
у козметологију - теорија, 
Санитарна хемија - вежбе, 
Фармацеутска технологија - 
вежбе
на одређено време до повратка 
одсутног запосленог

УСЛОВИ: дипл. фармацеут.

Наставник медицинске биохемије 
- теорија
на одређено време до повратка 
одсутног запосленог

УСЛОВИ: дипл. фармацеут, специјалиста за меди-
цинску биохемију; доктор медицине, специјалиста 
за клиничку биохемију; дипл. фармацеут; дипл. 
фармацеут - медицински биохемичар.

Наставник вежби и наставе у 
блоку стручних предмета на 
образовном профилу козметички 
техничар
на одређено време до повратка 
одсутног запосленог

УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста за дер-
матовенерологију; виша медицинска сестра - тех-
ничар, са претходно стеченим образовањем за 
козметичког техничара; виши естетичар - козме-
тичар.

ОСТАЛО: Услови конкурса су прописани Законом 
о основама система образовања и васпитања РС, 
Законом о средњој школи РС и Правилником о врс-
ти стручне спреме наставника, стручних сарадника 
и помоћних наставника у стручним школама („Сл. 
гласник РС“ - „Просветни гласник“, 5/91, 08/2011). 
Са лицима примљеним на рад на неодређено вре-
ме по основу овог конкурса биће закључен уговор 
о раду са пробним радом 6 месеци. У радни однос 
може бити примљен само кандидат који испуња-
ва услове прописане Законом о основама система 
образовања и васпитања: да има одговарајуће 
образовање, држављанство Републике Србије, 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима, да није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривична дела утврђена 
у чл. 120 став 1 тачка 3 ЗОСОВ. Конкурс је отво-
рен 8 дана од дана објављивања. Уз потписану 
пријаву, са јасно назначеним радним местом за 
које конкурише, кандидат је дужан да поднесе и 
одговарајуће веродостојне доказе (у оригиналу 
или оверене фотокопије): диплому о стеченом 
образовању, уверење о држављанству РС, извод 
из матичне књиге рођених, уверење о некажња-
вању издато од стране надлежног суда (не ста-
рије од 6 месеци), фотокопију личне карте, доказ 
о лиценци - стручном испиту за наставника (ако 
кандидат поседује), незапослени - упут тржишта 
рада и друго (кандидат у пријави на конкурс може 
да поднесе и посебно лекарско уверење о психич-
кој, физичкој и здравственој способности за рад 
са децом и ученицима и друге могуће доказе). Сви 
кандидати ће у поступку одлучивања о избору 
наставника бити подвргнути претходној провери 
психофизичких способности за рад са децом и уче-
ницима, коју ће вршити надлежна служба Нацио-
налне службе за запошљавање, Филијала Нови 
Сад. Пријаву слати препорученом поштом или лич-
но на протокол школе. Адреса: Медицинска школа 
„7. април“, 21000 Нови Сад, Војводе Книћанина 1.
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ФакултЕт 
тЕХНиЧкиХ Наука
21000 Нови Сад
Трг Доситеја Обрадовића 6
тел. 021/4852-506

Расписује конкурс за изборе у звања и засни-
вање радног односа за следећа радна места:

Ванредни професор или доцент 
за ужу стручну, уметничку, 
односно научну област 
Архитектонско урбанистичко 
планирање, пројектовање 
и теорија (Урбанистичко 
пројектовање 1, 2, Урбанистичко 
пројектовање комплексних 
програма)

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, архитектон-
ске струке, искуство у раду у настави, а посебно на 
предметима из уже научне области за коју се бира 
и услови прописани чланом 64 Закона о високом 
образовању.

Доцент или ванредни професор 
за ужу научну област Уметност 
примењена на архитектуру, 
технику и дизајн-Сценска 
архитектура и дизајн
са 30% радног времена

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, архитектон-
ске струке, дипл. инж. архитектуре, професионал-
но искуство у оквиру уже стручне-уметничке обла-
сти Уметност примењена на архитектуру, технику 
и дизајн-Сценска архитектура и дизајн и услови 
прописани чланом 64 Закона о високом образо-
вању.

Доцент за ужу научну област 
Уметност примењена на 
архитектуру, технику и дизајн-
ефемерна архитектура и 
архитектура сценског простора

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, архитектон-
ске струке, дипл. инж. архитектуре, професио-
нално искуство у оквиру уже стручне-уметничке 
области Уметност примењена на архитектуру, тех-
нику и дизајн-ефемерна архитектура и архитекту-
ра сценског простора и услови прописани чланом 
64 Закона о високом образовању.

Доцент за ужу стручну, 
уметничку, односно научну 
област Примењене рачунарске 
науке и информатике

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, електро-
техничке струке-дипл. инж. мастер, област Рачу-
нарство и аутоматика-VIII степен стручне спреме, 
електротехничке струке-Примењене рачунарс-
ке науке и информатика, педагошко искуство у 
извођењу наставе из области веб технологија, 
научни радови из области Управљање дигиталним 
документима правне регулативе и услови прописа-
ни чланом 64 Закона о високом образовању.

Доцент за ужу стручну, 
уметничку, односно научну 
област Аутоматика и управљање 
системима

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, техничке 
струке, област Електротехника и рачунарство, уно 
Аутоматика и управљање системима, педагош-
ко искуство у извођењу наставе на предметима: 

Системи аутоматског управљања и Пројектовање 
система аутоматског управљања, лиценца на 
одговорног пројектанта Електромоторни погони, 
мерење и регулација (лиценца 352), учешће на 
међународним пројектима, учешће на бар једном 
пројекту Министарства за науку и технолошки раз-
вој Србије из области за коју се бира и услови про-
писани чланом 64 Закона о високом образовању.

Доцент за ужу стручну, 
уметничку, односно научну 
област Рачунарска техника и 
рачунарске комуникације

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, електротех-
ничке струке, смер Електротехника и рачунарство 
и услови прописани чланом 64 Закона о високом 
образовању.

Доцент за ужу стручну, 
уметничку, односно научну 
област Електроенергетика
са 50% радног времена

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, електротех-
ничке струке, уно Електроенергетика, одржавање 
техничких система, Развој модела дистрибутивних 
мрежа коришћењем напредних математичких тех-
ника, искуство у раду на пројектима и услови про-
писани чланом 64 Закона о високом образовању.

Асистент за ужу стручну, 
уметничку, односно научну 
област Конструкције у 
грађевинарству

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, грађевин-
ске струке-мастер, искуство у раду у настави обла-
сти Бетонских конструкција и услови прописани 
чланом 72 Закона о високом образовању.

Асистент за ужу стручну, 
уметничку, односно научну 
област Механика деформабилног 
тела

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, грађевин-
ске струке-мастер, искуство у раду у настави из 
Отпорности материјала и услови прописани чла-
ном 72 Закона о високом образовању.

Асистент за ужу стручну, 
уметничку, односно научну 
област Рачунарска техника и 
рачунарске комуникације
са 30% радног времена

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, из области 
Електротехнике и рачунарства и услови прописани 
чланом 72 Закона о високом образовању.

Асистент за ужу стручну, 
уметничку, односно научну 
област Аутоматика и управљање 
системима

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, електротех-
ничке струке из области Aутоматика и управљање 
системима-дипл. инж. мастер, истраживач на 
научним пројектима, радно искуство у извођењу 
наставе из области биомедицинског инжењеринга 
и услови прописани чланом 72 Закона о високом 
образовању.

Асистент за ужу стручну, 
уметничку, односно научну 
област Аутоматика и управљање 
системима

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, електротех-
ничке струке из области аутоматика и управљање 
системима, радно искуство као истраживач на 
бар два научна пројекта Министарства Републи-
ке Србије и једном међународном пројекту, радно 
искуство у извођењу наставе из области аутомат-
ског управљања на предметима Методе оптими-
зиције и моделирања, симулација и управљање 
и услови прописани чланом 72 Закона о високом 
образовању.

Асистент за ужу стручну, 
уметничку, односно научну 
област Инжењерство заштите 
животне средине

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, техничке 
струке из области инжењерство заштите живот-
не средине, 5 година радног искуства у извођењу 
наставе на високошколској установи, учешће на 
пројектима Министарства науке, објављени радо-
ви у научним часописима и услови прописани чла-
ном 72 Закона о високом образовању.

Асистент за ужу стручну, 
уметничку, односно научну 
област Аутоматика, геоматика и 
управљање системима

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, из обла-
сти Аутоматика и управљање системима-дипл. 
инжењер, радно искуство као истраживач на науч-
ним пројектима Министарства за науку и образо-
вање РС, радно искуство у извођењу наставе из 
области Инфраструктура просторних података 
и стандардизација, Геоинформатика, Геоинфор-
мациони системи и Геопросторне базе подата-
ка, учешће у међународним и домаћим научним 
пројектима, стручно искуство у изради пројектне 
документације из области за коју се бира и усло-
ви прописани чланом 72 Закона о високом обра-
зовању.

Асистент за ужу стручну, 
уметничку, односно научну 
област Рачунарска техника и 
рачунарске комуникације
са 30% радног времена

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, из области 
Електротехника и рачунарство и услови прописани 
чланом 72 Закона о високом образовању.

Асистент за ужу стручну, 
уметничку, односно научну 
област Процеси обраде скидањем 
материјала

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, из области 
Машинства, дипломирани машински инжењер-
мастер и услови прописани чланом 72 Закона о 
високом образовању.

Сарадник у настави за ужу 
стручну, уметничку, односно 
научну област Архитектонско/
урбанистичко планирање, 
пројектовање и теорија

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, архитектон-
ске струке-мастер, искуство у раду у настави, а 
посебно на предметима из уже научне облаасти за 
коју се бира и услови прописани чланом 71 Закона 
о високом образовању.
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Сарадник у настави за ужу 
стручну, уметничку, односно 
научну област Примењене 
рачунарске науке и информатика

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, електро-
техничке струке-мастер, област Примењене рачу-
нарске науке и информатика, искуство у развоју 
алата за информациону безбедност и услови про-
писани чланом 71 Закона о високом образовању.

Сарадник у настави за ужу 
стручну, уметничку, односно 
научну област Примењене 
рачунарске науке и информатика

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, електро-
техничке струке-мастер, област Примењене рачу-
нарске науке и информатика, искуство у развоју 
алата за домен-специфичне језике и услови про-
писани чланом 71 Закона о високом образовању.

Сарадник у настави за ужу 
стручну, уметничку, односно 
научну област Физика

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, природно-
математичке струке, смер Физика и услови пропи-
сани чланом 71 Закона о високом образовању.

Сарадник у настави за ужу 
стручну, уметничку, односно 
научну област Конструкције у 
грађевинарству

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, грађевин-
ске струке-мастер, смер Конструкције и услови 
прописани чланом 72 Закона о високом образо-
вању.

ОСТАЛО: Приложити: молбу за избор у звање и 
пријем у радни однос (навести прецизан назив уже 
научне области), доказе о испуњености услова 
конкурса: краћу биографију, оверене фотокопије 
диплома, доказ о држављанству, списак објавље-
них научних радова, књиге и саме радове. Прија-
ве слати на горенаведену адресу за сваки конкурс 
појединачно. Комисија ће разматрати само благов-
ремене и потпуне пријаве. Конкурс је отворен 7 
дана од дана објављивања.

ош „20. октобар“
21460 Врбас, Пете пролетерске 1а
тел. 021/700-250
е-mail: skola20@open.telekom.rs

Наставник руског језика
на одређено време до повратка 
раднице са породиљског боловања

Наставник биологије
на одређено време до повратка 
радника са боловања

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају одгова-
рајуће услове прописане чл. 8 ставови 2 и 4 и чл. 
120 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11), као 
и Правилником о врсти стручне спреме наставника 
и стручних сарадника у основној школи („Сл. гла-
сник РС-Просветни гласник“, бр. 6/96, 3/99, 10/02, 
4/03, 20/4...2/09, 4/09, 9/09, 3/2010). Уз пријаву на 
конкурс доставити: оверену фотокопију дипломе, 
доказ о образовању из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечених на високошкол-
ској установи у току студирања или након дипло-
мирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе 
у установи, у складу са Европским системом пре-

носа бодова; оверену фотокопију извода из мати-
чне књиге рођених; оверену фотокопију уверења 
о држављанству. Школа прибавља: доказ да кан-
дидат није осуђиван, доказ да је кандидат психо-
физички способан за рад са ученицима (директор 
врши избор кандидата које у року од 8 дана од 
дана истека рока за подношење пријава упућује 
на претходну проверу психофизичких способно-
сти коју врши Национална служба за запошља-
вање). Пре закључења уговора о раду изабрани 
кандидат доставља лекарско уверење. Непотпуне, 
неразумљиве и неблаговремене пријаве неће бити 
разматране.

висока тЕХНиЧка школа 
струковНиХ студија
21000 Нови Сад, Школска 1
тел. 021/4892-506

Виши технички сарадник

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених зако-
ном, кандидати морају испуњавати и следеће усло-
ве: завршен први степен високог образовања на 
природно-математичком факултету, смер физика.

прЕдшколска устаНова 
„колибри“
21420 Бач, Школска 3
тел. 021/772-080

Педагошки асистент
за рад у припремним предшколским 
групама

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена 
уводна обука за педагошке асистенте, обавезно 
знање ромско-румунског језика. Уз пријаву при-
ложити: биографију, оверену фотокопију дипло-
ме, извод из матичне књиге рођених, лекарско 
уверење, уверење о држављанству, уверење да 
кандидат није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања. Кандидат мора да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом. Пријаве 
доставити лично или поштом, на адресу установе. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узи-
мати у разматрање.

панчево

осНовНа школа 
„братство и јЕдиНство“
26310 Алибунар, Вука Караџића 4
тел. 013/641-005, 2100-164

Наставник историје
на румунском наставном језику, на 
одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана (до 
повратка радника са функције), са 5 
часова наставе недељно

УСЛОВИ: професор историје; професор историје 
и географије; дипломирани историчар; да канди-
дат има одговарајуће образовање; да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривична дела утврђена у 
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања; да има држављанство 
Републике Србије. Кандидат подноси: пријаву на 
конкурс; доказ о стеченом високом образовању 
на студијама другог степена (мастер академске 

студије, специјалистичке академске студије или 
специјалистичке струковне студије) у складу са 
Законом о високом образовању („Службени гла-
сник РС“, бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 
97/08 и 44/10), почев од 10. септембра 2005. 
године или на основним студијама у трајању од 
најмање 4 године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не; оверен препис или оверену фотокопију дипло-
ме; потврду високошколске установе по ком сту-
дијском програму је стечено високо образовање 
(по програму који је уређивао високо образовање, 
почев од 10. септембра 2005. године или до 10. 
септембра 2005. године); извод из матичне књи-
ге рођених-на новом обрасцу (оригинал или ове-
рену фотокопију); уверење о држављанству-не 
старије од 6 месеци (оригинал или оверену фото-
копију); фотокопију радне књижице; доказ о сте-
ченом средњем, вишем или високом образовању 
на румунском језику или о положеном испиту из 
тог језика по програму одговарајуће високош-
колске установе је обавезан. Лекарско уверење о 
поседовању психичке, физичке и здравствене спо-
собности за рад са децом и ученицима подноси се 
школи пре закључења уговора о раду. Доказ да 
кандидат није осуђиван прибавља школа по служ-
беној дужности. У поступку одлучивања о избору 
наставника директор врши ужи избор кандидата 
које упућује на претходну проверу психофизичких 
способности. Проверу психофизичких способности 
за рад са децом и ученицима врши Национална 
служба за запошљавање, применом стандардизо-
ваних поступака. Уколико је већ извршена провера 
психофизичких способности, назначити у пријави 
када је и где извршена. Конкурс је отворен 8 дана 
од дана објављивања у публикацији „Послови“. 
Пријаве са потребним прилозима којима доказује 
да испуњава услове овог конкурса, кандидат треба 
да достави искључиво поштом на наведену адресу. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и прија-
ве са приложеним, а неовереним фотокопијама 
неће бити узете у разматрање. Бројеви телефона 
за информације: 013/641-005 и 2100-164.

прЕдшколска устаНова 
„полЕтарац“
26310 Алибунар
Вука Караџића 6
тел. 013/2100-054

Васпитач
2 извршиоца - један извршилац 
у Алибунару и један извршилац у 
Банатском Карловцу, на одређено 
време преко 60 дана, а до повратка 
запослених са породиљског одсуства, 
неге детета, односно годишњег 
одмора

УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова пред-
виђених Законом о раду треба да испуњавају и 
посебне услове: високо образовање васпитача 
на студијама првог степена (основне академске, 
односно струковне студије) или на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, специја-
листичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије) или на студијама у трајању од 
три године или на основним студијама у трајању 
од најмање 4 године или више образовање васпи-
тача; држављанство Републике Србије. Уз прија-
ву кандидати треба да доставе: уверење о држа-
вљанству РС, извод из матичне књиге рођених, 
оверен препис-фотокопију дипломе, здравствено 
уверење да имају психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом-доноси се након 
доношења одлуке о избору кандидата, уверење 
да нису осуђивани правоснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпи-
тања - прибавља установа. Директор врши ужи 
избор кандидата које упућује на проверу психо-
физичких способности за рад са децом, а проверу 
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наука и образовање

врши надлежна служба за послове запошљавања, 
применом стандардизованих поступака. Уколико 
је већ извршена провера психофизичких способ-
ности, обавезно назначити у молби када је и где 
извршена. Документација не сме бити старија од 
6 месеци. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узети у разматрање. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања у публи-
кацији „Послови“.

осНовНа школа 
„дЕсаНка максимовић“
26220 Ковин, Цара Лазара 197
тел. 013/744-894

Наставник математике
за 8 часова недељно

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају сле-
деће услове: одговарајуће образовање, према 
Правилнику о врсти стручне спреме наставни-
ка и стручних сарадника у основној школи („Сл. 
гласник РС-Просветни гласник“, бр. 6/96, 3/99, 
10/2002, 4/2003, 20/2004, 5/2005, 2/2007, 3/2007, 
4/2007, 17/2007, 20/2007, 1/2008, 4/2008, 6/2008, 
8/2008, 11/2008, 2/2009, 4/2009, 9/2009 и 3/2010), 
члан 3 став 10; професор математике; дипломи-
рани математичар; дипломирани математичар за 
теоријску математику и примене; дипломирани 
математичар за рачунарство и информатику; дип-
ломирани математичар - информатичар; професор 
математике и рачунарства; професор дипломира-
ни математичар за математику економије; про-
фесор информатике - математике; дипломирани 
математичар-астроном; дипломирани математи-
чар-примењена математика; дипломирани инфор-
матичар; да имају психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; да 
нису осуђивани правноснажном пресудом за кри-
вична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Зако-
на о основама система образовања и васпитања; 
држављанство Републике Србије. Поред пријаве 
са биографским подацима, на конкурс у оригиналу 
или у овереној фотокопији приложити: извод из 
матичне књиге рођених, уверење о држављанству 
(не старије од шест месеци), диплому. Пријаве на 
конкурс доставити на горенаведену адресу, у року 
од 15 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати. Ближе информације о конкур-
су могу се добити у секретаријату школе или на 
горенаведени број телефона.

ош „свЕти гЕоргијЕ“
26210 Уздин, Маршала Тита 143
тел. 013/673-003

Наставник математике
са 66,67% радног времена (12 часова 
недељно); знање румунског језика

Наставник историје
са 35% радног времена (7 часова 
недељно); знање румунског језика

Наставник физике
са 60% радног времена (12 часова 
недељно); знање румунског језика

Наставник техничког образовања
са 30% радног времена (6 часова 
недељно); знање румунског језика

Наставник енглеског језика
у првом циклусу, са 60% радног 
времена (12 часова недељно); знање 
румунског језика

Педагошки асистент
на одређено време до 31.08.2013. 
године; знање ромског језика

Психолог
на одређено време до повратка 
раднице са породиљског одсуства и 
одсуства са рада ради неге детета; 
знање румунског језика

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава посебне 
услове из члана 120 Закона о основама система 
образовања и васпитања, односно да има одго-
варајуће образовање, психичку, фиичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима, 
да није осуђиван правоснажном пресудом за кри-
вична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Зако-
на о основама система образовања и васпитања 
и да има држављанство Републике Србије. Кан-
дидат траба да испуњава услове у погледу струч-
не спреме из члана 8 став 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања, односно да је 
стекао одговарајуће високо образовање на сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, 
специјалистичке академске студије или специја-
листичке струковне студије), у складу са Законом 
о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 
100/07-аутентично тумачење, 97/08 и 44/10), 
почев од 10. септембра 2005. године или на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по пропису који је уређивао високо образовање 
до 10.09.2005. године, као и члана 2 и 3 Правилни-
ка о врсти стручне спреме наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС-Про-
светни гласник“, бр. 6/96, 3/99, 10/02, 4/03, 20/04, 
5/05, 2/07, 3/07, 4/07, 17/07, 20/07, 1/08, 4/08, 
6/08, 8/08, 11/08, 2/09, 4/09, 9/09 и 3/10). Канди-
дати за радно место педагошког асистента поред 
услова из члана 120 Закона о основама система 
образовања и васпитања треба да имају заврше-
но средње образовање, доказ о завршеној обуци 
за педагошког асистента и знање ромског језика. 
Уз пријаву на конкурс кандидати треба да доставе 
следећу документацију: оверен препис или овере-
ну фотокопију дипломе о стеченој стручној спре-
ми, оверену фотокопију извода из матичне књиге 
рођених (нови образац), оверену фотокопију уве-
рења о држављанству (не старије од 6 месеци) и 
доказ о знању румунског језика. Лекарско уверење 
о психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима кандидати ће доста-
вљати пре закључивања уговора о раду, а доказ 
о некажњавању прибавља установа. Рок за прија-
вљивање је 8 дана од дана објављивања, на адре-
су школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узимати у разматрање. Ближе информа-
ције могу се добити на бројеве телефона: 013/673-
448 и 013/673-003.

ош „гоцЕ дЕлЧЕв“
26201 Јабука
Трг Бориса Кидрича 10
тел/факс: 013/2624-059

Професор српског језика
са 28% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана

Професор информатике и 
рачунарства
са 45% радног времена

Професор математике
са 22% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, према 
Правилнику о врсти стручне спреме наставни-
ка и стручних сарадника у основној школи („Сл. 
гласник РС-Просветни гласник“, бр. 6/96, 3/99, 
10/2002, 4/2003, 20/2004, 5/2005, 2/2007, 3/2007, 
4/2007, 17/2007, 20/2007, 1/2008, 4/2008, 6/2008, 
8/2008, 11/2008, 2/2009, 4/2009, 9/2009 и 3/2010) 

и Правилнику о врсти стручне спреме наставника 
који изводе образовно-васпитни рад из изборних 
програма у основној школи („Сл. гласник СРС-
Просветни гласник“, бр. 27/87 и 1/89 и „Сл. гла-
сник РС-Просветни гласник“, бр. 4/2003, 10/2004, 
3/2005, 9/2005, 4/2007, 17/2007, 1/2008, 6/2008, 
8/2008-испр, 4/2009 и 3/2010). Кандидати треба 
да испуњавају услове прописане чланом 120 Зако-
на о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/2011). Проверу 
психофизичких способности кандидата за рад са 
децом и ученицима врши Национална служба за 
запошљавање, применом стандардизованих пос-
тупака. Уверење о неосуђиваности прибавља 
школа. Уз пријаву на конкурс приложити доказ 
о одговарајућем образовању и уверење о држа-
вљанству, не старије од 6 месеци. Лекарско уве-
рење доставља се при закључењу уговора о раду. 
Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се узети у разматрање. Прија-
ве доставити на адресу школе, са назнаком: „За 
конкурс“.

гимНазија и ЕкоНомска 
школа  
„браНко радиЧЕвић“
26220 Ковин, Цара Лазара 197
тел. 013/742-300

Професор рачунарства и 
информатике
за 12 часова недељне норме, 
на одређено време до повратка 
запосленог са функције

УСЛОВИ: професор информатике, односно дип-
ломирани информатичар; професор математике, 
односно дипломирани математичар, смер рачунар-
ство и информатика; дипломирани инжењер елек-
тротехнике, сви смерови осим енергетског; дипло-
мирани инжењер електронике, сви смерови осим 
индустријске енергетике; дипломирани инжењер 
за информационе системе, односно дипломирани 
инжењер организације за информационе системе 
или дипломирани инжењер организационих наука, 
одсеци за информационе системе, информационе 
системе и технологије; дипломирани инжењер 
информатике, односно дипломирани инжењер 
рачунарства; дипломирани економист, смерови: 
кибернетско-организациони, економска статисти-
ка и информатика, економска статистика и кибер-
нетика, статистика и информатика или статистика, 
информатика и квантна економија; дипломира-
ни информатичар; дипломирани информатичар 
- пословна информатика; дипломирани инфор-
матичар - професор информатике; дипломирани 
информатичар - мастер; дипломирани професор 
информатике - мастер; дипломирани информати-
чар - мастер пословне информатике.

Професор енглеског језика
за 11 часова недељне норме, 
на одређено време до повратка 
запослене са одсуства ради неге 
детета

УСЛОВИ: професор, односно дипломирани фило-
лог за енглески језик и књижевност.

Професор српског језика
за 18 часова недељне норме

УСЛОВИ: професор, односно дипломирани фило-
лог за српскохрватски језик и југословенску књи-
жевност; професор, односно дипломирани фило-
лог за југословенску књижевност и српскохрватски 
језик; професор, односно дипломирани филолог за 
југословенску књижевност и општу књижевност; 
професор српскохрватског језика са јужнословен-
ским језицима; професор југословенске књижев-
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ности и српског језика; професор југословенске 
књижевности са страним језиком; професор срп-
ског језика и књижевности; професор српске књи-
жевности и језика; професор српске књижевности 
и језика са општом књижевношћу; дипломирани 
филолог за књижевност и српски језик; дипломи-
рани филолог за српски језик и књижевност; дип-
ломирани филолог српског језика са јужнословен-
ским језицима.

Спремачица

УСЛОВИ: завршена основна школа.

ОСТАЛО: да кандидати имају психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и учени-
цима; да нису осуђивани правноснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и вас-
питања; држављанство Републике Србије. Поред 
пријаве са биографским подацима, на конкурс у 
оригиналу или у овереној фотокопији приложити: 
уверење о држављанству и диплому. Пријаву са 
доказима о испуњавању услова конкурса достави-
ти на адресу школе. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће се разматрати. Рок за пријаву је 8 
дана од дана објављивања у публикацији „Посло-
ви“.

ош „Ђура јакшић“
26220 Ковин, ЈНА бр. 34
е-mail: оsdјaksic@open.telekom.rs
www.оs-djuraјaksic.еdu.rs

Професор немачког језика
са 11% радног времена

Стручни сарадник-педагог
на одређено време до краја школске 
2012/2013. године

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају опште 
услове из Закона о раду и посебне услове из чл. 8 
ст. 2 тач. 1 и 2, чл. 120 ст. 1 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 
бр. 72/09, 52/011) и услове из Правилника о врсти 
стручне спреме наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Сл. гласник-Просветни гласник 
РС“, бр. 3/93, 6/96, 3/99, 10/02, 4/03, 20/04, 5/05, 
2/07, 3/07, 4/07, 17/07, 1/08, 6/08, 8/08, 4/09, 9/09 
и 3/10); да имају одговарајуће образовање, држа-
вљанство Републике Србије, психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са ученицима, да 
нису осуђивани правоснажном пресудом за кри-
вична дела утврђена чл. 120 ст. 1 тач. 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања. Уз 
пријаву кандидати треба да приложе: CV, краћу 
животну и радну биографију, оверен препис/фото-
копију дипломе или уверења о стеченом образо-
вању, оверен препис/фотокопију извода из мати-
чне књиге рођених, оверен препис/фотокопију 
уверења о држављанству (не старије од 6 месеци). 
Уверење да кандидат није осуђиван по службеној 
дужности прибавља школа. Доказ о поседовању 
психичке, физичке и здравствене способности за 
рад са децом и ученицима доставља се пре закљу-
чења уговора о раду. У току трајања поступка 
одлучивања о избору, директор врши ужи избор 
кандидата који се у року од 8 дана од дана истека 
рока за подношење пријава упућују на претход-
ну проверу психофизичких способности за рад са 
децом и ученицима, коју врши Нациолална служ-
ба за запошљавање, применом стандардизованих 
поступака, а у складу са чл. 130 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања, по распоре-
ду који утврди школа у сарадњи са Националном 
службом за запошљавање, о чему ће кандидати 
бити благовремено обавештени. Рок за пријаву је 8 
дана од дана објављивања у публикацији „Посло-
ви“. Пријаве слати на адресу школе, са назнаком: 
„За конкурс“. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се разматрати.

ош „васа живковић“
26000 Панчево, Карађорђева 87
тел. 013/353-313

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: да кандидат поседује одговарајуће висо-
ко образовање из члана 8 став 2 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања, дозволу за 
рад (лиценцу) за наставника, педагога или психо-
лога за рад у основној школи, најмање пет година 
радног стажа у области образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег високог образо-
вања, да поседује психичке, физичке и здравстве-
не способности за рад са децом и ученицима, да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривич-
на дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања. Уз 
пријаву на конкурс поднети: доказ о држављан-
ству Републике Србије, оверену фотокопију дипло-
ме о стеченом образовању, оверену фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту, односно 
испиту за лиценцу за наставника, педагога или 
психолога, лекарско уверење са утврђеним пси-
хичким, физичким и здравственим способностима 
за рад са децом и ученицима-не старије од шест 
месеци, уверење основног суда да се против кан-
дидата не води поступак за дела за која се гони 
по службеној дужности-не старије од шест месе-
ци, потврду о радном искуству у области образо-
вања и васпитања од послодавца где га је сте-
као (потврда мора да садржи назив послодавца, 
делатност којом се бави, радно место на које је 
кандидат био распоређен и време трајања рада из 
области образовања и васпитања), радну биогра-
фију, оквирни план рада за време мандата. Кон-
курс је отворен осам дана од дана објављивања. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узе-
ти у разматрање. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити од секретара школе и на број теле-
фона: 013/353-313. Пријаве са документацијом и 
прилозима достављају се на адресу школе.

ЕлЕктротЕХНиЧка школа 
„Никола тЕсла“
26000 Панчево, Максима Горког 7
тел/факс: 013/352-615

Наставник ликовне културе
на одређено време до повратка 
запослене са породиљског одсуства, 
са 25% радног времена

УСЛОВИ: високо образовање у складу са чл. 8 
Закона о основама система образовања и васпи-
тања, са звањем: професор ликовних уметности; 
дипломирани сликар-професор ликовне културе; 
академски сликар-ликовни педагог; дипломира-
ни вајар-професор ликовне културе; академски 
вајар-ликовни педагог; дипломирани графички 
дизајнер-професор ликовне културе; академски 
графичар-ликовни педагог; дипломирани гра-
фичар-професор ликовне културе; дипломирани 
уметник фотографије-професор ликовне културе; 
дипломирани уметник нових ликовних медија-
професор ликовне културе; дипломирани графи-
чар визуелних комуникација-професор ликовне 
културе; професор или дипломирани историчар 
уметности; дипломирани сликар; дипломирани 
вајар; дипломирани графичар; дипломирани гра-
фички дизајнер; дипломирани архитекта унутра-
шње архитектуре; дипломирани сликар зидног 
сликарства; лице са завршеним факултетом при-
мењених уметности и лице са завршеним факул-
тетом ликовних уметности. Уз пријаву приложити: 
краћу биографију са кретањем у служби, оверену 
фотокопију дипломе о стеченом високом образо-
вању, уверење о држављанству, извод из матичне 
књиге рођених, фотокопију личне карте са прија-
вом пребивалишта. Кандидат који буде изабран 

пре закључења уговора о раду дужан је да дос-
тави уверење о здравственој способности за рад 
са децом и ученицима, не старије од шест месе-
ци. Кандидати који уђу у ужи избор биће упуће-
ни на проверу психофизичких способности. Право 
учешћа на конкурсу има кандидат који није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања, о чему ће 
школа прибавити доказ. Рок за пријаву је 8 дана 
од дана објављивања у публикацији „Послови“. 
Пријаву са неопходном документацијом слати на 
адресу: Панчево, Максима Горког 7. Информације 
на број телефона: 013/352-615.

пож аревац

осНовНа школа 
„јоваН шЕрбаНовић“
12304 Рановац

Наставник енглеског језика
за 16 часова недељно (80% радног 
времена), за наставу у нижим 
разредима

Наставник енглеског језика
за 8 часова недељно (45% радног 
времена), за наставу у вишим 
разредима

Наставник историје
за 7 часова недељно (35% радног 
времена)

Наставник математике
за 16 часова недељно (90% радног 
времена)

Наставник грађанског васпитања
за 4 часа недељно (17% радног 
времена)

Наставник руског језика
за 6 часова недељно (35% радног 
времена)

Наставник немачког језика
за 2 часа недељно (10% радног 
времена)

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

Наставник биологије
за 90% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор 
биологије, дипломирани биолог, професор биоло-
гије и хемије, дипл. молекуларни биолог и физи-
олог.

Наставник математике

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор 
математике, дипломирани математичар, дипломи-
рани математичар за примењену математику, дип-
ломирани информатичар.

Стручни сарадник-педагог
на одређено време до повратка 
радника са боловања

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор 
педагогије, дипломирани педагог, дипл. школски 
педагог-психолог, професор психологије, дипл. 
психолог, дипл. школски псиихолог-педагог, дипл. 
школскo-клинички психолог.

Домар
на одређено време до повратка 
радника са боловања

УСЛОВИ: III и IV степен стручне спреме, високо-
квалификовани или квалификовани радник-бра-
вар, водоинсталатер, електричар, монтер централ-
ног грејања, столар.

ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати уз молбу 
треба да приложе и следећа документа: oвере-
ну фотокопију дипломe, извод из матичне књиге 
рођених, уверење о држављанству РС. Рок за под-
ношење молбе је 8 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови“.

ош „вук караЏић“
12000 Пожаревац, Моравска 2

Наставник математике
за рад у издвојеном одељењу у 
Забели

Наставник математике
за 40% радног времена, за рад у 
централној школи у Пожаревцу

Наставник српског језика
за 22% радног времена, на одређено 
време до повратка запослене са 
породиљског одсуства и одсуства са 
рада ради неге детета

Наставник биологије
за 30% радног времена, за рад у 
издвојеном одељењу у Забели, 
на одређено време до повратка 
запослене са породиљског одсуства и 
одсуства са рада ради неге детета

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

Наставник француског језика
на одређено време до повратка 
запослене са трудничког боловања

Наставник разредне наставе
за рад у издвојеном одељењу у 
Батовцу, на одређено време до 
повратка запослене са трудничког 
боловања

Наставник грађанског васпитања
за 12 часова извођења наставе  
(за 7. и 8. разред)

Домар
(обавља послове домара и ложача)

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају сле-
деће услове: да имају држављанство Републике 
Србије, да имају психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима, да нису 
осуђивани правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања, одго-
варајуће образовање-кандидати за радно место 
наставника математике, српског језика, биоло-
гије, француског језика и разредне наставе треба 
да испуњавају услове из члана 8 став 2 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, бр. 72/09 и 52/2011) и да поседују 
степен и врсту образовања прописану Правилни-
ком о врсти стручне спреме наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Сл. гласник 
РС-Просветни гласник“, бр. 6/96, 3/99, 10/2002, 
4/2003, 20/2004, 5/2005, 2/2007, 3/2007, 4/2007, 
17/2007, 20/2007, 1/2008, 4/2008, 6/2008, 8/2008, 
11/2008, 2/2009, 4/2009, 9/2009, 3/2010). Кандида-
ти за радно место наставника грађанског васпи-
тања треба да испуњавају услове из члана 8 став 
2 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/2011) и 
да поседују степен и врсту образовања прописану 
Правилником о врсти стручне спреме наставника 
који изводе образовно-васпитни рад из изборних 
програма у основној школи („Сл. гласник РС-Про-
светни гласник“, бр. 27/87, 1/89 и „Сл. гласник РС-
Просветни гласник“, бр. 4/2003, 10/2004, 3/2005, 
9/2005, 4/2007, 17/2007, 1/2008, 6/2008, 8/2008-
испр, 4/2009 и 3/2010). Кандидати за радно место 
домара треба да имају одговарајуће образовање: 
средња стручна спрема. Осим тога, кандидати за 
радно место домара треба да имају возачку дозво-
лу „Б“ категорије. Уз пријаву на конкурс, кандида-
ти за радно место наставника математике, српског 
језика, биологије, француског језика и разредне 
наставе треба да доставе оригинале или оверене 
фотокопије следећих докумената (обавезно): уве-
рење о држављанству, доказ о стеченој стручној 
спреми. Уз пријаву на конкурс кандидати за радно 
место наставника грађанског васпитања треба да 
доставе оригинале или оверене фотокопије сле-
дећих докумената (обавезно): уверење о држа-
вљанству, доказ о стеченој стручној спреми, доказ 
о томе да су савладали програм обуке за извођење 
наставе из предмета Грађанско васпитање за 7. и 
8. разред који организује Министарство просвете 
и спорта или организација коју овласти Министар-
ство просвете и спорта. Уз пријаву на конкурс, 
кандидати за радно место домара треба да доста-
ве оригинале или оверене фотокопије следећих 
докумената (обавезно): уверење о држављанству, 
доказ о стеченој стручној спреми, возачку дозволу. 
Уверење о психичкој, физичкој и здравственој спо-
собности за рад са ученицима и децом доставља 
се пре закључења уговора о раду, док уверење из 
казнене евиденције прибавља школа по службе-
ној дужности. Рок за пријављивање је 8 дана од 
дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Фотокопије 
докумената које нису оверене од стране надлеж-
ног органа неће се узети у обзир. Пријаве слати 
на адресу школе.

ош „иво лола рибар“
12220 Велико Градиште
Др Бошка Вребалова 1а
тел. 012/7662-132

Помоћни радник
на одређено време до повратка 
радника са боловања, за рад у 
издвојеном одељењу школе у Кусићу

УСЛОВИ: завршена основна школа. Кандидат мора 
да испуњава услове прописане чланом 120 Зако-
на о основама система образовања и васпитања, 
односно да има одговарајуће образовање и да 
има држављанство Републике Србије. Доказ да 
има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима, изабрани кандидат 
доставља пре закључења уговора о раду, а доказ 
да није осуђиван за кривична дела наведена у чла-
ну 120 став 1 тачка 3 Закона, прибавља установа. 
Докази о испуњености услова подносе се у ори-
гиналу или као оверене фотокопије. Рок за под-
ношење пријава је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће бити узете у разматрање. Пријаве слати на 
адресу школе.

ош „жарко зрЕњаНиН“
12306 Велико Лаоле

Наставник математике
за 16 часова недељно (90% радног 
времена)

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће 
услове: да имају држављанство РС, да поред опш-
тих услова испуњавају и посебне услове прописа-
не одредбама чл. 120 Закона о основама система 
образовања и васпитања. Кандидати треба да 
доставе: пријаву на конкурс, оверен препис или 
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, 
уверење о држављанству, остала документа кан-
дидат предаје приликом закључења уговора о 
раду. Рок за пријављивање је 8 дана од дана обја-
вљивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве слати 
на адресу школе, са назнаком: „За конкурс“.

тЕХНиЧка школа
12320 Жагубица

Професор историје
са 75% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор 
историје, дипломирани историчар, професор исто-
рије-географије.

Професор музичке уметности
са 10% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, академски 
музичар; дипломирани музичар (сви смерови); 
дипломирани музиколог; дипломирани музички 
педагог; професор солфеђа и музичке културе; 
професор музичке културе; дипломирани етному-
зиколог.

Професор физике
са 30% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, профе-
сор физике, дипломирани физичар, дипломирани 
астрофизичар, професор физике-хемије, дипломи-
рани инжењер физике, смер индустријска физика, 
дипломирани физичар за општу физику, дипломи-
рани физичар за примењену физику, дипломира-
ни физичар-информатичар, професор физике за 
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средњу школу, дипломирани физичар за теоријску 
и експерименталну физику, дипломирани физи-
чар-истраживач, дипломирани физичар за при-
мењену физику и информатику.

ОСТАЛО: Поред општих услова и наведених 
услова у погледу стручности, кандидат треба да 
испуњава и друге посебне услове: да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
ученицима, да има држављанство РС, уверење да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривич-
на дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања. Уз 
пријаву са кратком биографијом, кандидат подно-
си следеће доказе: оверену фотокопију дипломе, 
уверење о држављанству (оригинал или овере-
на фотокопија-не старије од 6 месеци). Лекарско 
уверење се подноси пре закључења уговора о 
раду, а уверење о неосуђиваности прибавља шко-
ла. Проверу психофизичких способности за рад 
са децом и ученицима врши надлежна служба за 
послове запошљавања, применом стандардизова-
них поступака. Избор кандидата биће извршен у 
року од 8 дана од дана добијања мишљења органа 
управљања. Пријаве се подносе на адресу школе, 
у року од 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узе-
ти у разматрање.

ош „иво лола рибар“
12220 Велико Градиште
Др Бошка Вребалова 1а
тел. 012/7662-132

Професор музичке културе
са 35% радног времена, на одређено 
време до повратка радника са 
боловања

УСЛОВИ: држављанство Републике Србије; да 
кандидати имају психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима, да нису 
осуђивани правноснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања; одго-
ворајуће образовање према Правилнику о врсти 
стручне спреме наставника и стручних сарадника 
у основној школи. Уз пријаву на конкурс поднети 
оригинале или оверене фотокопије следећих доку-
мената: уверења о држављанству, извода из мати-
чне књиге рођених, доказа о стеченој стручној 
спреми. Лекарско уверење се подноси пре закљу-
чења уговора о раду, проверу психофизичких 
способности за рад са децом и ученицима врши 
Национална служба за запошљавање, применом 
стандардизованих поступака, док извод из казнене 
евиденције прибавља установа по службеној дуж-
ности. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Неблаговремене и непо-
тпуне пријаве неће бити узете у разматрање, као 
ни копије докумената које нису оверене од стране 
надлежног органа. Пријаве слати на адресу школе.

прЕдшколска устаНова 
„14. октобар“
12311 Мало Црниће
тел. 012/280-108

Васпитач
2 извршиоца

УСЛОВИ: да кандидат има стечено високо образо-
вање на студијама првог степена, студијама другог 
степена, студијама у трајању од три године, више 
образовање, да има држављанство Републике 
Србије, да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом у предшколској уста-
нови, да није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпи-
тања; кандидат мора да испуњава и остале усло-
ве из чл. 120 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09). 
Уз пријаву поднети: оверену фотокопију дипломе 
о стеченој стручној спреми, уверење о положе-
ном испиту за лиценцу, уверење о држављанству, 
извод из матичне књиге рођених, лекарско уве-
рење о здравственој способности за рад са децом. 
Уверење о неосуђиваности прибавља установа. 
Пријаве се подносе на горенаведену адресу, у року 
од осам дана од дана објављивања огласа. Избор 
по огласу извршиће се у законском року.

исправка огласа 
тЕХНиЧка школа
12320 Жагубица, Хомољска бб

Оглас објављен 05.09.2012. године у публи-
кацији „Послови“, за радно место: наставник 
руског језика, мења се у делу процента рад-
ног времена, тако да уместо пуног радног 
времена, треба да стоји: 77% радног време-
на. У осталом оглас је непромењен.

ЕкоНомско-трговиНска 
и машиНска школа
12240 Кучево, Жике Поповића 68
тел. 012/851-749, 852-712

Наставник математике
за 18 часова недељно

Наставник филозофије
за 2 часа недељно (10% радног 
времена)

Наставник физике
за 6 часова недељно (30% радног 
времена)

Наставник рачунарства и 
информатике
за 6 часова недељно (30% радног 
времена)

Наставник електротехнике
за 2 часа недељно (10% радног 
времена)

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, одгова-
рајућег факултета и услови предвиђени Законом 
о раду, Законом о основама система образовања 
и васпитања и Правилником о врсти стручне спре-
ме наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама. Уз пријаву на 
конкурс кандидати треба да доставе: диплому о 
стеченом високом образовању, уверење о држа-
вљанству, уверење о неосуђиваности, извод из 
матичне књиге рођених и уверење о здравстве-

ној способности (доставити оригинал документа 
или оверене копије истих-не старије од 6 месеци). 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити 
разматране. Рок за пријављивање је 15 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови“. Мол-
бе доставити на адресу школе.

пријепоље

пријЕпољска гимНазија
31300 Пријепоље, 4. децембар 3
тел. 033/712-157

Професор информатике
за 8 часова, на одређено време до 
краја школске године

Професор немачког језика
за 4 часа, на одређено време до краја 
школске године

Професор српског језика
на одређено време до повратка 
запослених са породиљског одсуства
2 извршиоца

Професор српског језика
за 10 часова, на одређено време до 
краја школске године

УСЛОВИ: услови предвиђени Правилником о сте-
пену и врсти стручне спреме за наставнике гим-
назије (VII степен стручне спреме у наведеном 
занимању). Уз пријаву на конкурс кандидат подно-
си: оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој 
стручној спреми, уверење о држављанству, извод 
из матичне књиге рођених.

осНовНа школа 
„владимир пЕрић 
валтЕр“
31300 Пријепоље
Санџачких бригада 13

Помоћни радник
за рад у ИО Залуг

Помоћни радник
за рад у матичној школи, на одређено 
време до повратка радника са 
боловања

Помоћни радник
за рад у матичној школи, на 
одређено време до повратка радника 
распоређеног у ИО Џурово, а најдуже 
до краја школске 2012/2013. године

УСЛОВИ: завршена основна школа и да кандидат 
има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад у школи на пословима помоћног радника, 
да је држављанин Републике Србије и да није 
осуђиван за кривична дела прописана законом. 
Уз пријаву на конкурс доставити: сведочанство о 
завршеном основном образовању и следећа доку-
мента, не старија од 6 месеци: лекарско уверење, 
уверење о држављанству Републике Србије, извод 
из матичне књиге рођених и уверење суда да кан-
дидат није осуђиван за кривична дела прописана 
законом. Кандидати су дужни да уз пријаву на кон-
курс тражена документа доставе у оригиналу или 
као оверене копије.

Обука за  
активнО  
тражење 

 пОсла
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осНовНа школа 
„владимир пЕрић валтЕр“
31300 Пријепоље
Санџачких бригада 13

Учитељ
за рад у ИО Џурово, на одређено 
време до краја школске 2012/2013. 
године

Учитељ
за рад у ИО Кучин, на одређено време 
до краја школске 2012/2013. године

Учитељ
за рад у ИО Душманићи, на одређено 
време до краја школске 2012/2013. 
године

Наставник биологије
са 50% радног времена, на одређено 
време до краја школске 2012/2013. 
године

Наставник техничког и 
информатичког образовања
са 90% радног времена, на одређено 
време до краја школске 2012/2013. 
године

Наставник музичке културе
са 20% радног времена, на одређено 
време до краја школске 2012/2013. 
године

Наставник енглеског језика
на одређено време до краја школске 
2012/2013. године

Наставник енглеског језика
за рад у ИО Залуг и Душманићи, са 
25,56% радног времена, на одређено 
време до краја школске 2012/2013. 
године

Наставник енглеског језика
за рад у ИО Кучин и Џурово, са 20% 
радног времена, на одређено време 
до краја школске 2012/2013. године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове за 
заснивање радног односа из чл. 24 до 26 Зако-
на о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05, 
61/05, 54/09), чл. 8 и 120 став 1 тач. 1, 2, 3 и 4 
Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Службени гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11) 
и Правилника о врсти и степену стручне спреме 
наставника и стручних сарадника у основној шко-
ли („Службени гласник РС-Просветни гласник“, бр. 
6/96, 3/99, 10/02, 4/03, 10/04, 20/04, 3/05, 9/05, 
2/07, 3/05, 9/05, 2/07, 3/07, 4/07, 17/07, 20/07, 1/08, 
4/08, 6/08, 8/08, 11/08, 2/09, 4/09, 9/09 и 3/10). 
Кандидат је дужан да уз пријаву на конкурс дос-
тави тражена документа, не старија од 6 месеци, 
изузев доказа о одговарајућем образовању, у ори-
гиналу или оверене копије.

тЕХНиЧка школа 
пријЕпољЕ
31300 Пријепоље, 4. децембар 3
тел. 033/711-990

Наставник теоријске наставе 
текстилне групе предмета цртање 
и сликање
на одређено време до краја школске 
2012/2013. године, за 18 часова (90% 
норме)

Наставник теоријске наставе 
текстилне групе предмета дизајн 
текстила
на одређено време до краја школске 
2012/2013. године
2 извршиоца - један извршилац за 
20 часова-пуна норма, а други за 10 
часова-50% норме

Наставник текстилне групе 
предмета
на одређено време до краја школске 
2012/2013. године
3 извршиоца - два извршиоца за 
20 часова-пуна норма, а један за 9 
часова-45% норме

УСЛОВИ: услови за извођење наставе одређени 
су Правилником о изменама и допунама Правил-
ника о врсти стручне спреме наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним шко-
лама („Просветни гласник“, бр. 8/2011).

Наставник музичког васпитања
на одређено време до краја школске 
2012/2013. године, за 3 часа (15% 
норме)

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведе-
ном занимању, према Правилнику о врсти струч-
не спреме наставаника и стручних сараданика у 
стручним школама.

ОСТАЛО: Поред стручних услова, кандидати треба 
да испуњавају и услове из члана 120 став 1 тач. 2, 
3 и 4 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11).

ош“ 9. мај“
31335 Саставци
тел. 033/47-208

Професор географије
за 4 часа, за рад у ОШ „9. мај“ 
Саставци-ИО Забрњица

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. У радни 
однос у установи, односно школи може да буде 
примљено лице под условима прописаним зако-
ном: 1. да има одговарајуће образовање; 2. пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 3. да није осуђивано пра-
воснажном пресудом за кривична дела утврђена 
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања; 4. држављанство 
Републике Србије. Услови из става 1 доказују се 
приликом пријема у радни однос и проверавају се 
током рада. Доказ о испуњености услова из става 
1 тачка 2 достављају се пре закључења уговора о 
раду. Доказ из става 1 тачка 3 прибавља установа, 
односно школа. Документа са доказима о испуње-
ности услова доставити на горенаведену адресу.

смедерево

допуНа огласа 
ЕкоНомско-трговиНска 
школа смЕдЕрЕво
11300 Смедерево
Црвене армије 156
тел. 026/641-360

Оглас објављен 03.10.2012. године у публи-
кацији „Послови“, за радно место: настав-
ник економске групе предмета, на одређено 
време до 31.08.2013. године, ради замене 
помоћника директора, са 50% радног вре-
мена, допуњује се: и на неодређено време, 
са 50% радног времена.

ош „ЂорЂЕ јоваНовић“
11407 Селевац
тел. 026/371-090

Професор српског језика
за 90% норме, на одређено време до 
повратка одсутног запосленог, преко 
60 дана

УСЛОВИ: Кандидати треба да имају одговарајућу 
школску спрему прописану Правилником о врсти 
стручне спреме наставника и стручних сарадни-
ка у основној школи („Сл. гласник РС-Просветни 
гласник“, бр. 6/96, 3/99, 10/2002, 4/203, 20/2004, 
5/2005, 2/2007, 3/2007, 4/2007, 17/2007, 20/2007, 
1/2008, 4/2008, 6/2008, 11/2008, 2/2009, 4/2009, 
9/2009 и 3/2010), и да испуњавају услове пред-
виђене чл. 8 став 2 Закона и чл. 120 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања. Уз пријаву 
на оглас доставити: оверену фотокопију дипломе 
или уверења о стеченом образовању, оригинал 
или оверену фотокопију уверења о држављанству 
(не старије од 6 месеци), оригинал или фотокопију 
извода из матичне књиге рођених (нови, без обзи-
ра на датум издавања). Доказ о психичкој, физич-
кој и здравственој способности за рад са ученици-
ма доставља се пре пријема у радни однос. Доказ 
о неосуђиваности кандидата прибавља установа. 
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављи-
вања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
бити разматране.

ош „др јоваН цвијић“
11300 Смедерево, Цвијићева 9
тел. 026/617-390

Наставник српског језика
са 25% радног времена, на одређено 
време до 31.08.2013. године

Наставник енглеског језика
на одређено време до повратка 
раднице са породиљског боловања

Наставник разредне наставе
на одређено време до 31.08.2013. 
године

Наставник разредне наставе
на одређено време до 31.08.2014. 
године

УСЛОВИ: Услови за избор кандидата утврђени су 
Правилником о врсти стручне спреме наставника 
и стручних сарадника у основној школи и чла-
ном 120 Закона о основама система образовања 
и васпитања. Кандидат треба да има одговарајуће 
образовање, психичку, физичку и здравствену 
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способност за рад са децом и ученицима, да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања, да 
има држављанство Републике Србије. Уз прија-
ву на конкурс доставити: доказ о држављанству 
Републике Србије (не старије од 6 месеци), ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом образовању, 
доказ да се против кандидата не води истрага или 
кривични поступак, нити је подигнута оптужница 
(не старије од 6 месеци), извод из матичне књи-
ге рођених. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узимати у разматрање. Рок за пријаву је 8 
дана од дана објављивања у публикацији „Посло-
ви“.

ЕкоНомско 
угоститЕљска школа 
„вук караЏић“
11320 Велика Плана
Момира Гајића 12

Наставник српског језика и 
књижевности и библиотекар
на одређено време ради замене 
запосленог коме мирује радни однос

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме. Кандидат 
треба да испуњава опште услове прописане Зако-
ном о раду, посебне услове прописане Законом о 
основама система образовања и васпитања, и да 
сходно Правилнику о врсти стручне спреме настав-
ника, стручних сарадника и помоћних наставника 
за средње сртучне школе за наведени предмет, 
поседује високо образовање стечено на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, 
специјалистичке академске студије или специја-
листичке струковне студије) у складу са Законом о 
високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 78/05, 
100/07-аутентично тумачење, 97/08 и 44/10), 
почев од 10. септембра 2005. године, на основ-
ним студијама у трајању од најмање 4 године, по 
пропису који је уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005. године; стечено звање (из 
Правилника о врсти стручне спреме)-професор, 
односно дипл. филолог за српскохрватски језик 
и југословенску књижевност; професор, односно 
дипл. филолог за југословенску књижевност и 
српскохрватски језик; професор, односно дипл. 
филолог за југословенску књижевност и општу 
књижевност; проф. југословенске књижевности са 
страним језиком; проф. српског језика и књижев-
ности; проф. српске књижевности и језика; проф. 
српске књижевности и језика са општом књижев-
ношћу; дипл. филолог за књижевност и српски 
језик; дипл. филолог за српски језик и књижев-
ност; дипл. филолог српског језика са југословен-
ским језицима; проф. југословенске књижевности 
и српског језика; кандидат треба да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања; држављанство РС. Уз прија-
ву приложити: пријаву са биографијом, оверену 
фотокопију дипломе којом се потврђује стручна 
спрема, оверену фотокопију извода из матичне 
књиге рођених, оверену фотокопију уверења о 
држављанству, оверену фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту - лиценца (уколико 
кандидат поседује). Фотокопије исправа које нису 
оверене од надлежног органа неће се узимати у 
обзир. Непотпуне, неблаговремене и неразумљиве 
пријаве неће бити разматране. Доказ о испуње-
ности услова из члана 2 став 2 тачка 2 (психич-
ка, физичка и здравствена способност)-лекарско 
уверење издато од надлежне здравствене устано-
ве изабрани кандидат подноси пре закључивања 
уговора о раду.

прЕдшколска устаНова 
„Чика јова змај“
Смедеревска Паланка
Трг хероја 21
тел. 026/317-576

Васпитач
на одређено време до повратка 
радника са боловања
5 извршилаца

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће 
услове: 1) VI степен стручне спреме, виша школа 
за васпитаче; 2) положен стручни испит (лицен-
ца); 3) психофизичка и здравствена способност 
за рад са децом; 4) да није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања; 5) радно искуство у области 
предшколског образовања и васпитања најмање 1 
година; 6) да је држављанин републике Србије. Уз 
пријаву на конкурс кандидати су дужни да поднесу 
доказе о испуњености услова из тачака 1, 2, 5 и 
6, у оригиналу или овереној фотокопији, не ста-
рије од шест месеци. Доказ о испуњености услова 
из тачке 3 изабрани кандидат подноси пре закљу-
чења уговора о раду. Доказ о испуњености услова 
из тачке 4 прибавља установа. Рок за пријављи-
вање на конкурс је 8 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови“. Пријаве на конкурс дос-
тавити на адресу послодавца, са назнаком: „За 
конкурс“ и обавезно назначити на коверти за које 
место се конкурише. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати.

тЕкстилНо-тЕХНолошка 
школа „дЕспот ЂураЂ“
11300 Смедерево, 17. октобра 40
тел. 026/640-930

Наставник физике
за 10% радног времена
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном 
занимању и уверење о држављанству Републике 
Србије. Рок за пријаву на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања.

осНовНа школа „свЕти 
сава“
11320 Велика Плана
Булевар деспота Стефана 40
тел. 026/516-021

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка 
запослене са породиљског одсуства и 
одсуства ради неге детета

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме. Кандидат тре-
ба да испуњава услове прописане у чл. 120 Закона 
о основама система образовања и васпитања, да 
поседује одговарајуће образовање, предвиђено 
Правилником о врсти стручне спреме наставника и 
стручних сарадника у основној школи и да испуња-
ва остале услове утврђене законом, другим пропи-
сима или актом о систематизацији радних места у 
установи. Уз пријаву и краћу биографију достави-
ти: доказ о стручној спреми (оригинал или овере-
на фотокопија), извод из матичне књиге рођених, 
уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), 
лекарско уверење (оригинал или оверена фотоко-
пија). Доказ о неосуђиваности прибавља установа, 
а проверу психичких и физичких способности за 
рад са децом и ученицима врши надлежна служба 
запошљавања. Фотокопије докумената које нису 
оверене од надлежног органа неће се узимати у 
обзир. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се разматрати.

Помоћни радник

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена 
основна школа; да кандидат није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривична дела наведена у 
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања; да је држављанин РС; 
да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност, као и да испуњава друге услове утврђене 
законом, другим прописима или актом о систе-
матизацији радних места у усанови. Уз пријаву и 
краћу биографију доставити: оригинал или овере-
ну фотокопију дипломе о завршеној основној шко-
ли, извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или оверена фотокопија), оригинал или оверену 
фотокопију уверења о држављанству (не старије 
од шест месеци), лекарско уверење о физичкој и 
здравственој способности за рад (оригинал или 
оверена фотокопија). Доказ о неосуђиваности 
прибавља установа. Фотокопије докумената које 
нису оверене од надлежног органа неће се узима-
ти у обзир. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се разматрати.

ош „браНко радиЧЕвић“
11321 Лугавчина, Бориса Кидрича бб
тел. 026/4761-078

Наставник српског језика
са 67% радног времена

Наставник историје
са 40% радног времена, на одређено 
време до истека првог мандата 
директора, односно до 14.08.2016. 
године

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће 
услове: да имају одговарајуће образовање (доказ 
се подноси уз пријаву на конкурс); да имају пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима (уверење се подноси пре 
закључења уговора о раду); да нису осуђивани 
правоснажном пресудом за кривична дела наведе-
на у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања (прибавља школа); 
да имају држављанство Републике Србије. Рок за 
пријављивање на конкурс је 8 дана од дана обја-
вљивања у публикацији „Послови“. Неблаговреме-
не и непотуне пријаве неће се узимати у разма-
трање.

сомбор

ош „алЕкса шаНтић“
25212 Алекса Шантић
VIII војвођанске бригаде бб
тел. 025/838-120

Наставник математике
за 88% радног времена

Наставник српског језика
на одређено време ради замене 
одсутне запослене преко 60 дана

Наставник енглеског језика 
за први циклус основног 
образовања
на одређено време ради замене 
одсутне запослене преко 60 дана, за 
40% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће 
услове: 1. да има одговарајуће високо образо-
вање: на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, специјалистичке академске сту-
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дије или специјалистичке струковне студије), у 
складу са Законом о високом образовању, почев 
од 10.09.2005. године; на основним студијама 
у трајању од најмање 4 године, по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10.09.2005. 
године; 2. да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; 3. 
држављанство Републике Србије; 4. доказ да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања - при-
бавља установа; 5. стручна спрема према Правил-
нику о врсти стручне спреме наставника и струч-
них сарадника у основној школи; 6. кандидат који 
заснива радни однос на неодређено време мора 
да има образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина стечено на високошкол-
ској 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. Испуњеност услова из овог става канди-
дати доказују одговарајућом потврдом високош-
колске установе. Докази о испуњености услова из 
става 1 тач. 1 и 3 подносе се уз пријаву на конкурс, 
а из става 1 тачка 2 пре закључења уговора о раду. 
Доказ из става 1 тачка 4-прибавља установа. Кан-
дидат је дужан да уз пријаву на конкурс поднесе: 
кратку биографију; оверен препис (фотокопију) 
дипломе о стеченом образовању; уверење о држа-
вљанству Републике Србије; одговарајућом потвр-
дом високошколске установе кандидат који засни-
ва радни однос на неодређено време доказује да 
има образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на висиокошкол-
ској 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. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се узети у обзир. Рок за пријаву је 8 дана.

ош „братство-јЕдиНство“
25211 Светозар Милетић
Трг слободе 1
тел. 025/840-041

Наставник географије
за рад у одељењима на мађарском 
језику, за 35% радног времена

УСЛОВИ: професор географије; дипломирани 
географ; професор географије и историје, дип-
ломирани географ-просторни планер; потребно 
знање мађарског језика.

Наставник историје
за рад у одељењима на мађарском 
језику, за 35% радног времена

УСЛОВИ: професор историје, професор историје 
и географије, дипломирани историчар; потребно 
знање мађарског језика.

Наставник техничког васпитања
за рад у одељењима на мађарском 
језику, за 40% радног времена

УСЛОВИ: професор техничког образовања и оста-
ли услови у складу са Правилником о врсти стручне 
спреме наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи; потребно знање мађарског језика.

Наставник физике
за рад у одељењима на мађарском 
језику, за 30% радног времена

УСЛОВИ: професор физике, дипломирани физичар 
и остали услови у складу са Правилником о врсти 
стручне спреме наставника и стручних сарадника 
у основној школи; потребно знање мађарског јези-
ка.

Наставник математике
за рад у одељењима на мађарском 
језику

УСЛОВИ: професор математике, дипломирани 
математичар и остали услови у складу са Правил-
ником о врсти стручне спреме наставника и струч-
них сарадника у основној школи; потребно знање 
мађарског језика.

Наставник математике
за рад у одељењу на мађарском 
језику, за 66% радног времена

УСЛОВИ: професор математике, дипломирани 
математичар и остали услови у складу са Правил-
ником о врсти стручне спреме наставника и струч-
них сарадника у основној школи; потребно знање 
мађарског језика.

ОСТАЛО: Кандидати треба да имају одговарајуће 
високо образовање: на студијама другог степена 
(мастер академске студије, специјалистичке ака-
демске студије или специјалистичке струковне сту-
дије), у складу са Законом о високом образовању, 
почев од 10.09.2005. године; на основним студија-
ма у трајању од најмање 4 године, по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10.09.2005. 
године; да испуњавају услов у погледу стручне 
спреме, у складу са Правилником о врсти стручне 
спреме наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи; знање мађарског језика, односно доказ 
о знању мађарског језика за извођење наставе у 
одељењима у којима се настава изводи на мађар-
ском наставном језику; да имају психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; држављанство Републике Србије; да нису 
осуђивани у складу са чл. 120 став 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања. Кандида-
ти морају да имају образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студија или након 
дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова 
праксе у установи, у складу са Европским систе-
мом преноса бодова. Испуњеност услова из овог 
става кандидати доказују одговарајућом потврдом 
високошколске установе. Уз пријаву кандидат при-
лаже: уверење о држављанству-оверен препис/
фотокопију; оверен препис/фотокопију дипломе 
о стеченој стручној спреми; доказ о знању мађар-
ског језика за извођење наставе у одељењима у 
којима се настава изводи на мађарском наставном 
језику; потврду високошколске установе-бодови. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узе-
ти у обзир. Рок за пријаву је 8 дана.

гимНазија 
„вЕљко пЕтровић“
25000 Сомбор
Доситеја Обрадовића 2
тел. 025/420-327

Наставник социологије
на мађарском језику, на одређено 
време, за 9,14% радног времена

Наставник устава и права грађана
на мађарском језику, на одређено 
време, са 4,57% радног времена

Наставник филозофије
на мађарском језику, на одређено 
време, за 13,71% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено 
лице под условима прописаним законом, ако има: 
1) одговарајуће образовање-високо образовање у 
складу са чланом 8 став 2 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 
бр. 72/09 и 52/11), односно степен и врсту стручне 
спреме у складу са Правилником о врсти стручне 
спреме, наставника, стручних сарадника и помоћ-

них наставника у гимназији („Сл. гласник РС - Про-
светни гласник“, бр. 5/90, 5/91, 1/92, 3/94, 7/96, 
7/98, 3/99, 4/99, 3/03, 4/04, 11/05, 1/07, 7/08, 8/11), 
тј. да има одговарајуће образовање, предвиђено 
чл. 120 став 1 тачка 1 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања; 2) да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; 3) није осуђивано правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања; 4) држављанство Републике Србије; 5) 
доказ о знању мађарског језика. Докази о испуње-
ности услова из тачака 1 и 4 подносе се уз пријаву 
на конкурс, доказ из тачке 2 пре закључења уго-
вора о раду, а доказ из тачке 3 прибавља уста-
нова. Уз пријаву на конкурс обавезно доставити: 
оверену фотокопију доказа о одговарајућем сте-
пену и врсти стручне спреме и оригинал или ове-
рену копију уверења о држављанству Републике 
Србије. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. Рок за пријаву је 8 дана.

гимНазија 
„вЕљко пЕтровић“
25000 Сомбор, Д. Обрадовића 2
тел. 025/420-327

Наставник социологије
за 59% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено 
лице под условима прописаним законом, ако има: 
1) одговарајуће образовање-високо образовање у 
складу са чланом 8 став 2 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 
бр. 72/2009 и 52/2011), односно степен и врсту 
стручне спреме у складу са Правилником о врсти 
стручне спреме, наставника, стручних сарадника 
и помоћних наставника у гимназији („Сл. гласник 
РС“ - „Просветни гласник“, бр. 5/90, 5/91, 1/92, 
3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 4/99, 3/03, 4/04, 11/05, 1/07, 
7/08, 8/11), тј. да има одговарајуће образовање 
предвиђено чл. 120 став 1 тачка 1 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања; 2) да има 
психичку, физичку и здравствену спсобност за рад 
са децом и ученицима; 3) да није осуђивано пра-
воснажном пресудом за кривична дела утврђена 
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања; 4) држављанство 
Републике Србије. Докази о испуњености услова 
из тачака 1 и 4 подносе се уз пријаву на конкурс, 
доказ из тачке 2 пре закључења уговора о раду, а 
доказ из тачке 3 прибавља установа. Уз пријаву на 
конкурс обавезно доставити: оверену фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем степену и врс-
ти стручне спреме и оригинал или оверену копију 
уверења о држављанству Републике Србије. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узе-
ти у обзир. Рок за пријаву је 8 дана.

осНовНа школа 
„лаза костић“
25282 Гаково
Краља Петра Првог 56
тел. 025/866-777

Наставник математике
за 89% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат за радно место мора испуња-
вати услове из чл. 120 Закона о основама система 
образовања и васпитања: 1) одговарајуће образо-
вање према Правилнику о врсти стручне спреме 
наставника и стручних сарадника у основној шко-
ли („Службени гласник РС“ - „Просветни гласник“, 
бр: 6/96, 3/99, 10/02, 4/03, 20/04, 5/05, 2/07, 3/07, 
4/07, 17/07, 20/07, 1/08, 4/08, 6/08, 8/08, 11/08, 
2/09, 4/09, 9/09, 3/10); 2) здравствена способност 
(лекарско уверење); 3) неосуђиваност правоснаж-
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ном пресудом за кривична дела наведена у чл. 120 
став 1 тачка 3 ЗОСОВ; 4) држављанство Републике 
Србије. Кандидати подносе: молбу са краћим пода-
цима о кретању у служби (CV); диплому, односно 
оверену фотокопију доказа о стручној спреми; уве-
рење о држављанству, односно оверен документ о 
истом. Лекарско уверење доставља изабрани кан-
дидат пре закључења уговора о раду. Уверење о 
неосуђиваности прибавља установа. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се узети у разма-
трање. Рок за пријаву је 8 дана.

сремсК а митровица

исправка огласа 
прЕдшколска устаНова 
„јЕлица стаНивуковић 
шиља“
22240 Шид, Мајке Јевросиме 3
тел. 022/714-052

Оглас објављен 03.10.2012. године у публи-
кацији „Послови“, за радно место: васпитач, 
на одређено време до 31.08.2013. године, за 
рад у Јамени, мења се и гласи: васпитач, на 
неодређено време, са пуним радним време-
ном, за рад у Јамени-1 извршилац.

осНовНа школа 
„јоваН јоваНовић змај“
22240 Шид, Мајке Јевросиме 1
тел. 022/712-713

Дипломирани дефектолог-
соматопед

УСЛОВИ: VII/1 степен, дефектолог-соматопед, да 
кандидат има одговарајуће образовање у складу 
са чл. 8 Закона о основама система образовања и 
васпитања, односно степен и врсту стручне спре-
ме у складу са Правилником о врсти стручне спре-
ме наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у школама; да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; да није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања, да има држављанство РС, да има лиценцу 
за рад.

Дипломирани дефектолог-
логопед

УСЛОВИ: VII/1 степен, дефектолог-логопед, да 
кандидат има одговарајуће образовање у складу 
са чл. 8 Закона о основама система образовања и 
васпитања, односно степен и врсту стручне спре-
ме у складу са Правилником о врсти стручне спре-
ме наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у школама, да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима, да није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања, да има држављанство РС.

Дипломирани дефектолог-
олигофренолог
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен, дефектолог-олигофрено-
лог, да кандидат има одговарајуће образовање у 
складу са чл. 8 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, односно степен и врсту 
стручне спреме у складу са Правилником о врсти 
стручне спреме наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у школама, да има психичку, 

физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима, да није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања, да има држављанство РС, да има 
лиценцу за рад.

Наставник енглеског језика
у првом циклусу основног образовања

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образо-
вање у складу са чл. 8 Закона о основама система 
образовања и васпитања, односно степен и врсту 
стручне спреме у складу са Правилником о врсти 
стручне спреме наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у школама, да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима, да није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања, да има држављанство РС, да има 
лиценцу за рад.

ОСТАЛО: Доказ да кандидат има одговарајуће 
образовање у складу са чл. 8 Закона о основама 
система образовања и васпитања, односно степен 
и врсту стручне спреме у складу са Правилником о 
врсти стручне спреме наставника, стручних сарад-
ника и помоћних наставника у школама, да има 
држављанство РС, да има лиценцу за рад - под-
носе се уз пријаву на конкурс, доказ да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима - пре закључења уговора о 
раду, а доказ о некажњавању прибавља установа. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана обја-
вљивања огласа. Уз пријаву обавезно доставити 
оверене фотокопије тражених докумената. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се разматра-
ти. Пријаве слати на адресу школе.

ош „сава шумаНовић“
22230 Ердевик, Светог Саве 4
тел. 022/755-006

Наставник српског језика

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у скла-
ду са чл. 8 Закона о основама система образовања 
и васпитања, са звањем: дипломирани филолог 
(србиста-српски језик и књижевност)-мастер и 
положеном лиценцом за наставника; да је канди-
дат држављанин РС; да има психичку, физичку и 
здравствену спосбност за рад са децом и ученици-
ма; 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 
запошљавање, применом стандардизованих пос-
тупака. Директор школе врши ужи избор између 
стручних кандидата и упућује их на претходну 
проверу присхофизичких способности. Уз пријаву 
на конкурс доставити доказе о испуњавању усло-
ва: оверену фотокопију дипломе о одговарајућем 
високом образовању; оверену фотокопију уве-
рења о држављанству Републике Србије; лекарско 
уверење; уверење надлежног органа да кандидат 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривич-
на дела из члана 120 став 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања-прибавља 
установа по службеној дужности. Рок за пријаву 
је 8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Пријаве се шаљу на адресу школе. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узи-
мати у разматрање.

Домар

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, електротех-
ничка школа, у складу са Правилником о систе-
матизацији послова и радних задатака. Уз прија-
ву се прилаже: оверена фотокопија дипломе о 

завршеном одговарајућем образовању; оверена 
фотокопија уверења о држављанству Републике 
Србије; лекарско уверење за рад на радном мес-
ту домара. Доказ из казнене евиденције у складу 
са чланом 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања-прибавља уста-
нова по службеној дужности. Рок за подношење 
пријаве је 8 дана од дана објављивања у публика-
цији „Послови“. Пријаве се шаљу на адресу школе. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узи-
мати у разматрање.

НародНа библиотЕка 
„др ЂорЂЕ НатошЕвић“
22320 Инђија, Трг слободе 2
тел. 022/551-378

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: да кандидат има високо образовање из 
научне области друштвено-хуманистичког смера, 
на студијама другог степена (дипломске академс-
ке студије-мастер, специјалистичке академске сту-
дије), односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године и да поседује најмање 3 
године радног искуства у култури. Уз пријаву на 
конкурс, кандидат обавезно прилаже: радну био-
графију; оверен препис/фотокопију дипломе о 
стеченом образовању; доказ о радном искуству 
у области културе; програм рада и развоја Наро-
дне библиотеке „Др Ђорђе Натошевић“ у Инђији 
за мандатни период од четири године. Рок за 
подношење пријава је 15 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. 
Пријаве са потребном документацијом достављају 
се на адресу Библиотеке, са назнаком: „За јавни 
конкурс за избор директора“. Додатне информа-
ције могу се добити на број телефона: 022/551-
378 или електронском поштом на: info.biblioteka@
indjija.net.

прЕдшколска устаНова 
„влада обрадовић 
камЕНи“
22410 Пећинци, Школска 6
тел. 022/436-250, 436-052

Васпитач
2 извршиоца

Васпитач-приправник
на одређено време до две године
3 извршиоца

УСЛОВИ: одговарајуће више образовање, односно 
одговарајуће високо образовање на студијама 
првог степена (основне струковне студије или 
основне академске студије) у трајању од три годи-
не, или на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, специјалистичке академске студије 
или специјалистичке струковне студије)-васпитач.

Сервирка

УСЛОВИ: II степен стручне спреме (стручна оспо-
собљеност за сервирку), положена обука и испит о 
стицању основних знања о хигијени намирница и 
о личној хигијени.

Чистачица

УСЛОВИ: први степен стручне спреме.

ОСТАЛО: Кандидат треба да испуњава усло-
ве утврђене у чл. 120 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања. Потребна докумен-



   |  број 486  |  10.10.2012. национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs60 

наука и образовање

тација: диплома о завршеној школи (курсу) или 
оверена фотокопија дипломе; оверен препис или 
оверена фотокопија уверења о положеном струч-
ном испиту, односно испиту за лиценцу (осим за 
приправнике); радна биографија (осим за лица 
која први пут заснивају радни однос); уверење 
о држављанству (не старије од 6 месеци); извод 
из матичне књиге рођених. Претходну проверу 
психофизичких способности кандидата за рад са 
децом, који испуњавају услове конкурса, а после 
извршеног ужег избора од стране директора, 
вршиће надлежна служба за послове запошља-
вања. Лекарско уверење (не старије од шест месе-
ци) доставља изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду. Установа по службеној дужности 
прибавља за изабраног кандидата уверење о 
некажњавању од надлежне службе. Рок за под-
ношење пријава је 8 дана од дана објављивања 
истог у публикацији „Послови“. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Пријаве са потребном документацијом слати на 
горенаведену адресу. 

сУботиц а

ош „боса милићЕвић“
24223 Нови Жедник, Теслина 1
тел. 024/785-026

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: За директора школе може бити изабра-
но лице које испуњава прописане услове из члана 
59, члана 8 став 2 и члана 120 Закона о основама 
система образовања и васпитања: да има одгова-
рајуће високо образовање из члана 8 став 2 Зако-
на о основама система образовања и васпитања 
на студијама другог степена-мастер академске 
студије, специјалистичке академске студије или 
специјалистичке струковне студије, у складу са 
Законом о високом образовању („Службени гла-
сник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 
97/08 и 44/10), почев од 10. септембра 2005. годи-
не или на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не, за наставника основне школе, за педагога или 
психолога; да има дозволу за рад (лиценцу); да је 
савладало обуку и да има положен испит за дирек-
тора установе; да има најмање пет година рада у 
установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања; да има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; да није осуђивано прав-
носнажном пресудом за кривична дела утврђена у 
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања; да има држављанство 
Републике Србије. Директор се бира на период од 
четири године. Уз пријаву на конкурс приложити: 
оверен препис или оверену фотокопију дипломе 
о стеченом одговарајућем високом образовању; 
оверен препис или оверену фотокопију документа 
о положеном испиту за лиценцу, односно струч-
ном испиту; потврду о радном искуству (најмање 
пет година рада у установи на пословима образо-
вања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања); уверење о држављанству Републике 
Србије (оригинал или оверену фотокопију); пре-
глед кретања у служби са биографским подацима; 
оквирни план рада за време мандата. Лекарско 
уверење о психичкој, физичкој и здравственој спо-
собности за рад са децом и ученицима подноси се 
пре закључења уговора о раду. Уверење да кан-
дидат није осуђиван за кривична дела утврђена 
чланом 120 став 1 тачка 3 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања-прибавља школа. 
Изабрани кандидат је дужан да савлада обуку и 
положи испит за директора ради стицања лиценце 
за директора на начин и у роковима које пропи-
ше министар, а у складу са чланом 59 Закона о 
основама система образовања и васпитања. Рок 

за пријављивање је 15 дана од дана објављивања 
конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узети у разматрање. Пријаве са доказима 
о испуњавању услова подносе се на адресу школе, 
са назнаком: „За конкурс за избор директора шко-
ле“ или лично у просторијама секретара школе, у 
времену од 08,00 до 13,00 часова. Ближе инфор-
мације о конкурсу могу се добити код секретара 
школе, на број телефона: 024/785-026.

музиЧка школа 
суботица
24000 Суботица
Штросмајерова 3
тел. 024/525-672

Наставник дечјег оркестра-цитре
у средњој музичкој школи, на 
теоретском одсеку, са 10% радног 
времена, на мађарском наставном 
језику

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, музичка 
академија, дипломирани музичар, усмерење дири-
гент, знање мађарског језика.

Наставник народне игре
на одсеку етномузикологије у средњој 
музичкој школи, за рад на мађарском 
наставном језику, са 10% радног 
времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, музичка 
академија, дипломирани етномузиколог, знање 
мађарског језика.

Наставник оркестра и 
оркестарског дириговања
у средњој музичкој школи, на српском 
и мађарском наставном језику, са 
30% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, музичка 
академија-дипломирани музичар-диригент, знање 
мађарског језика.

Наставник биг бенда и 
аранжирања
у средњој музичкој школи, на српском 
и мађарском наставном језику, са 
20% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, музичка 
академија, дипломирани музичар-перкусиониста, 
IV степен стручне спреме, музички извођач џез 
музике, знање мађарског језика.

Наставник аудио-технике и 
физике
у средњој музичкој школи, на 
мађарском наставном језику, са 15% 
радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломира-
ни инжењер електротехнике, смерови електрони-
ке и телекомуникација, знање мађарског језика.

Наставник обое
у основној и средњој музичкој школи, 
за рад на српском и мађарском 
наставном језику, са 82% радног 
времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, музичка 
академија-дипломирани музичар обоиста, знање 
мађарског језика.

Наставник клавира
у основној и средњој музичкој школи, 
за рад на српском и мађарском 
наставном језику, са 40% радног 
времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, музич-
ка академија, дипломирани музичар-пијаниста, 
знање мађарског језика.

Наставник џез клавира
на џез одсеку у средњој музичкој 
школи, за рад на српском и мађарском 
наставном језику, са 60% радног 
времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, музичка 
академија, дипломирани музичар-перкусиониста, 
IV степен стручне спреме, музички извођач џез 
музике, знање мађарског језика.

Наставник оргуља
у средњој музичкој школи, са 60% 
радног времена, за рад на српском 
и мађарском наставном језику-
двојезична настава

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, музичка 
академија, дипломирани музичар-оргуљаш, знање 
мађарског језика.

Наставник ТО предмета и 
корепетиције
на џез одсеку у средњој музичкој 
школи, са 85% радног времена, за рад 
на српском и мађарском наставном 
језику

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, музичка 
академија, дипломирани музичар-перкусиониста, 
IV степен стручне спреме, музички извођач џез 
музике, знање мађарског језика.

Наставник италијанског језика
у средњој музичкој школи, за рад 
на српском и мађарском наставном 
језику, са 45% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, филозоф-
ски факултет-италијански језик, знање мађарског 
језика.

Наставник хорне
у основној и средњој музичкој школи, 
са 56% радног времена, за рад на 
српском и мађарском наставном 
језику

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, музичка 
академија, дипломирани музичар-обоиста, знање 
мађарског језика.

Наставник ударачких 
инструмената
у основној и музичкој школи, са 65% 
радног времена, за рад на српском и 
мађарском наставном језику

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, музичка 
академија, дипломирани музичар-перкусиониста, 
знање мађарског језика.

Наставник фагота
у основној и средњој музичкој школи, 
са 60% радног времена, за рад на 
српском и мађарском наставном 
језику

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, музич-
ка академија, дипломирани музичар-фаготиста, 
знање мађарског језика.
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Наставник солфеђа и теорије 
музике
у основној музичкој школи, за рад 
на српском и мађарском наставном 
језику
3 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, музичка 
академија, мастер теоретичар уметности, дип-
ломирани музички педагог, професор солфеђа и 
музичке културе, знање мађарског језика.

Наставник клавира у основној и 
средњој музичкој школи
за рад на српском и мађарском 
наставном језику
5 извршилаца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, музич-
ка академија, дипломирани музичар-пијаниста, 
знање мађарског језика.

Наставник стручних предмета на 
одсеку етномузикологије
у средњој музичкој школи, за рад 
на српском и мађарском наставном 
језику

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, музичка 
академија, дипломирани етномузиколог, знање 
мађарског језика.

Наставник соло певања
у основној и средњој музичкој школи, 
за рад на српском и мађарском 
наставном језику

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, музичка 
академија-одсек соло певање, знање мађарског 
језика.

Наставник саксофона
у основној и средњој музичкој школи, 
за рад на српском и мађарском 
наставном језику

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, музичка 
академија, дипломирани музичар-саксофониста, 
знање мађарског језика.

Наставник трубе
у основној и средњој музичкој школи, 
за рад на српском и мађарском 
наставном језику

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, музичка 
академија, дипломирани музичар-трубач, знање 
мађарског језика.

Наставник флауте
у основној и средњој музичкој школи, 
за рад на српском и мађарском 
наставном језику

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, музич-
ка академија, дипломирани музичар-флаутиста, 
знање мађарског језика.

Наставник тамбуре
у основној и средњој музичкој школи, 
на одређено време, за рад на српском 
и мађарском наставном језику

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, музичка 
академија, дипломирани музичар или дипломира-
ни професор солфеђа и музичке културе са пре-
тходно завршеном средњом музичком школом-
музички извођач-одсек тамбура, знање мађарског 
језика.

ОСТАЛО: чл. 120 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009 
и 52/2011): 1) одговарајуће образовање по члану 
8 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011): 
на студијама другог степена (мастер академске 
студије, специјалистичке академске студије или 
специјалистичке струковне студије) у складу са 
Законом о високом образовању („Службени гла-
сник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 
97/08 и 44/10), почев од 10. септембра 2005. годи-
не; на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по пропису који је уређивао висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године; 2) 
да кандидат има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; 3) да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кри-
вична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Зако-
на о основама система образовања и васпитања; 
4) да има држављанство Републике Србије. Када 
се образовно-васпитни рад остварује на језику 
националне мањине, осим услова из става 1 овог 
члана, лице мора да има и доказ о знању језика на 
коме се остварује образовно-васпитни рад. Услови 
из ст. 1 и 2 чл. 120 доказују се приликом пријема у 
радни однос и проверавају се у току рада. Докази 
о испуњености услова из става 1 тач. 1 и 4 и става 
2 члана 120 подносе се уз пријаву на конкурс, а 
доказ из става 1 тачка 2 овог члана пре закљу-
чења уговора о раду. Доказ из става 1 тачка 3 овог 
члана прибавља установа; члан 121 став 7 Зако-
на о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011), послове 
наставника и стручног сарадника у школи у којој 
се образовно-васпитни рад остварује на језику 
националне мањине, осим за ромски језик, може 
да обавља лице које је стекло средње, више или 
високо образовање на језику националне мањине 
или је положило испит из тог језика по програму 
одговарајуће високошколске установе. Пријаве са 
доказима о испуњавању услова конкурса доста-
вити на адресу школе, са назнаком: „За конкурс“, 
у року од осам дана од дана објављивања у пуб-
ликацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати.

ош „Никола Ђурковић“
24323 Фекетић, Братства бб
тел. 024/738-071

1) Наставник српског језика као 
нематерњег
за 33% норме

2) Наставник физике
за 40% норме

3) Наставник математике
за 66% норме

4) Наставник математике
на мађарском језику, за 88% норме

5) Наставник географије
на мађарском језику, на одређено 
време, за 35% норме

6) Наставник историје
на мађарском језику, на одређено 
време, за 35% норме

7) Олигофренопедагог
на одређено време

8) Олигофренопедагог
на мађарском језику, на одређено 
време

УСЛОВИ: Поред законом прописаних општих усло-
ва, потребно је да су испуњени и следећи посеб-

ни услови: високо образовање за групе предмета 
у складу са Правилником о врсти стручне спреме 
наставника и стручних сарадника у основној шко-
ли, психичка, физичка и здравствена способност 
за рад са децом и ученицима, да кандидати нису 
осуђивани правноснажном пресудом за кривич-
на дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Зако-
на о основама система образовања и васпитања, 
држављанство Републике Србије, лиценца за рад 
наставника. За кандидате под редним бројем 1, 
4, 5, 6 и 8: знање мађарског језика. Уз пријаву 
на конкурс кандидати треба да приложе следеће 
доказе: оригинал или оверену фотокопију дипло-
ме о стеченом високом образовању, оригинал или 
оверену фотокопију уверења о држављанству 
Републике Србије (не старије од 6 месеци), ори-
гинал или оверену фотокопију уверења о положе-
ном испиту за лиценцу; како се образовно-васпит-
ни рад остварује на мађарском језику, кандидати 
под редним бројем 1, 4, 5, 6 и 8 подносе и доказ 
о знању мађарског језика. Доказ о испуњености 
услова у погледу психичке, физичке и здравствене 
способности за рад са децом и ученицима подноси 
се пре закључења уговора о раду. Доказ да канди-
дат није осуђиван прибавља школа по службеној 
дужности. Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће бити узете у разматрање. Пријаве са 
потребном документацијом слати на адресу школе.

политЕХНиЧка школа 
суботица
24000 Суботица, Максима Горког 38
тел. 024/663-107

1. Наставник немачког језика
са 45% радног времена, за рад у 
одељењима на српском и мађарском 
наставном језику

2. Наставник енглеског језика
за рад у одељењима на мађарском 
наставном језику, са 76% радног 
времена

3. Наставник математике
са 97% радног времена, за рад у 
одељењима на мађарском наставном 
језику

4. Наставник стручних предмета 
за образовне профиле у подручју 
рада графичарство
за рад у одељењима на мађарском 
наставном језику, са 77% радног 
времена

5. Наставник практичне наставе 
за образовне профиле у подручју 
рада графичарство
са 70% радног времена

6. Наставник стручних предмета 
за образовне профиле у подручју 
рада графичарство
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Зако-
ном о раду, кандидат треба да испуњава и усло-
ве прописане чл. 120 Закона о основама система 
образовања и васпитања: да има одговарајуће 
високо образовање (за радна места под тач. 1-6): 
на студијама другог степена (мастер академске 
студије, специјалистичке академске студије или 
специјалистичке струковне студије) у складу са 
Законом о високом образовању („Службени гла-
сник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 
97/08 и 44/10), почев од 10. септембра 2005. годи-
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не; на основним студијама у трајању од најмање 
четири године (VII/1 степен стручне спреме), по 
пропису који је уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005. године - према Правилнику о 
врсти стручне спреме наставника, стручних сарад-
ника и помоћних наставника у стручним школама 
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 5/91, 
1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/01, 3/03, 8/03, 
11/04, 5/05, 6/05, 2/07, 4/07, 7/08, 11/08, 5/11 и 
8/11); Правилнику о врсти образовања наставника 
и помоћних наставника у стручним школама који 
остварују наставни план и програм огледа за обра-
зовне профиле техничар за козметичку техноло-
гију, техничар за графичку припрему и техничар 
за обликовање графичких производа („Сл. гла-
сник РС-Просветни гласник“, бр. 21/2004, 17/2006 
и 4/09), 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. На осно-
ву члана 121 став 7 Закона о основама система 
образовања и васпитања, послове наставника и 
стручног сарадника у школи у којој се образов-
но-васпитни рад остварује на језику националне 
мањине, осим за ромски језик, може да обавља 
лице које је стекло средње, више или високо 
образовање на језику националне мањине или је 
положило испит из тог језика по програму одго-
варајуће високошколске установе. Уз пријаву на 
конкурс кандидати треба да приложе: оверену 
фотокопију дипломе о стеченом образовању, уве-
рење о држављанству Републике Србије, доказ о 
испуњености услова из члана 121 став 7 Закона 
о основама система образовања и васпитања (за 
рад у одељењима на мађарском наставном јези-
ку), лекарско уверење којим се доказује психичка, 
физичка и здравствена способност за рад са уче-
ницима (доставиће изабрани кандидат пре закљу-
чења уговора о раду). Доказ о неосуђиваности из 
тачке 3 прибавља школа. У поступку одлучивања 
о избору наставника, васпитача и стручног сарад-
ника, директор врши ужи избор кандидата које 
упућује на претходну проверу психофизичких спо-
собности, у року од осам дана од дана истека рока 
за подношење пријава. Проверу психофизичких 
способности за рад са децом и ученицима врши 
надлежна служба за послове запошљавања, при-
меном стандардизованих поступака. Пријаве на 
конкурс слати на адресу школе. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Непотпуне и неблаговремено приспеле пријаве 
неће се узети у разматрање.

шабац

исправка коНкурса 
ош „цвЕтиН бркић“
15356 Глушци, С. Алимпића 3

Конкурс објављен 03.10.2012. године у 
публикацији „Послови“, мења се за радно 
место: педагог, и треба да гласи: педагог, са 
50% радног времена. Остали део конкурса 
је непромењен.

пу „слава ковић“
15350 Богатић
Јанка Веселиновића 3

Васпитач
на одређено време до краја школске 
2012/2013. године, место рада: Очаге

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, виша школа 
за образовање васпитача, положен стручни испит.

Педагошки асистент
на одређено време до краја школске 
2012/2013. године, место рада: 
Богатић

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, сертификат о 
положеној уводној обуци за педагошког асистента.

ОСТАЛО: Уз молбу доставити: уверење да лице 
није осуђивано правоснажном пресудом за кри-
вична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Зако-
на о основама система образовања и васпитања; 
уверење о држављанству; извод из матичне књиге 
рођених; оверену фотокопију дипломе; оверену 
фотокопију сертификата о положеној уводној обу-
ци за педагошког асистента. Молбе слати на горе-
наведену адресу или доставити лично, на коверти 
написати за које радно место се конкурише.

ош „вук караЏић“
15358 Бадовинци, Карађорђева 1
тел. 015/425-269, 426-553

Наставник физике
са 10% радног времена

Рачуноводство-књиговодство

УСЛОВИ: Кандидат који конкурише за радно место 
наставника физике, поред општих услова прописа-
них Законом о раду, мора да испуњава и посебне 
услове из члана 8 и члана 120 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС“, бр. 52/11); чланом 8 став 2 тач. 1 и 2 Закона о 
основама система образовања и васпитања пропи-
сано је да наставник, васпитач и стручни сарадник 
јесте лице које је стекло одговарајуће образовање: 
на студијама другог степена (мастер академске 
студије, специјалистичке академске студије или 
специјалистичке струковне студије) у складу са 
Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, 
бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08 и 
44/10), почев од 10. септембра 2005. године; на 
основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по пропису који је уређивао високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године. Сходно 
члану 120 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 52/11), канди-
дат који конкурише за наведена радна места треба 
да има одговарајуће образовање; за радно место 
рачуноводство-књиговодство: најмање годину 
дана радног искуства на пословима књиговодства 
и рачуноводства; да је психички, физички и здрав-
ствено способан за рад са децом и ученицима; да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривич-
на дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања; да је 
држављанин Републике Србије. Кандидат уз прија-
ву треба да достави: доказ да поседује одгова-
рајуће образовање и да је држављанин Републике 
Србије. Изабрани кандидат у обавези је да достави 
лекарско уверење (доказ о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са децом и учени-
цима, односно у установи), пре закључивања уго-
вора о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узети у разматрање. Школа није у обавези 
да враћа конкурсну документацију. Пријаве слати 
на горенаведену адресу.

осНовНа школа 
„јаНко вЕсЕлиНовић“
15355 Црна Бара
Миодрага Петровића 54
тел. 015/438-260

Наставник математике
са лиценцом или приправник

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова пред-
виђених законом треба да има одговарајуће висо-
ко образовање стечено у складу са чл. 8 ст. 2 Зако-
на о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11) и Правилником 
о степену стручне спреме наставника и стручних 
сарадника у основној школи: професор матема-
тике, дипломирани математичар; дипломирани 
математичар за теоријску математику и примене; 
дипломирани математичар за рачуноводство и 
информатику; дипломирани математичар-инфор-
матичар; професор математике и рачунарства; 
дипломирани математичар за математику еконо-
мије; дипломирани математичар - астроном.

Наставник математике
са лиценцом или приправник, са 40% 
радног времена

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова пред-
виђених законом треба да има одговарајуће висо-
ко образовање стечено у складу са чл. 8 ст. 2 Зако-
на о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11) и Правилником 
о степену стручне спреме наставника и стручних 
сарадника у основној школи: професор матема-
тике, дипломирани математичар; дипломирани 
математичар за теоријску математику и примене; 
дипломирани математичар за рачуноводство и 
информатику; дипломирани математичар инфор-
матичар; професор математике и рачунарства; 
дипломирани математичар за математику еконо-
мије; дипломирани математичар - астроном.

Наставник немачког језика
са лиценцом или приправник, са 97% 
радног времена

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова пред-
виђених законом треба да има одговарајуће висо-
ко образовање стечено у складу са чл. 8 ст. 2 Зако-
на о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11) и Правилником 
о степену стручне спреме наставника и стручних 
сарадника у основној школи: професор, односно 
дипломирани филолог за немачки језик и књижев-
ност.

Наставник српског језика
са лиценцом или приправник, са 66% 
радног времена

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова пред-
виђених законом треба да има одговарајуће висо-
ко образовање стечено у складу са чл. 8 ст. 2 Зако-
на о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11) и Правилником 
о степену стручне спреме наставника и стручних 
сарадника у основној школи: професор српског 
језика и књижевности; професор српског језика и 
књижевности са општом лингвистиком; професор 
српске књижевности и језика; професор српске 
књижевности и језика са општом књижевношћу; 
дипломирани филолог српског језика са јужносло-
венским језицима; дипломирани филолог српске 
књижевности са јужнословенским књижевнос-
тима; професор, односно дипломирани филолог 
за српскохрватски језик и југословенску књижев-
ност; професор, односно дипломирани филолог 
за југословенску књижевност и српскохрватски 
језик; професор српскохрватског језика и опште 
лингвистике; професор за српскохрватски језик 
са јужнословенским језицима; професор српскохр-
ватског језика са источним и западним словен-

www.nsz.gov.rs

ВАшА  
пРАВА АДРЕСА:



  10.10.2012.  |  број 486  |   63

наука и образовање

ским језицима; професор српскохрватског језика 
и југословенске књижевности за наставу у шко-
лама у којима се образовно-васпитни рад изводи 
на мађарском, односно русинском или румунском 
језику; професор, односно дипломирани филолог 
за југословенску и општу књижевност; професор 
југословенске књижевности са страним језиком; 
дипломирани филолог за књижевност и српски 
језик; дипломирани филолог за српски језик и 
књижевност; професор српског језика и књижев-
ности за националне мањине.

Стручни сарадник-педагог
са лиценцом или приправник, са 50% 
радног времена

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова пред-
виђених законом треба да има одговарајуће висо-
ко образовање стечено у складу са чл. 8 ст. 2 Зако-
на о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11) и Правилником 
о степену стручне спреме наставника и стручних 
сарадника у основној школи: професор педаго-
гије; дипломирани педагог-општи смер или смер 
школске педагогије; дипломирани школски педа-
гог-психолог; дипломирани педагог.

ОСТАЛО: Кандидати за радна места морају има-
ти психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; да су држављани 
Републике Србије; да нису осуђивани правоснаж-
ном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања. Уз пријаву кандидат прилаже 
следећа документа: оверену фотокопију дипломе 
о стеченој стручној спреми; уверење о држављан-
ству; извод из матичне књиге рођених. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се узимати у раз-
матрање. Пријаве слати на горенаведену адресу.

музиЧка школа 
„миХаило вукдраговић“
15000 Шабац, Масарикова 35

Наставник гитаре
3 извршиоца

УСЛОВИ: дипломирани музичар-гитариста.

Наставник гитаре
на одређено време

УСЛОВИ: дипломирани музичар-гитариста.

Наставник клавира са 
корепетицијом
на одређено време до повратка 
раднице са породиљског одсуства

УСЛОВИ: дипломирани музичар-пијаниста.

Наставник клавира са 
корепетицијом

УСЛОВИ: дипломирани музичар-пијаниста.

Наставник флауте
на одређено време до повратка 
раднице са породиљског боловања

УСЛОВИ: дипломирани музичар-флаутиста.

Наставник хармонике
на одређено време до повратка 
раднице са породиљског одсуства

УСЛОВИ: дипломирани музичар-акордеониста.

Наставник хармонике
на одређено време до повратка 
радника изабраног на функцију

УСЛОВИ: дипломирани музичар-акордеониста.

Наставник контрапункта
са 60% радног времена

УСЛОВИ: дипломирани музички педагог, професор 
солфеђа и музичке културе.

Наставник клавира-ТО
са 36,36% норме рада

УСЛОВИ: дипломирани музички педагог, професор 
солфеђа и музичке културе.

Аудио-визуелна техника
са 10% норме рада

УСЛОВИ: дипломирани инжењер електротехнике, 
одсек електронике и телекомуникација; дипломи-
рани сниматељ звука, смер за снимање и обраду 
звука.

ОСТАЛО: VII/1 степен стручне спреме, одгова-
рајуће високо образовање у складу са чл. 8 став 1 
и 2 и чл. 120 став 1 тачка 2 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 
бр. 72/09 и 52/11) и Правилником о врсти стручне 
спреме наставника, стручних сарадника и помоћ-
них наставника у стручним школама; психичка, 
физичка и здравствена способност за рад са децом 
и ученицима (доказ прибавља изабрани кандидат 
пре закључења уговора о раду; проверу психофи-
зичких способности за рад са децом и ученицима 
врши Национална служба за запошљавање), уве-
рење о некажњавању прибавља школа. Уз пријаву 
са биографским подацима, сходно члану 120 Зако-
на о основама система образовања и васпитања, 
кандидат је дужан да приложи: оверену фотоко-
пију дипломе о прописаној стручној спреми; уве-
рење о држављанству РС. Фотокопије морају бити 
оверене од надлежног органа. Пријаве слати на 
горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће се узимати у разматрање.

ош „стојаН Новаковић“
Војводе Јанка Стојићевића 38
15000 Шабац
тел. 015/334-910, 334-911

Наставник разредне наставе
на одређено време, најдуже до краја 
школске 2012/2013. године

Наставник разредне наставе

Школски психолог
на одређено време, најдуже до краја 
школске 2012/2013. године

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће 
услове: 1. да имају одговарајуће образовање, 
односно да поседују VII степен стручне спреме 
у складу са чланом 8 став 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања и Правилни-
ком о врсти стручне спреме наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Сл. гласник РС 
- Просветни гласник“, бр. 6/96, 3/99, 10/02, 4/03, 
20/04, 5/05, 2/07, 3/07, 4/07, 17/07, 20/07, 1/08, 
4/08, 6/08 8/2008, 2/2009, 9/2009, 3/2010); 2. да 
имају психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима (доказ прибавља иза-
брани кандидат пре закључења уговора о раду); 3. 
да нису осуђивани правоснажном пресудом за кри-
вична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Зако-
на о основама система образовања и васпитања 
(доказ прибавља установа); 4. да имају држа-
вљанство Републике Србије. Кандидати уз пријаву 
треба да доставе следећа документа: уверење о 
држављанству Републике Србије (не старије од 6 

месеци), оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се узети у разматрање. Пријаве слати на 
горенаведену адресу.

Педагошки асистент
на одређено време, најдуже до краја 
школске 2012/2013. године

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће 
услове: 1. да имају средње образовање, односно 
да поседују IV степен стручне спреме; 2. да имају 
завршену обавезну уводну обуку за педагошког 
асистента; 3. да имају психичку, физичку и здрав-
ствену способност (лекарско уверење као доказ 
доставља кандидат који буде изабран, пре закљу-
чења уговора о раду); 4. да нису осуђивани пра-
воснажном пресудом за кривична дела утврђена у 
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања (доказ прибавља устано-
ва); 5. да имају држављанство Републике Србије. 
Кандидати уз пријаву треба да доставе следећа 
документа: оверену фотокопију дипломе о стече-
ном образовању; сертификат о завршеној уводној 
обуци за педагошког асистента, издат од стране 
Министарства просвете и науке (оригинал или ове-
рена фотокопија); оверену фотокопију уверења о 
држављанству Републике Србије (не старије од 6 
месеци).

шабаЧка гимНазија
15000 Шабац, Масарикова 13
тел. 015/350-286
факс: 015/360-570

Професор српског језика и 
књижевности
са 20% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме: професор, 
односно дипломирани филолог за српскохрват-
ски језик и југословенску књижевност; професор, 
односно дипломирани филолог за југословенску 
књижевност и српскохрватски језик; професор, 
односно дипломирани филолог за југословенску 
књижевност и општу књижевност; професор срп-
скохрватског језика са јужнословенским језицима; 
професор југословенске књижевности и српског 
језика; професор југословенске књижевности са 
страним језиком; професор српског језика и књи-
жевности; професор српске књижевности и језика; 
професор српске књижевности и језика са општом 
књижевношћу; дипломирани филолог за књижев-
ност и српски језик; дипломирани филолог за срп-
ски језик и књижевност; дипломирани филолог 
српског језика са јужнословенским језицима.

Професор социологије
са 70% радног ангажовања

УСЛОВИ: професор социологије, односно дипло-
мирани социолог. Наставу и друге облике образов-
но-васпитног рада за предмет Социологија може 
да изводи и: професор филозофије и социологије; 
дипломирани политиколог, наставни смер. 

Професор географије
са 20% радног ангажовања, на 
одређено време док мирују права 
и обавезе помоћника директора, а 
најдуже до 31.08.2013. године

УСЛОВИ: професор географије; дипломирани геог-
раф; дипломирани географ - просторни планер.

Професор физике
са 20% радног ангажовања

УСЛОВИ: професор физике; дипломирани физи-
чар; дипломирани астрофизичар; дипломирани 
физичар за општу физику; дипломирани физи-
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чар за примењену физику; дипломирани физи-
чар-информатичар; професор физике за средњу 
школу; дипломирани физичар - истраживач; дип-
ломирани физичар за теоријску и експериментал-
ну физику; дипломирани физичар за примењену 
физику и информатику. Наставу и друге обли-
ке образовно-васпитног рада за предмет физика 
може да изводи и: дипломирани астроном, астро-
физички смер. 

ОСТАЛО: Поред општих услова и наведених усло-
ва у погледу стручне спреме, кандидати треба да 
испуњавају и посебне услове, наведене у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања. Као доказе о испуњавању усло-
ва кандидат уз пријаву подноси: оверену фотоко-
пију дипломе, извод из матичне књиге рођених, 
уверење о држављанству и уверење да није под 
истрагом и да није осуђиван. Пријаве на конкурс, 
са потребним документима, слати на горенаведе-
ну адресу (контакт телефон: 015/350-286). Избор 
кандидата биће извршен у року од 15 дана од 
истека рока за пријављивање на конкурс.

Ужице

осНовНа школа 
„саво јоваНовић 
сирогојНо“
31207 Сирогојно
тел. 031/3802-002

Наставник математике
са 88,89% радног времена

Наставник математике
са 88,89% радног времена, за рад у 
ИО Љубиш

Наставник физике
са 60% радног времена (30% у 
матичној школи и 30% у ИО Љубиш)

Стручни сарадник-психолог
са 50% радног времена, на одређено 
време до повратка раднице са 
породиљског одсуства

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове 
из чл. 8 и 120 Закона о основама система образо-
вања и васпитања и одговарајуће образовање у 
складу са Правилником о врсти и степену стручне 
спреме наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи. Уз пријаву доставити: оверену фотоко-
пију дипломе о стеченој стручној спреми; уверење 
о држављанству-не старије од 6 месеци; извод из 
матичне књиге рођених. Ближе информације на 
број телефона: 031/3802-059.

осНовНа школа 
„стЕваН јоксимовић“
31255 Рогачица
тел. 031/3850-440

Професор разредне наставе
за рад у ИО Пашина Раван

Професор разредне наставе
за рад у ИО Гвоздац

Професор разредне наставе
за рад у ИО Љештанско

Професор физике
са 50% радног времена (10 часова)

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде 
примљено лице под условима прописаним чланом 
120 Закона о основама система образовања и вас-
питања. Кандидати су дужни да уз пријаву доста-
ве: оверену фотокопију дипломе о завршеном 
образовању; уверење о држављанству РС. Копије 
морају бити оверене. Пријаве на конкурс слати на 
адресу школе. Одлуку о избору кандидата дирек-
тор ће донети у року од 8 дана од дана добијања 
мишљења органа управљања. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се разматрати.

ош „стЕваН Чоловић“
31230 Ариље
Браће Михајловића 8
тел. 031/891-953

Наставник српског језика
са 50% радног времена

Наставник музичке културе

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају услове 
прописане чланом 120 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања. Уз пријаву кандида-
ти достављају: оверену копију дипломе и уверење 
о држављанству. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће бити разматране.

исправка коНкурса 
прва осНовНа школа 
„краљ пЕтар II“
31000 Ужице
Димитрија Туцовића 171
тел. 031/513-679

Конкурс објављен 03.10.2012. године у пуб-
ликацији „Послови“, исправља се за радно 
место: наставник разредне наставе, за рад у 
ИО Качер, на одређено време до 31.08.2013. 
године-2 извршиоца, и гласи: наставник 
разредне наставе, за рад у ИО Качер, на 

одређено време до 31.08.2013. године-1 
извршилац и наставник разредне наставе, 
за рад у ИО Качер-1 извршилац“. У осталом 
конкурс остаје непромењен.

ош „Нада матић“
31000 Ужице, Хаџи Мелентијева бб
тел. 031/513-236

Професор разредне наставе
за рад у ИО Гостиница, на одређено 
време до повратка одсутног радника

Васпитач
за рад у предшколској групи, у ИО 
Гостиница, на одређено време до 
31.08.2013. године

Професор музичке културе
са 10% радног времена, за рад у ИО 
Гостиница, на одређено време до 
31.08.2013. године

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове 
предвиђене чланом 120 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања. Уз пријаву доста-
вити: оверену фотокопију дипломе и уверење о 
држављанству. Пријаве доставити на адресу шко-
ле. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узимати у обзир. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити код секретара школе, на број теле-
фона: 031/517-589.

дЕЧији вртић
31230 Ариље, Милоша Глишића 34
тел. 031/891-888

Васпитач
са 70% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутног 
запосленог
2 извршиоца

УСЛОВИ: одговарајуће више образовање, односно 
одговарајуће високо образовање на студијама 
првог степена (основне струковне студије или 
основне академске студије) у трајању од 3 године 
или на студијама другог степена (дипломске ака-
демске студије-мастер, специјалистичке академске 
студије или специјалистичке струковне студије)-
васпитач, у складу са законом.

Медицинска сестра у групи
на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана
3 извршиоца

УСЛОВИ: средње образовање-медицинска сестра-
васпитач.

ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају услове 
предвиђене чланом 120 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања. За оба радна места 
вршиће се провера психофизичких способности 
за рад са децом. Проверу врши надлежна служба 
за послове запошљавања. Уз пријаву на конкурс 
доставити: диплому о стеченом образовању или 
оверену копију дипломе о стеченом образовању; 
уверење о држављанству или оверену копију уве-
рења о држављанству. Уверење да кандидат посе-
дује психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом подноси се пре закључивања уго-
вора о раду. Уверење да кандидат није осуђиван 
прибавља установа. Пријаве са потпуном докумен-
тацијом доставити у затвореној коверти, са назна-
ком: „За конкурс“, на горенаведену адресу. Дирек-
тор вртића доноси одлуку о избору кандидата у 
року од 8 дана од дана добијања мишљења органа 
управљања. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се разматрати.

Обука за
активно 
тражење
посла

Посао се не чека, 
посао се тражи

Обука за активно
тражење посла

Стекните 
конкурентску 

предност

Запослимо 
Србију 

Локални акциони планови запошљавања
Запослимо Србију 

Национална служба
за запошљавање

Регионална политика запошљавања

Пословни центри НСЗ

ВЕЛИКЕ ИДЕЈЕ 
ЗА МАЛИ 
БИЗНИС

Обуке и субвенције
за запошљавање

Унапредите
своје

пословање

Национална служба
за запошљавање

Пословни центри 
НСЗ

План за 
реализацију 

вашег
бизниса

САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊА

НАЈКРАЋИ ПУТ
ДО ПОСЛА

Национална служба
за запошљавање

САЈМОВИ ЗАПОШЉАВАЊА

Први утисак је 
најважнији –
будите
испред свих

Национална служба
за запошљавање

Друштвена одговорност

ПРИОРИТЕТИ У 
ЗАПОШЉАВАЊУ

Друштвена
одговорност

Људи су
мера успеха

Шанса за младе

Школа је знање, 
посао је занат

Национална служба
за запошљавање

Шанса за 
младе

Програми 
приправништва – 

знање у пракси

ПРАВИ 
ОДГОВОРИ НА 
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ

У служби 
клијената

ПРАВИ 
ОДГОВОРИ НА 
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ Прави људи

на правим
пословима

Обуке и субвенције (за запошљавање)

Једнакост 
на тржишту 

рада

Подршка
запошљавању особа

са инвалидитетом
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ош „димитријЕ туцовић“
31310 Чајетина, Сердара Мићића 5
тел. 031/831-268

Наставник математике
са 89% радног времена

Наставник математике

Наставник математике
са 89% радног времена, за рад у ИО 
Јабланица

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор 
математике; дипломирани математичар; дипломи-
рани математичар за рачунарство и информатику; 
дипломирани математичар-информатичар; про-
фесор математике и рачунарства; дипломирани 
математичар за математику економије; професор 
информатике-математике; дипломирани матема-
тичар-астроном; дипломирани математичар-при-
мењена математика; дипломирани информатичар. 
Кандидати треба да испуњавају услове прописа-
не чланом 120 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 
и 52/11) и да поседују одговарајуће образовање, 
према Правилнику о врсти стручне спреме настав-
ника и стручних сарадника у основној школи („Сл. 
гласник РС-Просветни гласник“, бр. 6/96, 3/99, 
10/02, 4/03, 20/04, 5/05, 2/07, 3/07, 4/07, 17/07, 
20/07, 1/08, 4/08, 6/08, 8/08, 11/08, 2/09, 4/09, 9/09 
и 3/10). Уз пријаву на конкурс приложити: овере-
ну копију дипломе о стеченој стручној спреми и 
уверење о држављанству РС. Лекарско уверење 
о психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са ученицима доставља изабрани канди-
дат по завршетку конкурса, уверење о неосуђи-
ваности прибавља школа. У поступку одлучивања 
извршиће се претходна провера психофизичких 
способности кандидата. Проверу врши надлежна 
служба за послове запошљавања, применом стан-
дардизованих поступака. Пријаве на конкурс сла-
ти на адресу школе. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати.

ужиЧка гимНазија
31000 Ужице, Трг Светог Саве 6
тел. 031/513-140

Наставник физике
са 30% радног времена, на одређено 
време до 31.08.2013. године

Наставник немачког језика
са 22% радног времена, на одређено 
време до 31.08.2013. године

Наставник француског језика
са 22% радног времена, на одређено 
време до 31.08.2013. године

Наставник српског језика и 
књижевности
на одређено време, а најдуже до 
31.08.2013. године

Наставник грађанског васпитања
са 15% радног времена, на одређено 
време до 31.08.2013. године

Наставник латинског језика
на одређено време ради замене 
одсутне запослене преко 60 дана, а 
најдуже до њеног повратка на рад

Наставник географије
са 10% радног времена

Наставник филозофије
са 40% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутне запослене 
преко 60 дана, а најдуже до њеног 
повратка на рад

Наставник грађанског васпитања
са 30% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутне запослене 
преко 60 дана, а најдуже до њеног 
повратка на рад

УСЛОВИ: У радни однос у школи може да буде 
примљено лице под условима прописаним чла-
ном 120 Закона о основама система образовања 
и васпитања и Правилником о врсти стручне спре-
ме наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у гимназији. Уз пријаву на конкурс 
кандидати подносе: оверену фотокопију дипломе; 
уврење о држављанству РС-не старије од 6 месе-
ци; извод из матичне књиге рођених; уверење из 
матичне књиге венчаних (за удате). У поступку 
одлучивања о избору наставника, директор врши 
ужи избор кандидата које упућује на претходну 
проверу психофизичких способности, у року од 8 
дана од дана истека рока за пријављивање. Про-
веру психофизичких способности кандидата за рад 
са децом и ученицима врши надлежна служба за 
послове запошљавања, применом стандардизова-
них поступака. Пријаве са комплетном документа-
цијом доставити на адресу Гимназије.

ваљево

ош „миловаН глишић“
14000 Ваљево, Др Питовића 6
тел. 014/221-310

Професор разредне наставе
за рад у издвојеном одељењу у 
Горњој Буковици, на одређено време 
до повратка раднице са породиљског 
боловања

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, одговарајућег 
занимања. Уз пријаву доставити и кратку биогра-
фију, оверену копију дипломе и уверење о држа-
вљанству.

ваљЕвска гимНазија
14000 Ваљево, Вука Караџића 3
тел. 014/221-622

Професор географије
са 90% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих, кандидати морају испуња-
вати и посебне услове предвиђене Правилником о 
врсти стручне спреме наставника, стручних сарад-
ника и помоћних наставника у гимназији. Уз прија-
ву кандидати треба да приложе: кратку биогра-
фију, извод из матичне књиге рођених, оверену 
фотокопију дипломе и уверење о држављанству. 
Пријаве подносити на горенаведену адресу.

ош „милош марковић“
Доње Лесковице
14205 Лелић
тел. 014/275-122

Професор разредне наставе
за рад у издвојеном одељењу школе, 
на одређено време до краја школске 
2012/2013. године

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, сагласно 
Правилнику о врсти стручне спреме наставника и 
стручних сарадника у основној школи. Уз пријаву 
кандидат доставља доказ о стеченој стручној спре-
ми, уверење о држављанству и извод из матичне 
књиге рођених. Сви тражени документи морају 
бити достављени као оригинали или оверене 
копије оригинала. Пријаве слати на горенаведену 
адресу, са назнаком: „За конкурс“.

осНовНа школа 
„војвода живојиН 
мишић“
14207 Пецка, Краља Петра 50
тел. 014/455-109

Професор разредне наставе
на одређено време до краја школске 
године, односно до 31.08.2013. године

Професор разредне наставе
за рад у издвојеном одељењу школе 
у Драгодолу, на одређено време до 
краја школске 2012/2013. године, 
односно до 31.08.2013. године

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен учи-
тељски факултет-професор разредне наставе.

Наставник руског језика
са 70% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен 
филолошки факултет-професор, односно дипло-
мирани филолог за руски језик и књижевност.

Школски педагог

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен 
педагошки факултет-дипломирани педагог.

Наставник музичке културе
са 40% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршена 
музичка академија-дипломирани музичар или ака-
демски музичар.

ОСТАЛО: Поред наведених, потребно је да канди-
дати испуњавају и остале услове: да нису осуђи-
вани, да нису под истрагом, да имају држављан-
ство Републике Србије и остали услови по Закону 
о основама система образовања и васпитања и 
Закону о основној школи.

Обука за
активно 
тражење
посла

Посао се не чека, 
посао се тражи

Обука за активно
тражење посла

Стекните 
конкурентску 

предност

Запослимо 
Србију 

Локални акциони планови запошљавања
Запослимо Србију 

Национална служба
за запошљавање

Регионална политика запошљавања

Пословни центри НСЗ

ВЕЛИКЕ ИДЕЈЕ 
ЗА МАЛИ 
БИЗНИС

Обуке и субвенције
за запошљавање

Унапредите
своје

пословање

Национална служба
за запошљавање

Пословни центри 
НСЗ

План за 
реализацију 

вашег
бизниса

САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊА

НАЈКРАЋИ ПУТ
ДО ПОСЛА

Национална служба
за запошљавање

САЈМОВИ ЗАПОШЉАВАЊА

Први утисак је 
најважнији –
будите
испред свих

Национална служба
за запошљавање

Друштвена одговорност

ПРИОРИТЕТИ У 
ЗАПОШЉАВАЊУ

Друштвена
одговорност

Људи су
мера успеха

Шанса за младе

Школа је знање, 
посао је занат

Национална служба
за запошљавање

Шанса за 
младе

Програми 
приправништва – 

знање у пракси

ПРАВИ 
ОДГОВОРИ НА 
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ

У служби 
клијената

ПРАВИ 
ОДГОВОРИ НА 
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ Прави људи

на правим
пословима

Обуке и субвенције (за запошљавање)

Једнакост 
на тржишту 

рада

Подршка
запошљавању особа

са инвалидитетом
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ЕкоНомска школа 
„ваљЕво“
14000 Ваљево, Даничићева 1
тел. 014/221-462

Конобар
за рад у школском ресторану 
„Златибор“

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, конобар. Канди-
дати треба да испуњавају услове из члана 120 Зако-
на о основама система образовања и васпитања: да 
имају одговарајуће образовање; да имају психичку, 
физичку и здравствену способност; да нису осуђива-
ни правоснажном пресудом за кривична дела утврђе-
на у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања; да имају држављанство 
Ребулике Србије. Уз пријаву на конкурс кандидати 
су обавезни да доставе: кратку биографију, доказ о 
врсти и степену стручне спреме-оверена фотокопија 
дипломе, уверење о држављанству Републике Србије 
(не старије од шест месеци) и извод из матичне књи-
ге рођених (не старији од шест месеци). Доказ из 
тачке 2 доставља изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду, а доказ из тачке 3 за изабраног кан-
дидата прибавља школа. Кандидати који уђу у ужи 
избор биће упућени на претходну проверу психофи-
зичких способности, коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања. Пријаве се подносе у секре-
таријату школе или на горенаведену адресу.

прЕдшколска устаНова 
„лЕптирић“
14224 Лајковац, Светог Саве 9
тел. 014/3431-066

Спремачица

УСЛОВИ: први степен стручне спреме. Уз прија-
ву кандидати треба да доставе: 1. оверен препис-
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању; 2. извод из матичне књиге рођених; 
3. уверење о држављанству Републике Србије; 4. 
решење надлежног органа којим је извршена кате-
горизација, процена радне способности и утврђен 
статус особе са инвалидитетом; 5. уверење надлеж-
ног суда да се против кандидата не води истрага 
нити кривични поступак; 7. уверење да нису осуђи-
вани правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања (прибавља 
установа). Документација се доставља у оригиналу 
или овереним фотокопијама и не сме бити старија 
од 6 месеци. Пријаве са биографијом и потребном 
документацијом доставити на горенаведену адресу, 
са назнаком: „За конкурс“.

ваљЕвска гимНазија
14000 Ваљево, Вука Караџића 3
тел. 014/221-622, 227-927

Професор информатике и 
рачунарства, програмирања и 
програмских језика
са 42% радног времена, на одређено 
време до 31.08.2013. године

Професор анализе са алгебром
са 67% радног времена, на одређено 
време до 31.08.2013. године

УСЛОВИ: Поред општих, кандидати морају испуња-
вати и посебне услове, предвиђене Правилником о 
врсти стручне спреме наставника, стручних сарад-
ника и помоћних наставника у гимназији, као и 
искуство у раду са обдареним ученицима. Уз прија-
ву кандидати треба да приложе: кратку биографију, 
извод из матичне књиге рођених, оверену фотоко-
пију дипломе и уверење о држављанству. Пријаве 
се подносе на горенаведену адресу.

ЕкоНомска школа 
„ваљЕво“
14000 Ваљево, Даничићева 1
тел. 014/221-462

Професор српског језика и 
књижевности

Професор српског језика и 
књижевности
са 60% радног времена, за рад 
у издвојеном одељењу школе у 
Осечини

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, професор 
односно дипломирани филолог за српски језик и 
југословенску књижевност, професор српског језика 
и књижевности, остало у складу са Правилником о 
врсти стручне спреме наставника, стручних сарад-
ника и помоћних наставника у стручним школама.

Професор економске групе 
предмета
за рад у издвојеном одељењу школе у 
Осечини
2 извршиоца

Професор економске групе 
предмета
са 75% радног времена, за рад 
у издвојеном одељењу школе у 
Осечини

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани 
економиста.

Професор енглеског језика

Професор енглеског језика
за рад у издвојеном одељењу школе у 
Осечини

Професор енглеског језика
са 35% радног времена, на одређено 
време до краја школске 2012/2013. 
године, односно до 31.08.2013. године

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

Професор биологије
са 65% радног времена, на одређено 
време до краја школске 2012/2013. 
године, односно до 31.08.2013. године

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, професор 
биологије, дипломирани биолог, дипломирани 
биолог за екологију и заштиту животне средине, 
остало у складу са Правилником о врсти стручне 
спреме наставника, стручних сарадника и помоћ-
них наставника у стручним школама.

Професор права
са 30% радног времена, за рад 
у издвојеном одељењу школе у 
Осечини

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани 
правник.

Професор математике
за рад у издвојеном одељењу школе у 
Осечини

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, професор 
математике, дипломирани математичар, остало 
у складу са Правилником о врсти стручне спре-
ме наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама.

Професор психологије
са 25% радног времена, за рад 
у издвојеном одељењу школе у 
Осечини, на одређено време до краја 
школске 2012/2013. године, односно 
до 31.08.2013. године

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, професор 
психологије, дипломирани психолог, остало у 
складу са Правилником о врсти стручне спре-
ме наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама.

Кувар
за рад у школском ресторану 
„Златибор“

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, занимања 
кувар.

Помоћни радник
4 извршиоца

УСЛОВИ: први степен стручне спреме.

ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају услове 
из чл. 8 и 120 Закона о основама система образо-
вања и васпитања: 1. да имају одговарајуће обра-
зовање; 2. да имају психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са ученицима; 3. да нису 
осуђивани правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања; 4. да 
имају држављанство Ребулике Србије. Уз прија-
ву на конкурс кандидати су обавезни да доставе: 
кратку биографију, доказ о врсти и степену струч-
не спреме - оверена фотокопија дипломе, уверење 
о држављанству Републике Србије (не старије од 
шест месеци) и извод из матичне књиге рођених 
(не старији од шест месеци). Доказ из тачке 2 дос-
тавља изабрани кандидат, пре закључења уговора 
о раду, а доказ из тачке 3 за изабраног кандидата 
прибавља школа. Кандидати који уђу у ужи избор 
биће упућени на претходну проверу психофи-
зичких способности, коју врши надлежна служба 
за послове запошљавања. Пријаве се подносе у 
секретаријату школе или на горенаведену адресу.

ош „миловаН глишић“
14252 Ваљевска Каменица
тел. 014/254-755, 254-558

Наставник разредне наставе
за рад у издвојеном одељењу Убић

Наставник разредне наставе
за рад у издвојеном одељењу Осладић

Наставник физике
са 20% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме одгова-
рајућег занимања, према Правилнику о степену 
и врсти стручне спреме наставника и стручних 
сарадника у основној школи. Уз пријаву кандида-
ти достављају доказ о стеченој стручној спреми и 
уверење о држављанству, а доказ о поседовању 
психичке физичке и здравствене способности за 
рад са децом и ученицима доставља се пре закљу-
чења уговора о раду. Сви тражени докази морају 
бити достављени као оригинали или оверене 
фотокопије оригинала. Пријаве слати на горенаве-
дену адресу, са назнаком: „За конкурс“.
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врање

ош „доситЕј обрадовић“
17500 Врање, Омладинска 20
тел. 017/400-352, 400-353

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају сле-
деће услове: да имају одговарајуће високо обра-
зовање предвиђено чланом 8 став 2 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011) и Правилни-
ком о врсти стручне спреме наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС-Про-
светни гласник“, бр. 6/96... 3/2010) за наставника 
основне школе, педагога и психолога; да поседују 
дозволу за рад, односно лиценцу за наставника, 
односно стручног сарадника; најмање пет годи-
на рада у установи на пословима образовања и 
васпитања, након стеченог одговарајућег образо-
вања; да имају психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да нису 
осуђивани правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања; држа-
вљанство Републике Србије. Уз пријаву на конкурс 
кандидати су дужни да приложе и своју радну 
биографију, оквирни план рада за време трајања 
мандата директора, као и следећу документацију, 
као доказе о испуњености горенаведених услова: 
извод из матичне књиге рођених, уверење о држа-
вљанству-не старије од шест месеци, диплому о 
стеченом одговарајућем образовању, уверење 
о положеном стручном испиту, односно испиту 
за лиценцу, уверење о неосуђиваности, потврду 
установе о радном искуству у области образовања 
и васпитања, лекарско уверење. Поседовање 
лиценце за директора, односно савладан програм 
обуке за директора и положен испит за рад дирек-
тора, није услов конкурса, јер министар није про-
писао подзаконски акт којим се ближе уређује ова 
област. Пријаве се подносе у писаном облику, уз 
оригиналну документацију, односно оверене фото-
копије, у року од 15 дана од дана објављивања 
конкурса, на адресу школе. Непотпуне и неблагов-
ремене пријаве неће се разматрати. Ближе инфор-
мације о конкурсу могу се добити на бројеве теле-
фона: 017/400-352 и 017/400-353.

ју за образовањЕ и 
културу „вук караЏић“
17520 Бујановац, Карађорђев трг бб
тел. 017/650-073

Сарадник за рачуноводство-
приправник
на одређено време од 12 месеци

Опис послова: праћење и примена законских про-
писа, књижење набављеног и утрошеног материја-
ла, књижење промена по аналитичким рачунима 
и вођење књига синтетичких рачуна, књижење 
пословних промена са налазима са контирањем, 
израда периодичних обрачуна и завршних рачуна, 
други финансијско-књиговодствени и други посло-
ви које одреди руководилац.

УСЛОВИ: VI степен, економског смера, најмање 
први степен високог образовања на основним ака-
демским студијама у трајању од најмање три годи-
не (180 ЕСПБ); да се радни однос први пут засни-
ва у својству приправника, способност за тимски 
рад, познавање рада на рачунару. Рок за прија-
вљивање је 8 дана од дана објављивања у публи-
кацији „Послови“. Потребну документацију слати 
на горенаведену адресу, у року од 8 дана од дана 
објављивања огласа.

гимНазија 
„јоваН скЕрлић“
17510 Владичин Хан
Моше Пијаде 21
тел. 017/474-825

Директор

УСЛОВИ: За директора школе може да буде иза-
брано лице које испуњава услове прописане чл. 8 
став 2 и чл. 120 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања: да има одговарајуће обра-
зовање (чл. 8 став 2 Закона-одговарајуће високо 
образовање: на студијама другог степена (мастер 
аакадемске студије, специјалистичке академске 
студије или специјалистичке струковне студије) 
у складу са Законом о високом образовању („Сл. 
гласник РС“, бр. 76/05, 100/07-аутентично тума-
чење, 97/08 и 44/10), почев од 10.09.2005. годи-
не; на основним студијама у трајању од најмање 4 
године, по пропису који је уређивао високо обра-
зовање до 10.09.2005. године, дозволу за рад, обу-
ку и положен испит за директора школе, најмање 
5 година рада у установи на пословима образо-
вања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања, психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђивано правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања; да 
има држављанство Републике Србије. Услови из 
овог члана доказују се приликом пријема у радни 
однос и проверавају се у току рада. Уз пријаву на 
конкурс кандидат за директора подноси: оверену 
копију дипломе о стеченом образовању, оверену 
копију дозволе за рад (лиценцу) - оверену фотоко-
пију уверења о положеном стручном испиту, доказ 
о радном стажу (потврду да има најмање 5 годи-
на рада у установи на пословима образовања и 
васпитања, након стеченог одговарајућег образо-
вања), оверену копију уверења о положеном испи-
ту за директора (у складу са законом), уверење о 
држављанству Републике Србије-не старије од 6 
месеци и извод из матичне књиге рођених, био-
графију са кратким прегледом кретања у служби 
и предлогом програма рада директора школе. Уве-
рење да кандидат није осуђиван у складу са зако-
ном-прибавља установа пре доношења одлуке о 
избору. Доказ о психичкој, физичкој и здравстве-
ној способности за рад са ученицима кандидат је 
дужан да достави пре закључења уговора о раду. 
Директор се бира на мандатни период од 4 годи-
не. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће бити разматране. 
Пријаву са доказима о испуњености услова доста-
вити на горенаведену адресу, са назнаком: „Кон-
курс за директора“.

вршац

ош „моша пијадЕ“
26335 Гудурица, Трг ослобођења 2
тел. 013/881-012

Наставник немачког језика
са 30% радног времена

УСЛОВИ: професор немачког, односно дипломира-
ни филолог за немачки језик и књижевност.

Наставник математике
са 89% радног времена

УСЛОВИ: професор математике, дипломирани 
математичар, дипломирани математичар за општу 
математику и примене, дипломирани математичар 
за рачунаре и информатику, дипломирани мате-
матичар-информатичар, професор математике и 
рачунарства, дипломирани математичар за мате-
матику економије и дипломирани математичар-
астроном.

ОСТАЛО: да кандидат има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма, што се утврђује лекарским уверењем и прове-
ром психофизичких способности код Националне 
службе за запошљавање у Вршцу; да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривична дела наведе-
на у члану 120 став 1 тачка 3 важећег Закона о 
основама система образовања и васпитања (овај 
доказ прибавља школа по службеној дужности); 
да има држављанство Републике Србије. Уз прија-
ву кандидат подноси: бографске податке, односно 
радну биографију, оверену фотокопију дипломе 
о завршеном одговарајућем високом образовању 
(не старије од 6 месеци), потврду о раду у области 
образовања; уверење о држављанству (оригинал 
или оверена копија-не старије од 6 месеци); извод 
из матичне књиге рођених (оригинал или оверена 
копија-не старије од 6 месеци), уверење суда да се 
против њега не спроводи истражни поступак или 
кривични поступак. Лекарско уверење кандидат је 
дужан да достави пре закључења уговора о раду. 
Уверење о неосуђиваности прибавља школа служ-
беним путем. Рок за пријављивање је 15 дана од 
дана објављивања конкурса. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће бити разматране. Пријаве 
слати на горенаведену адресу, са назнаком: „За 
конкурс“.

осНовНа школа 
„олга пЕтров радишић“
26300 Вршац, Вука Караџића 8
тел. 013/801-905
e-mal: osolgapetrov@gmail.com

Наставник физичког васпитања
са 75% радног времена, на румунском 
језику, у матичној школи

УСЛОВИ: За све кандидате који конкуришу оба-
везна је провера психофизичких способности за 
рад са децом и ученицима, коју врши Национална 
служба за запошљавање, а на основу члана 130 
Закона о основама система образовања и васпи-
тања. Кандидат мора да има доказ о знању румун-
ског језика на ком се остварује образовно васпит-
ни рад, а на основу члана 120 Закона о основама 
система образовања и васпитања. Поред зако-
ном утврђених општих услова, кандидати треба 
да испуњавају и посебне услове, и то: професор 
физичког васпитања; професор физичке културе; 
дипломирани педагог физичке културе; профе-
сор физичког васпитања-дипломирани тренер са 
назнаком спортске гране; професор физичког вас-
питања-дипломирани организатор спортске рекре-
ације; професор физичког васпитања-дипломира-
ни кинезитерапеут.

Наставник физике
са 50% радног времена, на румунском 
језику, у матичној школи

УСЛОВИ: За све кандидате који конкуришу оба-
везна је провера психофизичких способности за 
рад са децом и ученицима, коју врши Национална 
служба за запошљавање, а на основу члана 130 
Закона о основама система образовања и васпи-
тања. Кандидат мора да има доказ о знању румун-
ског језика на ком се остварује образовно васпит-
ни рад, на основу члана 120 Закона о основама 
система образовања и васпитања. Поред зако-
ном утврђених општих услова, кандидати треба 
да испуњавају и посебне услове, и то: професор 
физике; дипломирани физичар; професор физи-
ке и хемије; дипломирани педагог за физику и 
хемију; професор физике и основа технике; дипло-
мирани педагог за физику и основе технике; про-
фесор физике и математике; дипломирани астро-
физичар; дипломирани физичар за примењену 
физику и информатику; професор физике и хемије 
за основну школу; професор физике и основа тех-
нике за основну школу; дипломирани физичар за 
примењену физику; професор физике за средњу 
школу; дипломирани физичар истраживач; дипло-
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наука и образовање

мирани професор физике и хемије за основну шко-
лу; дипломирани професор физике и основа тех-
нике за основну школу; дипломирани физичар за 
општу физику; дипломирани физичар за теоријску 
и експерименталну физику; дипломирани педагог 
за физику и општетехничко обарзовање ОТО; дип-
ломирани астроном, смер астрофизика.

Наставник биологије
са 20% радног времена, на румунском 
језику, у матичној школи

УСЛОВИ: За све кандидате који конкуришу оба-
везна је провера психофизичких способности за 
рад са децом и ученицима, коју врши Национална 
служба за запошљавање, а на основу члана 130 
Закона о основама система образовања и васпи-
тања. Кандидат мора да има доказ о знању румун-
ског језика на ком се остварује образовно васпит-
ни рад, на основу члана 120 Закона о основама 
система образовања и васпитања. Поред законом 
утврђених општих услова, кандидати треба да 
испуњавају и посебне услове, и то: професор био-
логије; дипломирани биолог; дипломирани моле-
куларни биолог и физиолог; професор биологије и 
хемије; дипломирани биолог-смер заштите живот-
не средине; дипломирани биолог-еколог; дипло-
мирани професор биологије и хемије.

ОСТАЛО: На конкурс може да се пријави кандидат 
који испуњава и следеће услове: да има одгова-
рајуће образовање; да је држављанин РС; да има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са ученицима; да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања. Уз пријаву на конкурс кандидат подно-
си: пропратно писмо и CV; оверен препис дипломе 
о завршеној школи, односно факултету; уверење 
о држављанству; доказ о знању румунског језика. 
Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана 
од дана објављивања. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се разматрати. Пријаве слати на 
горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс“.

пољоприврЕдНа 
школа „вршац“
26300 Вршац, Архитекте Брашована 1
тел. 013/805-058

Наставник немачког језика
са 56% радног времена

УСЛОВИ: професор, односно дипломирани фило-
лог за немачки језик и књижевност.

Наставник куварства са 
практичном наставом
теоријска и практична настава

УСЛОВИ: виши стручни радник технологије кувар-
ства; виши угоститељ, ако има претходно завршен 
IV степен угоститељско - туристичке струке за 
занимање техничар кулинар или кувар; гастролог; 
менаџер хотелијерства, смер гастрологија; виши 
стручни радник - комерцијалиста угоститељства; 
виши стручни радник угоститељско туристичке 
струке, занимање кулинарство; економиста за 
туризам и угоститељство са претходно стеченим 
средњим образовањем за техничара кулинара или 
кулинарског техничара, односно кувара; струков-
ни менаџер гастрономије из области менаџмента 
и бизниса са претходно стеченим средњим обра-
зовањем за кувара или кулинарског техничара; 
менаџер у гастрономији са претходно стеченим 
средњим образовањем за кувара или кулинарског 
техничара.

ОСТАЛО: Потребна документација: пријава на 
конкурс, фотокопија дипломе - оверена, извод из 
матичне књиге рођених, уверење о држављанству 
Републике Србије. Лекарско уверење да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима, подноси кандидат који буде 

изабран, а пре закључења уговора о раду. По исте-
ку рока за подношење пријава на конкурс, дирек-
тор врши ужи избор кандидата који се упућују на 
проверу психофизичких способности, у року од 8 
дана од дана истека рока за подношење пријава. 
Уверење да кандидати нису осуђивани у складу са 
законом, прибавља школа по службеној дужности. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана обја-
вљивања. Сва уверења, осим новог обрасца изво-
да из матичне књиге рођених и копије дипломе, 
не смеју бити старија од 6 месеци и документа 
морају бити у оригиналу или овереним фотоко-
пијама. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се разматрати. Пријаве доставити на горенаведену 
адресу, са назнаком: „За конкурс“, лично или пре-
порученом поштом.

За јечар

дом уЧЕНика 
срЕдњиХ школа
19000 Зајечар, Скопљанска бб
тел. 019/430-915

Стручни сарадник за васпитни 
рад

УСЛОВИ: VII степен стручности (филозофски 
факултет-педагог, психолог, социолог или факул-
тет за физичко васпитање); да кандидат има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са 
ученицима; да није осуђиван правоснажном пресу-
дом за кривична дела за која је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање шест месе-
ци или да није правоснажном пресудом осуђен 
за кривично дело против достојанства личности 
и морала. Уз пријаву на оглас кандидат подноси: 
уверење о држављанству; диплому о стручној 
спреми; извод из матичне књиге рођених-венча-
них; лекарско уверење и потврду да није осуђи-
ван. Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана 
објављивања огласа. Одлука о избору кандидата 
донеће се у законском року од дана истека рока за 
подношење пријаве. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати. Пријаве са потпуном 
документацијом доставити на горенаведену адре-
су.

осНовНа школа 
„ЂорЂЕ симЕоНовић“
19233 Подгорац
тел. 030/460-294

Наставник историје
са 30% радног времена

Наставник српског језика
са 50% радног времена

Наставник хемије
са 20% радног времена

Наставник грађанског васпитања
са 20% радног времена

Наставник домаћинства
са 15% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће 
услове: да има одговарајуће образовање; да има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; да није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривична дела утврђена у 
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања; да има држављанство 
Републике Србије. Пријаве слати на адресу школе, 
у року од 8 дана од дана објављивања у публика-
цији „Послови“.

књажЕваЧка гимНазија
19350 Књажевац, Карађорђева 16
тел. 019/732-034

Професор немачког језика
са 22,22% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају опште и 
посебне услове за заснивање радног односа, пред-
виђене законом и општим актима школе. Кандида-
ти уз пријаву прилажу следеће доказе: диплому о 
завршеној школи, извод из матичне књиге рође-
них, уверење о држављанству. Изабрани кандидат 
прилаже пре закључења уговора о раду лекар-
ско уверење. Документација из претходног става 
мора бити оригинална или оверене фотокопије. 
Рок за подношење пријаве је осам дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се узимати у раз-
матрање.

тЕХНиЧка школа
19350 Књажевац
Карађорђева 52
тел. 019/730-350

Наставник математике
за 5 часова, односно 27,8% радног 
времена

Наставник психологије
за 2 часа, односно 10% радног 
времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове у 
складу са чл. 120 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 52/2011...). 
У погледу стручне спреме кандидати треба да 
испуњавају услове у складу са Правилником о 
врсти стручне спреме наставника, стручних сарад-
ника и помоћних наставника у стручним школама 
(„Сл. гласник РС“ - „Просветни гласник“, бр. 5/91, 
1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/2001, 3/2003, 
8/2003, 11/2004, 5/2005, 6/2005, 2/2007, 4/2007, 
13/2007, 7/2008, 10/2008 и 11/2008. Кандидати 
треба да имају психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима, да нису 
осуђивани правоснажном пресудом за кривична 
дела наведена у чл. 120 став 1 тачка 3 ЗОСОВ и да 
имају држављанство Републике Србије. Кандидати 
уз пријаву на конкурс достављају доказ о стручној 
спреми и уверење о држављанству. Здравствено 
уверење достављају кандидати пре закључења 
уговора о раду, а доказ да кандидат није осуђиван 
прибавља установа.

тЕХНиЧка школа
19350 Књажевац
Карађорђева 52
тел. 019/730-350

Наставник руског језика
за 4 часа, односно 22% радног 
времена, на одређено време до краја 
школске 2012/2013. године

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове 
у складу са чланом 120. Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 
52/2011...). У погледу стручне спреме кандидати 
треба да испуњавају услове у складу са Правил-
ником о врсти стручне спреме наставника, струч-
них сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама („Сл. гласник РС“ - „Просветни гласник“, 
бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/2001, 
3/2003, 8/2003, 11/2004, 5/2005, 6/2005, 2/2007, 
4/2007, 13/2007, 7/2008, 10/2008 и 11/2008). Кан-
дидати треба да имају психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима, 
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да нису осуђивани правоснажном пресудом за 
кривична дела наведена у чл. 120 став 1 тачка 
3 ЗОСОВ и да имају држављанство Републике 
Србије. Кандидати уз пријаву на конкурс доста-
вљају доказ о стручној спреми и уверење о држа-
вљанству. Здравствено уверење достављају кан-
дидати пре закључења уговора о раду, а доказ да 
кандидат није осуђиван прибавља установа.

осНовНа школа 
„јоваН јоваНовић змај“
19224 Салаш, Маршала Тита 35
e-mail: jjzmajsalas@gmail.com
тел/факс: 019/470-126

Наставник француског језика
са непуним радним временом (78%)

Наставник математике
са непуним радним временом (89%)

Наставник математике
са непуним радним временом (33%)

Наставник физике
са непуним радним временом (50%)

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

УСЛОВИ: високо образовање стечено на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, 
специјалистичке академске студије или специја-
листичке струковне студије), у складу са Законом 
о високом образовању („Службени гласник РС“, 
бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08 и 
44/10), почев од 10. септембра 2005. године или на 
основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по пропису који је уређивао високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године; да канди-
дат испуњава услове утврђене у чл. 120 Закона о 
основама система образовања и васпитања и усло-
ве утврђене Правилником о врсти стручне спреме 
наставника и стручних сарадника у основној школи 
за наведена радна места, све у складу са важећим 
законима, подзаконским актима и општим актима 
послодавца. Уз пријаву на конкурс кандидати под-
носе доказ о стеченом одговарајућем образовању 
- диплому или сведочанство, односно одговарајуће 
уверење које није старије од 6 месеци, уверење о 
држављанству Републике Србије (не старије од 6 
месеци), извод из матичне књиге рођених и краћу 
биографију са личним подацима и контакт теле-
фоном. Документа се подносе у оригиналу или 
као оверене фотокопије и по завршетку конкурса 
остају у архиви школе и не враћају се кандида-
тима. У поступку одлучивања о избору кандида-
та школа прибавља доказ о неосуђиваности, који 
издаје надлежна полицицијска управа, а обавиће 
се и претходна провера психофизичких способно-
сти за рад са децом и ученицима. Изабрани кан-
дидати, пре пријема у радни однос, достављају и 
лекарско уверење, као доказ о поседовању пси-
хичке, физичке и здравствене способности за рад 
са децом и ученицима. Пријаве на конкурс се под-
носе непосредно секретаријату школе или препо-
рученом пошиљком, на горенаведену адресу шко-
ле, са назнаком: „За конкурс“. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса 
у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непо-
тпуне пријаве неће се узети у разматрање.

Зрењанин

зрЕњаНиНска 
гимНазија
23000 Зрењанин, Гимназијска 2

Професор музичке културе
на мађарском наставном језику, са 
10% радног времена

УСЛОВИ: услови према Правилнику о врсти струч-
не спреме наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у гимназији („Сл. гласник 
СРС-Просветни гласник“, бр. 5/90 и „Сл. гласник 
РС-Просветни гласник“, бр. 5/91, 1/92, 3/94, 7/96, 
7/08, 3/99, 4/99, 3/2003, 4/2004, 11/2004, 5/2005, 
1/2007, 97/2008), за горенаведено радно место 
могу конкурисати кандидати који имају следеће 
образовање: академски музичар; дипломирани 
музичар (сви смерови); дипломирани музиколог; 
дипломирани музички педагог; професор солфеђа 
и музичке културе; професор музичке културе; 
дипломирани етномузиколог. На основу члана 120 
став 1 тач. 1-4 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009 
и 52/2011), кандидат треба да испуњава следеће 
услове: да има одговарајуће образовање - дипло-
ма или оверена фотокопија (уз пријаву); да има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима-лекарско уверење; уве-
рење о психофизичкој способности; да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања - прибавља 
школа (да би школа прибавила уверење потре-
бан је и извод из матичне књиге рођених), да има 
држављанство Републике Србије-уз пријаву; члан 
120 став 2 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 
52/2011)-када се образовно-васпитни рад оства-
рује на језику националне мањине, осим услова 
из става 1 овог члана лице мора да има и доказ 
о знању језика на коме се остварује образовно-
нставни рад. Конкурс је отворен 15 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“. Неблагов-
ремене и непотпуне пријаве неће се узети у разма-
трање. Школа се не обавезује да враћа докумен-
тацију поштом. Запечаћене молбе са потребном 
документацијом слати на горенаведену адресу, са 
назнаком: „За конкурс“.

ош „соња мариНковић“
23000 Зрењанин
Слободана Бурсаћа 7

Наставник математике
са 90% радног времена, за рад у 
одељењима на мађарском наставном 
језику, у издвојеном одељењу у 
Михајлову

УСЛОВИ: у радни однос у установи може да буде 
примљено лице под условима прописаним зако-
ном, и ако има одговарајуће образовање, да има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима, да није осуђивано пра-
воснажном пресудом за кривична дела утврђена 
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања; држављанство 
Републике Србије; професор математике; дипло-
мирани математичар; дипломирани математичар 
за теоријску математику и примене; дипломирани 
математичар за рачунарство и информатику; дип-
ломирани математичар - информатичар; професор 
математике и рачунарства; дипломирани матема-
тичар за математику економије; професор инфор-
матике - математике; дипломирани математичар - 
астроном; дипломирани математичар - примењена 
математика; дипломирани информатичар-високо 
образовање.

Наставник енглеског језика
са 90% радног времена, за рад у 
одељењима на мађарском наставном 
језику, у ОШ „Соња Маринковић“ у 
Зрењанину и у издвојеном одељењу у 
Михајлову

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде 
примљено лице под условима прописаним зако-
ном, и ако има одговарајуће образовање, да има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима, да није осуђивано пра-
воснажном пресудом за кривична дела утврђена у 
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања; држављанство Републи-
ке Србије; професор, односно дипломирани фило-
лог за енглески језик и књижевност-високо обра-
зовање.

Наставник енглеског језика 
у првом циклусу основног 
образовања и васпитања
са 10% радног времена, за рад у 
одељењима на мађарском наставном 
језику, у издвојеном одељењу у 
Лукином Селу

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде 
примљено лице под условима прописаним зако-
ном, и ако има одговарајуће образовање, да има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима, да није осуђивано пра-
воснажном пресудом за кривична дела утврђена у 
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања; држављанство Републи-
ке Србије; 1. професор одговарајућег страног јези-
ка (енглеског); 2. професор разредне наставе; 3. 
дипломирани филолог; 4. дипломирани школски 
педагог или школски психолог; 5. дипломирани 
педагог или дипломирани психолог; 6. наставник 
одговарајућег страног језика у складу са чл. 145 
и 146 Закона о основној школи; 7. наставник одго-
варајућег страног језика са положеним стручним 
испитом по прописима из области образовања или 
лиценцом за наставника; 8. наставник разредне 
наставе; 9. лице које испуњава услове за настав-
ника предметне наставе у основној школи, а које је 
на основним студијама положило испите из педа-
гошке психологије или педагогије и психологије, 
као и методике наставе; 10. професор разредне 
наставе и енглеског језика; 11. професор разред-
не наставе који је на основним студијама савла-
дао програм Модула за енглески језик (60 ЕСПБ-
Европски систем преноса бодова) и који поседује 
уверење којим доказује савладаност програма 
модула и положен испит који одговара нивоу Ц1 
Заједничког европског оквира; 12. дипломирани 
библиотекар-информатичар. Лица из тач. 2, 3, 4, 
5, 8, 9 и 12 треба да поседују знање језика најмање 
на нивоу Б2 (Заједничког европског оквира). Ниво 
знања Б2 доказује се уверењем о положеном одго-
варајућем испиту на некој од филолошких катедри 
универзитета у Србији или међународно призна-
том исправом за ниво знања језика који је виши 
од Б2 (Ц1 или Ц2 Заједничког европског оквира), 
а чију ваљаност утврђује Министарство просвете 
и спорта. Лице из тач. 3 овог члана у обавези је 
да положи испите из педагошке психологије или 
педагогије и психологије, као и методике наставе. 
Кандидати треба да савладају и обуку за наставу 
страног језика на раном узрасту у трајању од 25 
сати у организацији Завода за унапређивање вас-
питања и образовања - Центар за професионал-
ни развој, односно друге организације коју овла-
сти Министарство просвете и спорта. Предност 
за извођење наставе из страног језика у првом 
циклусу основног образовања и васпитања имају 
професор, односно наставник одговарајућег стра-
ног језика, професор разредне наставе, наставник 
разредне наставе, професор у предметној настави 
и наставник у предметној настави са положеним 
испитом Б2-високо образовање.
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Наставник ликовне културе
са 50% радног времена, за рад у 
одељењима на мађарском наставном 
језику, у ОШ „Соња Маринковић“ у 
Зрењанину и у издвојеном одељењу у 
Михајлову

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде 
примљено лице под условима прописаним зако-
ном, и ако има одговарајуће образовање, да има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима, да није осуђивано пра-
воснажном пресудом за кривична дела утврђена у 
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања; држављанство Републи-
ке Србије; дипломирани сликар; академски сликар 
- ликовни педагог; академски графичар - ликов-
ни педагог; академски вајар - ликовни педагог; 
дипломирани сликар - професор ликовне култу-
ре; дипломирани графичар - професор ликовне 
културе; дипломирани вајар - професор ликовне 
културе; дипломирани графички дизајнер - профе-
сор ликовне културе; дипломирани уметник нових 
ликовних медија - професор ликовне културе; дип-
ломирани уметник фотографије - професор ликов-
не културе; дипломирани сликар - професор; дип-
ломирани вајар; дипломирани вајар - професор; 
дипломирани графички дизајнер; дипломирани 
архитекта унутрашње архитектуре; дипломирани 
сликар зидног сликарства; дипломирани графи-
чар; дипломирани графичар - професор; профе-
сор ликовних уметности; наставник ликовне умет-
ности; лице са завршеним факултетом ликовних 
уметности; лице са завршеним факултетом при-
мењених уметности-високо образовање.

Наставник музичке културе
на одређено време ради замене 
одстног запосленог преко 60 дана, 
са 25% радног времена, за рад у 
одељењима на српском наставном 
језику, у ОШ „Соња Маринковић“ у 
Зрењанину

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде 
примљено лице под условима прописаним зако-
ном, и ако има одговарајуће образовање, да има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима, да није осуђивано пра-
воснажном пресудом за кривична дела утврђена 
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања; држављанство 
Републике Србије; академски музичар; дипломи-
рани музичар - музички педагог; дипломирани 
музички педагог; дипломирани музичар - компо-
зитор; дипломирани композитор; дипломирани 
музичар - диригент; дипломирани музичар - музи-
колог; дипломирани музиколог; наставник музич-
ке културе; дипломирани диригент; дипломирани 
музичар - акордеониста; дипломирани музичар 
- гитариста; дипломирани музичар - соло певач; 
дипломирани професор солфеђа и музичке кул-
туре; дипломирани етномузиколог; дипломира-
ни музичар-пијаниста; дипломирани музичар-
чембалиста; дипломирани музичар-оргуљаш; 
дипломирани музичар-харфиста; дипломирани 
музичар-перкусиониста; дипломирани музичар-
виолиниста; дипломирани музичар-виолиста; дип-
ломирани музичар-виолончелиста; дипломирани 
музичар-контрабасиста; дипломирани музичар-
флаутиста; дипломирани музичар-обоиста; дип-
ломирани музичар-кларинетиста; дипломирани 
музичар-фаготиста; дипломирани музичар-хор-
ниста; дипломирани музичар-трубач; дипломи-
рани музичар-тромбониста; дипломирани музи-
чар-тубиста; професор црквене музике и појања; 
дипломирани музичар - саксофониста.

Наставник техничког и 
информатичког образовања 
у другом циклусу основног 
образовања и васпитања
на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана-
помоћника директора, са 40% радног 
времена, за рад у одељењима на 
српском наставном језику, у ОШ 
„Соња Маринковић“ у Зрењанину

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде 
примљено лице под условима прописаним зако-
ном, и ако има одговарајуће образовање, да има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима, да није осуђивано пра-
воснажном пресудом за кривична дела утврђена 
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања; држављанство Репу-
блике Србије; професор техничког образовања; 
професор технике; професор технике и информа-
тике; професор информатике и техничког образо-
вања; професор техничког образовања и машин-
ства; професор технике и машинства; професор 
машинства; професор електротехнике; професор 
техничког образовања и техничког цртања; про-
фесор техничког образовања и физике; профе-
сор физике и основа технике; професор технич-
ког образовања и хемије; дипломирани педагог за 
физику и општетехничко образовање; дипломира-
ни професор физике и основа технике за основну 
школу; професор физике и основа технике за 
основну школу; професор техничког образовања 
и васпитања; професор техничког васпитања 
и образовања; професор политехничког обра-
зовања и васпитања; професор политехничког 
васпитања и образовања; професор политехнич-
ког образовања; професор технике и графичких 
комуникација; професор производно-техничког 
образовања; дипломирани педагог за технич-
ко образовање; дипломирани педагог за физи-
ку и основе технике; професор основа технике и 
производње; професор политехнике; професор 
технике и медијатекарства; професор техничког 
образовања и медијатекар. Наставу из предмета 
одређених у овом ставу могу да изводе и лица која 
су завршила двопредметне студије на факултету, 
ако су на том факултету савладала програм из 
тих предмета у трајању од осам семестара-висо-
ко образовање. Под одговарајућим образовањем 
за сва радна места сматра се: високо образовање 
стечено на студијама другог степена (дипломс-
ке академске студије - мастер, специјалистичке 
академске студије или специјалистичке струков-
не студије) у складу са Законом о високом обра-
зовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005, 100/2007 
- аутентично тумачење и 97/2008), почев од 10. 
септембра 2005. године и на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године.

Наставник техничког и 
информатичког образовања 
у другом циклусу основног 
образовања и васпитања
на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана-
помоћника директора, са 20% радног 
времена, за рад у одељењима на 
мађарском наставном језику, у ОШ 
„Соња Маринковић“ у Зрењанину

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде 
примљено лице под условима прописаним зако-
ном, и ако има одговарајуће образовање, да има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима, да није осуђивано пра-
воснажном пресудом за кривична дела утврђена 
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања; држављанство Репу-
блике Србије; професор техничког образовања; 
професор технике; професор технике и информа-

тике; професор информатике и техничког образо-
вања; професор техничког образовања и машин-
ства; професор технике и машинства; професор 
машинства; професор електротехнике; професор 
техничког образовања и техничког цртања; про-
фесор техничког образовања и физике; профе-
сор физике и основа технике; професор технич-
ког образовања и хемије; дипломирани педагог за 
физику и општетехничко образовање; дипломира-
ни професор физике и основа технике за основну 
школу; професор физике и основа технике за 
основну школу; професор техничког образовања 
и васпитања; професор техничког васпитања 
и образовања; професор политехничког обра-
зовања и васпитања; професор политехничког 
васпитања и образовања; професор политехнич-
ког образовања; професор технике и графичких 
комуникација; професор производно-техничког 
образовања; дипломирани педагог за технич-
ко образовање; дипломирани педагог за физи-
ку и основе технике; професор основа технике и 
производње; професор политехнике; професор 
технике и медијатекарства; професор техничког 
образовања и медијатекар. Наставу из предмета 
одређених у овом ставу могу да изводе и лица која 
су завршила двопредметне студије на факултету, 
ако су на том факултету савладала програм из 
тих предмета у трајању од осам семестара-висо-
ко образовање. Под одговарајућим образовањем 
за сва радна места сматра се високо образовање 
стечено на студијама другог степена (дипломс-
ке академске студије - мастер, специјалистичке 
академске студије или специјалистичке струков-
не студије) у складу са Законом о високом обра-
зовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005, 100/2007 
- аутентично тумачење и 97/2008), почев од 10. 
септембра 2005. године и на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године.

ОСТАЛО: Посебни услови: када се образовни-
васпитни рад остварује на мађарском језику, 
лице мора да има доказ о знању језика на коме 
се остварује образовно-васпитни рад, односно да 
приложи доказ да је стекло средње, више или 
високо образовање на мађарском језику или да 
је положило испит из мађарског језика по про-
граму одговарајуће високошколске установе. Уз 
пријаву на конкурс кандидат доставља следеће 
доказе: оверену фотокопију дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању, извод из матичне књи-
ге рођених (оригинал или оверену фотокопију), 
уверење о држављанству (оригинал или оверену 
фотокопију), лекарско уверење да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима - подноси се пре закључења уговора 
о раду, уверење да није осуђивано - школа приба-
вља по службеној дужности; за радна места под 
бр. 1, 2, 3, 4 и 7: доказ о знању мађарског језика 
за образовно-васпитни рад на мађарском језику. 
Фотокопије приложених докумената морају бити 
уредно оверене. Рок за подношење пријава је 15 
дана од дана објављивања у публикацији „Посло-
ви“. Пријаве са доказима о испуњавању услова, 
са назнаком: „Пријава на конкурс“, доставити на 
адресу школе. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се узети у разматрање.

Спремачица

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде 
примљено лице под условима прописаним зако-
ном, и ако има одговарајуће образовање, да има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима, да није осуђивано пра-
воснажном пресудом за кривична дела утврђена у 
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања; држављанство Републи-
ке Србије; завршена основна школа-I степен струч-
не спреме. Рок за подношење пријава је 15 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови“. При-
ложити уз молбу: оверену фотокопију дипломе, 
уверење о држављанству (оригинал или оверена 
фотокопија), извод из матичне књиге рођених 
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(оригинал или оверена фотокопија). Некомплетна 
и неоверена документација неће се узети у разма-
трање. Лекарско уверење се подноси пре закљу-
чења уговора о раду, док доказ о неосуђиваности 
прибавља установа. Молбе са доказима о испуња-
вању услова доставити на адресу школе.

осНовНа школа 
„доситЕј обрадовић“
23274 Бочар, Трг ослобођења 4

Директор
за мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће 
услове: да има одговарајуће високо образовање 
прописано чл. 8 став 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања за наставника основне 
школе, педагога или психолога, стечено на сту-
дијама другог степена (дипломске академске сту-
дије - мастер, специјалистичке академске студије 
или специјалистичке струковне студије), у складу 
са Законом о високом образовању („Службени гла-
сник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење 
и 97/08), почев од 10. септембра 2005. године 
или на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године; да има 
дозволу за рад за наставника, педагога или пси-
холога; да има обуку и положен испит за дирек-
тора установе; најмање 5 година рада у устано-
ви на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања; уверење да 
има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима кандидат је дужан да 
достави пре закључења уговора о раду; уверење 
да није осуђиван правоснажном пресудом за кри-
вична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Зако-
на о основама система образовања и васпитања 
прибавља школа, пре доношења одлуке о избору; 
да има држављанство Републике Србије. Уз прија-
ву на конкурс кандидат је у обавези да достави: 
уверење о држављанству Републике Србије - не 
старије од 6 месеци; оверен препис или оверену 
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању; оверен препис или оверену фото-
копију уверења о положеном испиту за лиценцу, 
односно стручном испиту; потврду да има нај-
мање 5 година рада на пословима образовања и 
васпитања, након стеченог одговарајућег обра-
зовања; извод из матичне књиге рођених; радну 
биографију . Програм обуке за директора школе и 
Правилник о полагању испита за директора шко-
ле нису донети, па ће изабрани кандидат бити 
у обавези да у законском року положи испит за 
директора. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узимати у разматрање. Рок за пријаву је 
15 дана од дана објављивања конкурса у публи-
кацији „Послови“. Ближе информације у вези са 
конкурсом могу се добити у секретаријату школе, 
на број телефона: 023/789-209. Пријаве са докази-
ма о испуњавању услова подносе се у затвореним 
ковертама, са назнаком: „Конкурс за директора“, 
непосредно секретару школе или поштом, на горе-
наведену адресу.

осНовНа школа 
„1. октобар“ 
Ботош, Тозе Марковића 77
тел. 023/877-215

Наставник у специјалном 
одељењу

УСЛОВИ: Кандидат поред законом прописаних 
општих услова за заснивање радног односа мора 
испуњавати и посебне услове, прописане Зако-
ном о основама система образовања и васпитања 
(члан 120 и 122) и Правилником о врсти стручне 
спреме наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи („Сл. гласник РС“ - „Просветни гласник“, 
бр. 6/96, 3/99, 10/2002, 4/2003, 20/2004, 5/2005, 
2/2007, 3/2007, 4/2007, 17/2007, 20/2007, 1/2008, 
4/2008, 6/2008, 8/2008, 11/2008, 2/2009, 4/2009, 
9/2009 и 3/2010), и то: да има одговарајуће 
образовање: професор, односно дипломирани 
дефектолог за рад са децом ментално ометеном 
у развоју; дипломирани дефектолог - олигофре-
нолог; да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривична 
дела наведена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања; да је 
држављанин Републике Србије. Уз пријаву за кон-
курс кандидат доставља следеће доказе: фотоко-
пију дипломе о завршеном факултету; лекарско 
уверење да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима (доказ 
подноси кандидат пре закључења уговора о раду); 
уверење о држављанству; извод из матичне књи-
ге рођених; доказ о некажњавању (школа приба-
вља по службеној дужности од надлежног органа). 
Наведени услови доказују се приликом пријема у 
радни однос и проверавају у току рада. Фотоко-
пије приложених докумената морају бити уредно 
оверене. Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Пријаве са доказима 
о испуњености услова слати на адресу: Основна 
школа „1. октобар“ Ботош, Тозе Марковића 77, 
Ботош, са назнаком: „За конкурс“. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

прЕдшколска устаНова 
„полЕтарац“
23240 Сечањ
Братства јединства бб
тел. 023/841-672

Педагошки асистент
на одређено време

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме. Кандидат 
треба да испуњава следеће услове: да има држа-
вљанство Републике Србије; одговарајуће обра-
зовање - више образовање, васпитач у предш-
колским установама; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и учени-
цима; да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривична дела наведена у чл. 120 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и вас-
питања; да поседује лиценцу за васпитача. Рок за 
пријављивање на конкурс је 8 дана од дана обја-
вљивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Уз пријаву на 
конкурс кандидати треба да доставе: фотокопију 
личне карте, односно електронски очитану личну 
карту; уверење о држављанству; доказ о стручној 
спреми; доказ о поседовању лиценце за васпи-
тача. Пријаве са доказима о испуњености услова 
конкурса доставити најкасније у року од 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови“, на 
горенаведену адресу.

Васпитач
на одређено време ради замене 
одсутног радника

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће 
услове: да има држављанство Србије; одгова-
рајуће образовање - више образовање, односно 
одговарајуће високо образовање на студијама 
првог степена (основне струковне студије или 
основне академске студије) у трајању од три годи-
не или на студијама другог степена (дипломске 
академске студије - мастер, специјалистичке ака-
демске студије или специјалистичке струковне 
студије) - васпитач, у складу са Законом о осно-
вама система образовања и васпитања; да има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривична дела наведена у 
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања; да поседује лиценцу за 
васпитача. Рок за пријављивање на конкурс је 8 
дана од дана објављивања конкурса. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се узети у разма-
трање. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да 
доставе: уверење о држављанству; доказ о струч-
ној спреми; доказ о поседовању лиценце за васпи-
тача. Пријаве са доказима о испуњености услова 
конкурса доставити најкасније у року од 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови“, на 
горенаведену адресу.

осНовНа школа 
„јоваН дуЧић“
23211 Клек, Васе Мискина 47

Наставник немачког језика и 
књижевности
на одређено време до повратка 
запослене, са 44% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће 
услове: 1. да је пунолетан; 2. да је стекао одго-
варајуће високо образовање: на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, специја-
листичке 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; на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по про-
пису који је уређивао високо образовање до 
10.09.2009. године. Кандидат треба да испуњава 
услове у погледу врсте стручне спреме предвиђе-
не Правилником о врсти стручне спреме настав-
ника и стручних сарадника у основној школи („Сл. 
гласник РС“-“Просветни гласник“, бр. 6/96, 3/99, 
10/02, 4/03, 20/04, 5/05, 2/07, 3/07, 4/07, 17/07, 
20/07, 1/08, 4/08 , 6/08, 8/08, 11/08, 2/09, 4/09, 
9/09 и 3/10), односно да је по образовању: про-
фесор , односно дипломирани филолог за немачки 
језик и књижевност; 3. да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; 4. да није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривична дела наведена у чл. 120 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања; 5. да има држављанство Републике 
Србије. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да 
приложи: извод из матичне књиге рођених (овере-
на фотокопија); диплому о стеченој стручној спре-
ми (оверена фотокопија); уверење о држављан-
ству (оверена фотокопија, не старија од 6 месеци). 
Доказ о испуњености услова из тачке 3. (лекарско 
уверење) подноси кандидат који буде изабран, 
пре закључења уговора о раду. Доказ из тачке 
4. (уверење да кандидат није осуђиван) приба-
вља школа. Рок за пријављивање на конкурс је 15 
дана од дана објављивања у публикацији „Посло-
ви“. Пријаве на конкурс, са потребном документа-
цијом, доставити на адресу: Основна школа „Јован 
Дучић“, 23211 Клек, Васе Мискина 47, са назнаком: 
„За конкурс“. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Ближе информације 
могу се добити на телефон: 023/891-003.

Обука за  
активнО  
тражење 

 пОсла
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наука и образовање

осНовНа школа 
„доситЕј обрадовић“
Маршала Тита 2
23264 Фаркаждин

Наставник математике
на неодређено време, са 89% радног 
времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове 
утврђене у чл. 24 - 26 Закона о раду („Службени 
гласник РС“, број 24/05, 61/05 и 54/09), чл. 120 
и 121 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09 и 
52/11), чл. 3 Правилника о врсти стручне спреме 
наставника и стручних сарадника у основној шко-
ли („Службени гласник РС“ - „Просветни гласник“, 
бр. 6/96, 3/99, 10/2002, 4/2003, 20/2004, 5/2005, 
2/2007, 3/2007, 4/2007, 17/2007, 20/2007, 1/2008, 

4/2008, 6/2008, 8/2008, 11/2008, 2/2009, 4/2009, 
9/2009 и 3/2010), као и Правилником о организа-
цији и систематизацији послова у Основној шко-
ли „Доситеј Обрадовић“ Фаркаждин. Кандидат 
треба да има: одговарајуће образовање; психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривична дела наведена у чл. 
120 став 1 тачка 3 ЗОСОВ; да има држављанство 
Републике Србије. На основу члана 3 став 1 тачка 
10 Правилника о врсти стручне спреме наставни-
ка и стручних сарадника у основној школи, наста-
ву и друге облике образовно-васпитног рада у 
предметној настави математике може да изводи 
лице са високом стручном спремом, и то: профе-
сор математике; дипломирани математичар; дип-
ломирани математичар за теоријску математику 
и примене; дипломирани математичар за рачу-
нарство и информатику; дипломирани матема-
тичар - информатичар; професор математике и 

рачунарства; дипломирани математичар за мате-
матику економије; професор информатике - мате-
матике; дипломирани математичар - астроном; 
дипломирани математичар - примењена матема-
тика; дипломирани информатичар. Уз пријаву на 
конкурс, кандидат треба да приложи: диплому о 
завршеном факултету; уверење о држављанству; 
извод из матичне књиге рођених. Доказ о психич-
кој, физичкој и здравственој способности за рад са 
децом и ученицима прилаже се приликом закљу-
чења уговора о раду. Доказ о неосуђиваности при-
бавља установа. Фотокопије докумената морају 
бити уредно оверене. Рок за подношење пријава 
са доказима о испуњавању услова конкурса је 15 
дана од дана објављивања у публикацији „Посло-
ви“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати. Пријаве се подносе на горенаведену 
адресу, са назнаком: „За конкурс“.

Пословни центри НСЗ
Подршка у реализацији 

Предузетничке идеје
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Поставите 
питања
Телефон:  
011/29 29 509 

Адреса: 
Послови - Национална 
служба за запошљавање
Дечанска 8/3
11000 Београд

e-mail:  
novine@nsz.gov.rs
abacevic@nsz.gov.rs

Да ли још увек постоје субвенције за отварање нових радних места? Да ли још увек постоје субвенције за отварање нових радних места? 
Конкретно, отворио бих трговачку радњу, у којој ћу за сада радити Конкретно, отворио бих трговачку радњу, у којој ћу за сада радити 
само ја. Пријављен сам на евиденцију незапослених од 2002. године.само ја. Пријављен сам на евиденцију незапослених од 2002. године.
Уколико желите да покренете сопствени посао, а незапослени сте и на евиденцији НациоУколико желите да покренете сопствени посао, а незапослени сте и на евиденцији Нацио-
налне службе за запошљавање, можете да остварите право на доделу субвенције за саналне службе за запошљавање, можете да остварите право на доделу субвенције за са-
мозапошљавање, а не за отварање нових радних места. Јавни позив за доделу субвенције мозапошљавање, а не за отварање нових радних места. Јавни позив за доделу субвенције 
за самозапошљавање је отворен од дана објављивања у дневном листу, па до утрошка за самозапошљавање је отворен од дана објављивања у дневном листу, па до утрошка 
расположивих средстава издвојених за субвенције за самозапошљавање. С обзиром да су расположивих средстава издвојених за субвенције за самозапошљавање. С обзиром да су 
предвиђена средства по јавном позиву незапосленим лицима за доделу субвенција за сапредвиђена средства по јавном позиву незапосленим лицима за доделу субвенција за са-
мозапошљавње у 2012. години утрошена, обавештавамо вас да захтев за доделу субвенмозапошљавње у 2012. години утрошена, обавештавамо вас да захтев за доделу субвен-
ције за самозапошљавање можете поднети следеће године. Напомињемо да се за додатне ције за самозапошљавање можете поднети следеће године. Напомињемо да се за додатне 
информације можете обратити надлежној филијали за запошљавање.информације можете обратити надлежној филијали за запошљавање.

Заинтересована сам за преквалификацију или доквалификацију, о Заинтересована сам за преквалификацију или доквалификацију, о 
чему сам читала у једном од претходних бројева ваше публикације. чему сам читала у једном од претходних бројева ваше публикације. 
Желела бих да се доквалификујем за средњу медицинску школу, али Желела бих да се доквалификујем за средњу медицинску школу, али 
је за мене то прескупо, јер сам незапослена. Такође, занима ме проје за мене то прескупо, јер сам незапослена. Такође, занима ме про-
грам обуке за педагошког асистента, јер примећујем све више огласа у грам обуке за педагошког асистента, јер примећујем све више огласа у 
којима се тражи тај кадар, а као услов се захтева само средња школа и којима се тражи тај кадар, а као услов се захтева само средња школа и 
уводни модул, сходно Правилнику о програму обуке. Имам завршену уводни модул, сходно Правилнику о програму обуке. Имам завршену 
вишу школу - Спортска академија, смер фитнес и рекреација за децу и вишу школу - Спортска академија, смер фитнес и рекреација за децу и 
искуство и праксу у вртићима и школи, па сам веома заинтересована за искуство и праксу у вртићима и школи, па сам веома заинтересована за 
ту обуку, како бих напокон нашла посао, с обзиром да других изгледа ту обуку, како бих напокон нашла посао, с обзиром да других изгледа 
немам. 
Национална служба је реализовала обуке за потребе тржишта рада планиране за ову Национална служба је реализовала обуке за потребе тржишта рада планиране за ову 
годину. Каталог обука које ће се реализовати у идућој години је у фази креирања и укогодину. Каталог обука које ће се реализовати у идућој години је у фази креирања и уко-
лико имате предлога за организацију одређене обуке о истом је потребно да обавестите лико имате предлога за организацију одређене обуке о истом је потребно да обавестите 
надлежну филијалу. Такође, истичемо да НСЗ до сада није организовала обуку за мединадлежну филијалу. Такође, истичемо да НСЗ до сада није организовала обуку за меди-
цинске сестре. Обуке које су сличне овој, а које организује НСЗ су: обуке за неговатељице, цинске сестре. Обуке које су сличне овој, а које организује НСЗ су: обуке за неговатељице, 
геронтодомаћице, козметичаре, масере, маникире-педикире и сл. Што се тиче обуке за геронтодомаћице, козметичаре, масере, маникире-педикире и сл. Што се тиче обуке за 
педагошког асистента, имамо само информацију да је повремено организује Министарпедагошког асистента, имамо само информацију да је повремено организује Министар-
ство просвете, и то путем јавног позива. ство просвете, и то путем јавног позива. 

У случају промене пребивалишта, који је поступак одјављивања са маУ случају промене пребивалишта, који је поступак одјављивања са ма-
тичне евиденције НСЗ и пријављивања на евиденцију НСЗ града у коме тичне евиденције НСЗ и пријављивања на евиденцију НСЗ града у коме 
је ново пребивалиште? У случају велике удаљености између градова, је ново пребивалиште? У случају велике удаљености између градова, 
да ли пренос може да се одради путем компјутера? да ли пренос може да се одради путем компјутера? 
Могуће је да се пренос уради на два начина: да лице лично узме одјаву са евиденције Могуће је да се пренос уради на два начина: да лице лично узме одјаву са евиденције 
филијале претходног пребивалишта и са истом у року од 7 дана оде на пријаву у другу 
филијалу, где има ново пребивалиште. У случају одјаве лица са евиденције једне филија-
ле, рок за пријаву на евиденцију друге филијале је 7 дана, уз узимање у обзир објектив-
них околности које могу бити разлог за правдање неизвршене активности, према Пра-
вилнику о критеријумима и начину споровођења мера активне политике запошљавања. 
Приликом пријаве на евиденцију друге филијале, потребно је да евидентичар/саветник Приликом пријаве на евиденцију друге филијале, потребно је да евидентичар/саветник 
за запошљавање изврши увид у постојеће податке о лицу на евиденцији претходне физа запошљавање изврши увид у постојеће податке о лицу на евиденцији претходне фи-
лијале (ЈИС), како би се обезбедила неопходна ажурност у вођењу евиденције. Такође, лијале (ЈИС), како би се обезбедила неопходна ажурност у вођењу евиденције. Такође, 
приликом пријаве на евиденцију друге филијале, лице мора имати регулисану промену приликом пријаве на евиденцију друге филијале, лице мора имати регулисану промену 
пребивалишта.пребивалишта.
Други начин: Уколико лице има промену пребивалишта у личној карти, може Други начин: Уколико лице има промену пребивалишта у личној карти, може 
да иде на пријаву на евиденцију друге надлежне филијале, и да при доласку у да иде на пријаву на евиденцију друге надлежне филијале, и да при доласку у 
исту саветник или евидентичар телефоном позове саветника или евидентичара исту саветник или евидентичар телефоном позове саветника или евидентичара 
из претходне филијале, где је вођена евиденција, да га обавести о промени, како из претходне филијале, где је вођена евиденција, да га обавести о промени, како 
би претходна филијала могла да изврши одјаву са евиденције, а нова филијала би претходна филијала могла да изврши одјаву са евиденције, а нова филијала 
пријаву.

СОПСТВЕНИ ПОСАО
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Удружење Етно мрежа у сарадњи са Радио-телевизијом 
Србије (РТС) организује годишњу изложбу рукотвори-
на под називом “Пословном Београду - Етно мрежа”. 
Ова национална асоцијација произвођача рукотворина 
представила је ручне радове са аутентичним српским 

мотивима својих чланица из целе Србије. Торбе за лаптоп, му-
шки и женски шалови, кравате, традиционални српски пешкир, 
пустовани подметачи, грнчарија, торбице, обележивачи за књи-
ге, само је део асортимана који ће посетиоци бити у прилици да 
погледају до 15. октобра, у аутентичној атмосфери креираној у 
Таковској 10, специјално за ову прилику.

Тренд повратка традицији
Пословни поклони заузимају значајно место у пословној 

култури и могу представљати добар увод за успостављање по-
зитивних пословних односа, као и начин да се захвали на успеш-
ној сарадњи. Етно мрежа овом приликом представља производе 
који су традиционални, а модерни, који садрже аутентичне мо-
тиве, али и савремен дизајн. 

„Жене Србије, као и жене у Ирској пре више деценија, органи-
зовале су се како би себи и својим породицама обезбедиле извор 
прихода. Ирска влада је подржала ову акцију и сада је то поста-
ла права индустрија, која своје производе пласира на тржишта 
широм света, а у земљи су они јако популарни међу туристима. 
И Србија треба што боље да искористи потенцијал своје тради-
ције и таленат који је евидентан. Треба покренути маркетиншку 
кампању и ове производе учинити што доступнијим“, рекла је Ен 
Пешић из Саветодавног одбора Етно мреже. Сличног мишљења 
је и Мете Кјуел Нилсен, амбасадорка Данске у Србији, која ин-
систира на томе да ови лепи производи треба да развијају своју 
употребну вредност.

„Глобални тренд повратка традицији треба што боље иско-
ристити и на тај начин пружити шансу што већем броју жена из 
руралних подручја да обезбеде своју егзистенцију. У цео процес 
треба укључити и младе људе са свежим и добрим идејама, да 
допринесу бољем дизајну и употребној вредности ових предме-
та“, рекла је Мете Кјуел Нилсен.

Ове рукотворине настале су у удружењима и задругама чла-
ница Етно мреже широм Србије, а гаранцију квалитета предста-
вља и чињеница да се у оквиру пројекта јавних радова израђују 
производи које званичници Владе Србије користе као протоко-
ларне поклоне у сусретима са страним државницима, што је по-
тврдила и представница Протокола Владе Србије. 

Изложен је и део асортимана рукотворина насталих у са-
радњи са друштвено одговорним компанијама. Оне су истовре-
мено купци, али и партнери Етно мреже, који дају предлоге за 
унапређење и обогаћивање понуде. 

„Гумене чизме су постале тренд широм света и наша ком-
панија је покренула сопствени бренд - Маниера, који је доживео 
велики успех. Сада смо га обогатили, јер смо одлучили да на 
наше чизме нашијемо рукотворине карактеристичне за Србију“, 
нагласила је Јелена Петковић, директорка корпоративних посло-
ва компаније „Тигар“ из Пирота. 

Изложба „Пословном Београду - Етно мрежа“

РУКОТВОРИНЕ КАО 
ПОСЛОВНИ ПОКЛОН

Уникатни производи који представљају рафиниран спој традиционалних техника и модерног дизајна, у луксузном 
паковању и прожети традиционалним српским мотивима, најбољи су поклон, како за партнере из иностранства, 

тако и за сараднике из Србије
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Институционална подршка
Један од партнера Етно мреже је и Национална служба за за-

пошљавање, која је у протеклих пет година, разним програмима, 
подржала запошљавање и економско оснаживање жена ангажо-
ваних на овом пројекту. 

„Служба подржава запошљавање свих тешко упошљивих 
категорија, међу које спадају и жене. Кроз пројекат јавних радо-
ва, у сарадњи са Етно мрежом, у овој години ангажоване су 52 
жене, а од почетка сарадње више од 300 жена је на различите 
начине било укључено у овај пројекат. Јавни рад се реализује у 15 
општина, а највећи број њих је из категорије неразвијених, чиме 
доприносимо равномерном регионалном развоју наше земље. За 
Националну службу за запошљавање веома је важно да поред 
финансијских подстицаја ове жене стекну и знање, како би сутра 
могле и да покрену свој посао. Ови пројекти су допринели и раз-
воју сеоских подручја, али и очувању културног наслеђа Србије 
и промоцији сеоског туризма“, нагласио је портпарол НСЗ Срђан 
Андријанић. 

Ово је добар пример системске и институционалне подрш-
ке иницијативи произвођача рукотворина из целе Србије, да се 
кроз јавне радове не само запосле, него и оспособе за даљу про-
изводњу рукотворина по највишим стандардима, како би и по 
завршетку јавног рада могли остваривати приходе и живети од 
свог рада. 

Акцији се прикључила и Радио телевизија Србије, и по речи-
ма Зорана Миликића, помоћника директора РТС, отворила своја 
врата изложби која, као и национални сервис, помаже очувању 
баштине наших народа и културног идентитета. 

Пуно стрпљења и љубави
Етно мрежа представља организацију жена које производе 

висококвалитетне рукотворине, осмишљеног дизајна и са лук-
сузним паковањем. Као национално удружење произвођача 
рукотворина, Етно мрежа окупља преко хиљаду жена из свих 
крајева Србије. Оне су упознале посетиоце изложбе су традицио-
налним техникама у изради рукотворина - пустовање, вез и зла-
товез, нецање и ткање. 

„Раније сам била домаћица и мајка, када су деца одрасла 
прикључила сам се удружењу Јефимија и почела да израђујем 
рукотворине. Наше удружење окупља жене које су махом остале 
без посла у угашеним текстилним фабрикама. Остале су нају-
порније, јер је потребно пуно стрпљења и љубави да бисте се ба-
вили овим послом. Ипак, поред љубави, можете и пристојно да 
зарадите. Сада нам се преко јавних радова прикључују и друге 
жене, а што је најважније - и оне са инвалидитетом. Имамо и свој 
продајни простор, а недавно смо по наруџбини Теленора радиле 
и торбице за мобилне телефоне“, каже Евица Ђурић, из Великог 
Градишта. 

Прича Јованке Шовљански из Инђије није много другачија. 
Она је уз помоћ Етно мреже свој хоби претворила у занимање. 
„Тренутно сам запослена на јавним радовима, и знање које сам 
стекла преносим на нове жене, које желе да се баве овим послом“, 
истиче са поносом Јованка.

Изложба ће бити отворена сваког дана од 10:00 до 20:00 ча-
сова, а током преподневних сати биће организоване и презента-
ције старих техника израде рукотворина за најмлађе из београд-
ских вртића и основних школа. 

   	 А.Бачевић

Јединствена иницијатива
Етно мрежа представља струковну организацију жена 

које се баве производњом традиционалних рукотворина, ос-
мишљеног дизајна и у луксузном паковању, према прописа-
ним стандардима квалитета. Настала је у мају 2005. године, уз 
подршку USAID-а, са циљем очувања старих и заборављених 
техника израде рукотворина (одевних предмета, сувенира и 
програма за ентеријер), и оспособљавања и организовања жена 
за тржишну производњу. Пројекат Етно мреже представља је-
динствену иницијативу којом се производња рукотворина у 
Србији оживљава као перспективна, али недовољно развијена 
привредна активност, која пружа могућност за економско ос-
наживање и самозапошљавање жена. 

Етно мрежа данас реализује активности на очувању кул-
турног наслеђа које подржавају ресорна министарства Ре-
публике Србије, републичке институције, одабране локалне 
самоуправе и страни донатори. Као национално удружење 
произвођача рукотворина обухвата више од петсто жена из 
свих крајева Србије, које су организоване у задруге или удру-
жења и усмерене на стварање добро осмишљених и уникатних 
производа.
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Деци и омладини која излази из домова и даље треба 
подршка, па им надлежне институције и остали акте-
ри на тржишту рада морају помоћи да што пре дођу 
до посла. Они су изузетно вредни и искористиће сваку 
шансу, јер им је жеља да се што пре осамостале. Медија  

 и реформ центар из Ниша позвао је компаније из Србије 
и региона да се укључе у акцију запошљавања штићеника домова 
за незбринуту децу, кроз менторски програм у оквиру регионалног 
пројекта „Из дома на своје“. Апел је упућен свим компанијама и пос-
лодавцима које желе да учествују у овом програму, како би младима 
без родитељског старања омогућили брже и лакше запошљавање.

„Циљ ове иницијативе је да се подигне свест грађана о про-
блему и потреби запошљавања младих штићеника домова и да 
им се омогући да што пре постану самостални. Она би требало да 
помогне решавање проблема деце и омладине без родитељског 
старања, која због година старости губе право на смештај у домо-
ве. Такав је случај са домом у Кулини, који би требало да постане 
дом за одрасле, а деца да буду смештена у мале домске заједнице“, 
наводе у Медија и реформ центру и додају да планирани Ментор-
ски програм подразумева рад са групом од пет до десет младих 
људи из домова.

Пројекат „Из дома на своје“ овај центар реализује у партнер-
ству са Министарством рада и социјалне политике, организацијом 
„1000 младих лидера“, Универзитетом Метрополитан, Медија цен-
тром Београд, Националном службом за запошљавање и другима. 
Такође, програм је финансијски подржала Европска комисија, кроз 
Генерални комитет за проширење, социјалне послове и инклузију. 
Пројекат „Из дома на своје“ регионалног је карактера и паралелно 
се спроводи у Хрватској (носилац пројекта је „Отворена медијска 
групација“ из Загреба), Словенији и Македонији, а финансијер је 
Европска комисија, кроз Генерални комитет за проширење, со-
цијалне послове и инклузију. 

До сада су у оквиру овог програма организовани сајмови 
запошљавања у Нишу и Београду и радионице на којима су ко-
рисници домова учили како да се пријаве за посао. 

„Пројекат третира проблематику постинституционалне заш-
тите деце без родитељског старања. Наше су активности усмерене 
ка томе да ојачамо позицију ове деце како би брже и лакше до-
шли до посла. Организовали смо радионице за усавршавање њи-
хових комуникационих вештина, а затим и сајмове запошљавања 
у Нишу и Београду, како би се практично упознали са поступком 
тражења посла и проверили и вежбали оно што су научили на ра-
дионицама. До важних сазнања такође су могли да дођу кроз тај 
директни контакт и разговор са послодавцима. Ипак, овом би про-
блему морало да се обрати много више пажње, јер се ради о здра-
вој, вредној и способној деци која су стицајем несрећних животних 
околности остала без својих породица. Зато желимо да скрене-
мо пажњу друштва на проблем да деци која излазе из домова и 
даље треба подршка, а надлежне институције да подстакнемо да 
им помогну да што пре дођу до посла као основе за самосталан 
живот. Правимо и регионалну базу података, радних биографија 
ове деце и послодаваца, која ће бити у сваком тренутку доступ-
на и једнима и другима, а све у циљу да се међусобно што лакше 
повежу. То су деца која су изузетно вредна и која ће искористити 
сваку шансу, јер им је жеља да се што пре осамостале. Зато им кроз 
подршку треба улити више самопоуздања. Након одржаних сај-
мова покушаћемо да што више деце запослимо. Од Универзитета 
Метрополитан добили смо две стипендије за наставак школовања, 
а по жељи деце пробаћемо и да неколицини омогућимо стицање 
возачких дозвола“, рекао је том приликом Миодраг Миљковић, ко-
ординатор пројекта „Из дома на своје“. 

Оснаживање ове категорије младих људи подразумева њи-
хово даље професионално усавршавање, односно њихово за-
пошљавање. Сарадници Националне службе за запошљавање 
сем помоћи око организовања сајма запошљавања учествовали 
су и у активностима радионица намењеним штићеницима до-
мова за незбринуту децу, чији су циљеви и теме били окренути 
унапређењу њихових комуникацијских вештина и могућностима 
за њихово даље формално и неформално образовање, као и могућ-
ностима за њихово запошљавање, што би требало да допринесе 
њиховом даљем оснаживању и осамостаљивању.

Регионални пројекат „Из дома на своје“

ОСНОВА ЗА САМОСТАЛАН ЖИВОТ 
„Желимо да скренемо пажњу друштва на проблем да деци која излазе из домова и даље треба 
подршка, а надлежне институције да подстакнемо да им помогну да што пре дођу до посла као 

основе за самосталан живот“, кажу у Медија и реформ центру из Ниша

Пријављивање
У оквиру пројекта покренут је регионални веб-портал који 

садржи радне биографије свих фирми и штићеника који траже 
посао у Србији или региону. Све заинтересоване компаније и 
послодавци могу оставити податке о својој компанији на сајту 
www.fromfostertoprosper.com. Чланство у овој бази податка је 
бесплатно и без икакавих обавеза према компанији. 
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Испостава Топола крагујевачке филијале Националне службе за за-
пошљавање организовала је сајам запошљавања у просторијама Хотела 
„Опленац“. Ово је први сајам организован у Тополи, а манифестацију је 
подржала и локална самоуправа. Сајам су свечано отворили председ-
ник Општине Драган Јовановић и заменица директора Националне 
службе за запошљавање Љиљана Петровић.

На сајму је учествовало 20 послодаваца, а у понуди је било 50 сло-
бодних радних места. Најтраженији су били конобари, кувари, возачи, 
пекари, машински техничари, металостругари, металоглодачи, али и 
радници у другим занимањима.

Незапослена лица су имала прилику да у директном контакту са 
послодавцима добију информације о могућностима запошљавања и 
предају своје радне биографије. Поред Хотела „Опленац“, који је исказао 
потребу за запошљавањем највећег броја лица, и то првенствено коноба-
ра и кувара, на сајму су учествовали и предузеће „Морсад“, ЗМР „Свети 
Лука“, предузеће „Метал“, ливница „Лигбар“ и др.

Тренутно се на евиденцији незапослених у општини Топола налази 
око 2.000 лица, од којих је 1.000 жена. Од укупног броја незапослених, 
гледано по стручној спреми, највише је лица са трећим и четвртим сте-
пеном стручне спреме (1.172 лица). Посматрано по годинама старости, 
најбројнија су лица до 30 година и старија од 50 година.

Током 2011. и 2012. године на територији општине Топола спрове-
дена су три јавна рада, на којима је ангажовано 21 лице и за чију реали-

зацију је издвојено близу 3 милиона динара. Током ове две године кроз 
програм новог запошљавања радни однос засновало је 16 лица, и за те 
намене издвојено је 1,6 милиона динара. За програм самозапошљавања 
определило се 10 лица, а у ове сврхе издвојено је 1,8 милиона динара.

Кроз програме „Прва шанса“ и „Стручна пракса“ током 2011. и 2012. 
године прошло је 13 лица са територије општине Топола.

	 	 Центар	за	информисање	НСЗ

На иницијативу Општинске управе Врњачке Бање, крајем проте-
клог месеца одржан је округли сто на тему Закона о запошљавању и 
професионалној рехабилитацији особа са инвалидитетом. Састанку су 
присуствовали представници локалне самоуправе, јавних и приватних 
предузећа, удружења особа са инвалидитетом и Националне службе за 
запошљавање. Разјашњена су многа питања у вези са запошљавањем 
особа са инвалидитетом.

Руководилац Центра за професионалну рехабилитацију особа са 
инвалидитетом Националне службе за запошљавање, Вања Златковић, 
истакла је да особе са инвалидитетом могу да дају знатан допринос 
раду сваког предузећа, због своје мотивације да буду корисни чланови 
друштва. Такође, представила је програме Националне службе за запо-
шљавање који подстичу запошљавање особа са инвалидитетом финан-
сијским и нефинансијским мерама.

Помоћник председника Општине, Душан Стевановић, нагласио је 
да је локална самоуправа спремна да сарађује са Пореском управом, да 
би се Закон испоштовао код свих привредника у Врњачкој Бањи и да би 
особе са инвалидитетом могле да се равноправно укључе у сферу рада.

Директорка пожаревачке филијале за запошљавање Јадранка Мом-
чиловић и градоначелник Пожаревца Миомир Илић, уручили су проте-
кле недеље уговоре о додели субвенције за програм самозапошљавања 
по програму ЛАПЗ-а Града Пожаревца.

Прилику да покрену соствени посао добило је 29 незапослених лица, 
уз помоћ од 224 хиљаде динара по лицу. За ове намене локална самоупра-
ва је издвојила средства у износу од 5,6 милиона динара, док је Национал-
на служба издвојила средства у износу од 840 хиљада динара.

„Ова средства ће ми помоћи да отворим агенцију која ће се бавити 
негом старих и болесних особа. Моја идеја је да првенствено пружим по-
моћ непокретним особама. Захваљујем се Националној служби и Град-
ској управи што су ми омогућили да се бавим овом хуманом делатношћу“, 
рекла је Ана Томић, корисница средстава.

Захваљујући овом програму незапослени ће се бавити различитим 
услужним и производним делатностима, као што су пекара, израда суве-
нира и накита, производња радне одеће, производња металне галанте-
рије, шивење одеће за фолклор, нега болесника-помоћ у кући и низ других.

Први сајам запошљавања у Тополи

УЗ пОДРшКУ лоКалне самоУправе

Округли сто у Врњачкој Бањи
ЗАпОшЉАВАЊЕ ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

Уручени уговори о додели субвенција за самозапошљавање 
УСЛУЖНЕ И пРОИЗВОДНЕ ДЕЛАТНОСТИ

На сајму је учествовало 20 послодаваца, а у понуди је било 50 слободних радних места. 
Најтраженији су били конобари, кувари, возачи, пекари, машински техничари, металостругари, 

металоглодачи, али и радници у другим занимањима
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Равноправност жена и мушкараца декларативно је једна од 
основних вредности Европске уније. Принцип равноправ-
ности, који поред осталог подразумева да жене и мушкар-
ци имају право на једнаку зараду за исти посао, саставни 
је део и Римског уговора из 1957. године. Последњих неко-

лико деценија ЕУ је настојала да питање једнакости жена додатно 
ојача кроз законодавну активност. Све то праћено је израженим 
трендовима који указују на повећан број жена на тржишту радне 
снаге, као и пораст броја високообразованих жена.

Већи број жена у управним одборима
Пошто проблема и даље има у тој области, Европска комисија 

је раније усвојила Статегију за једнакост жена и мушкараца, која 
се односи на период од 2010. до 2015. године. Циљ стратегије је 
промовисање једнакости међу половима, а као главни приорите-
ти истичу се: једнака економска независност жена и мушкараца, 
једнаке плате за исти посао, једнакост у доношењу одлука, промо-
висање једнакости и ван оквира ЕУ и поштовање достојанства и 
интегритета жене. Европска комесарка за правду, Вивијан Рединг, 
прошле године је покренула кампању којом се компаније позивају 
да до 2015. године повећају број жена у управним одборима на 
30%, а до 2020. године на 40%. Европска комисија припрема и за-
кон којим ће се обезбедити равноправно учешће жена у управним 
одборима компанија у свим чланицама ЕУ, до 2020. године. Међу-
тим, не слажу се сви да је увођење квота добро решење. Према по-
дацима Европске комисије, из јануара 2012, жене чине само 13,7% 
чланова управних одбора великих компанија. Пет чланица ЕУ - 
Француска, Белгија, Холандија, Италија и Шпанија, већ примењује 
такав закон, а женски лоби у Европском парламенту сада се нада 
да ће успети да добије потребну подршку да се та пракса уведе и у 
остале чланице. Норвешка, која је чланица Европског економског 
простора, такође примењује сличан закон.

У Србији је почетком ове године осам великих компанија које 
послују у Србији потписало Декларацију о поштовању принципа 
оснаживања жена, док су три компаније још раније потписале тај 
документ. Међу потписницима су: Кока кола, Ерсте банка, Банка 
Интеза, Карлсберг, Б92, ИБМ, Авон и Актавис. Кључни принципи 
те декларације, коју је у свету потписало више од 400 великих 
компанија, јесу окончање насиља над женама, безбедност жена 
на раду, увођење родног елемента у национално планирање буџе-
та, економско јачање жена и подршка њиховом учешћу у руково-
дећим структурама. 

Хармонија између пословног и  
приватног живота

Међутим, статистике су неумољиве и показују да запослене 
жене у Србији имају ниже плате од мушкараца, мање су заступље-
не на руководећим местима, теже проналазе посао и дуже остају 
незапослене, а често су стављене пред дилему између родитељства 
или каријере. Оне и даље носе знатно већи терет одржавања до-
маћинства, подизања деце и бриге о старим и болесним особама. 
Констатујући овакво стање, Управа за родну равноправност, која 
ради у склопу Министарства рада, запошљавања и социјалне по-
литике, недавно је представила студију о усклађивању приватног 
и пословног живота и изашла са препорукама конкретних мера, 
које би требало да, тамо где је то могуће, растерете запослене. 

Дубоко укорењени проблем представља неравноправна по-
дела кућних обавеза између мушкараца и жена. Неплаћени рад 
који жене обављају често се ни не препознаје као рад, већ као 

нешто што се подразумева, иако и пеглање, чишћење или прање 
имају своју цену на тржишту. Дугорочно решење овог проблема 
укључује ангажовање читавог друштва на промени класичних 
схватања о природи мушко - женских односа и начину функцио-
нисања у породичној заједници. Оно на шта се тренутно може 
утицати, и што препоручује Управа за родну равноправност, јесте 
промоција смањења платног јаза између два пола и коришћење 
родитељског одсуства од стране очева или оба родитеља истовре-
мено. Многи нису ни упознати да је и очевима пружена једнака 
могућност да уместо мајки узму родитељско одсуство и посвете 
се подизању деце, а и они који знају да ова опција постоји још увек 
се ретко за њу одлучују. 

Неусклађеност социјалих  
служби и установа

Скорашња студија о доступности социјалних услуга на локал-
ном нивоу дала је неке занимљиве резултате. Проблем са којим 
се родитељи суочавају је неусклађеност социјалих служби и ус-
танова, које би требало да део бриге о деци и старима преузму 
на себе, као што су јасле, вртић, дневни боравак, боравак за особе 
ометене у развоју и помоћ у кући. Истраживања су показала да, 
на пример, у 94 одсто локалних самоуправа постоји помоћ и нега 
у кући за старије особе, док за децу са посебним потребама ова ус-
луга постоји у само 18 одсто. Чак и тамо где постоје, ове услуге су 
најчешће недовољне или их је веома тешко добити, па нису ретке 
ситуације у којима жене дају отказ како би се посветиле нези деце 

Положај жена у свету и Србији

ЖЕНЕ КАО СУВОЗАЧИ
Статистике показују да запослене жене у Србији имају ниже плате од мушкараца, мање су заступљене на 

руководећим местима, теже проналазе посао и дуже остају незапослене, а често су стављене пред дилему 
између родитељства или каријере 
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или неког болесног члана породице. Да би се то предупредило не-
опходно је повећати постојећи капацитет и квалитет социјалних 
услуга, како за оне најмлађе, тако и за старе и болесне особе. Када 
је реч о радном времену ових служби, оно неретко није прилагође-
но радном времену запослених. 

У целокупној пројекцији постизања хармоније између по-
словног и приватног живота, најнеумољивије делују послодавци. 
Осим дискриминације са којом се жене често сусрећу при запо-
шљавању, и оне које су у радном односу суочене су са ригидношћу 
радног времена, а често им се не излази у сусрет ни када су труд-
нице или дојиље. Позитивни примери постоје, па су у склопу неких 
фирми почеле да раде предшколске установе, у којима деца могу 
да проводе време при радном месту родитеља. 

За жене би примена ових мера значила растерећење и реду-
ковала стрес, али и оставила слободно време, у којем би могле да 
се посвете искључиво својим потребама, рекреацији или хобијима. 
Међутим, спровођењем оваквих социјалних политика не профи-
тирају само жене. За мушкарца то значи и скидање великог дела 
терета као главе куће и оног који је одговоран за финансијску си-
туацију у породици. Предузећа добијају бољу радну атмосферу и 
повећану продуктивност, а држава економску добит. Напослетку, 
требало би да дође и до пораста наталитета, јер неке државе, као 
што је на пример Норвешка, управо у спровођењу оваквих полити-
ка виде разлог због кога се последњих година у њиховој средини 
повећао природни прираштај.

Криза погоршава положај жена
О положају жена у кризи говорило се и последњег дана Дру-

гог београдског безбедносног форума, 22. септембра. Главни 
закључак панела је да се положај жена погоршава током кризе, 
без обзира на то да ли је реч о економској или политичкој кризи. 
Међународне конвенције и квоте за жене у утицајним телима и 
институцијама, попут парламената, могу донекле да измене ситу-
ацију, али свакако нису довољне. Таква тврдња на Форуму је пот-
крепљена искуствима панелисткиња са различитих меридијана - 
од централне Европе, преко Либије, до Бангладеша, које су довеле 
у питање и нека од уверења уврежених на Западу, попут изразито 
негативног утицаја ислама на жене.

Један од видова кризе је економска, која се обично прелива 
и на политичку, и већ неколико година погађа Европу. Координа-

торка Мреже за родна питања централне и источне Европе, Соња 
Локар, упозорила је да постоји опасност да у тој кризи жене изгубе 
део онога што су постигле на изградњи свог положаја. Разлог за то 
су мере штедње, које су основни начин на који Европа покушава да 
се избори са проблемима. Ову тврдњу Соња Локар је поткрепила 
примерима мера штедње које су усвојене - накнада за породиљско 
је смањена, као и плате у јавном сектору, у којем највећи део чине 
жене. Зато се, како је истакла, без обзира на то како ће се криза 
решавати у Европи, мора узети у обзир то што су жене изгубиле.

Глас либијских жена
Оснивачица организације Глас либијских жена, Алаа Мура-

бит, указала је на проблеме са других меридијана, где економија 
није била главна брига у претходних годину и по дана. У њеној 
земљи свргнут је диктаторски режим, а либијска револуционарна 
војска сачињена је искључиво од мушкараца. Улога жена остала је 
невидљива, а њихове заслуге непризнате. У градовима без мушка-
раца, који су водили борбе, жене су радиле све, преузимајући и 
улоге које, како је истакла, у Либији иначе нису уобичајене за жене. 
Оне заузврат нису добиле никакво признање и никакву моћ у од-
лучивању. 

Алаа Мурабит упоредила је положај жена са неким ко седи 
на месту сувозача у, како је кроз шалу навела, медитеранским 
земљама, у којима се вози неодговорно и брзо. Као и сувозачи, и 
жене су у сукобима као и мушкарци непосредно изложене опас-
ности. Само за разлику од њих, немају никакву моћ одлучивања. 
Међутим, квоте за жене на функцијама и њихово формално 
учешће у одлучивању не гарантују да ће оне заиста имати моћ и 
утицај. Како је навела, потребно је веће разумевање у јавности о 
улози жена у политици.

Улога жена у сукобима
Амбасадорка Бангладеша у Белгији, Луксембургу и ЕУ, Исмат 

Јахан, упозорила је да повећана улога коју жене преузимају током 
сукоба може, када се ситуација смири и живот врати у уобичајене 
токове, да се окрене и против њих. Тада се, наиме, може појавити 
и породично насиље, јер се мушкарци могу осетити угроженим. 
Јахан је навела и да жене некад немају исти однос ни пред право-
суђем, као и да се, на пример, у случају силовања често одлучују 
да прећуте.

На форуму је истакнуто да у том смислу треба почети од об-
разовања, али и радити на отклањању стереотипа и бољој улози 
медија. На сложеност овог питања указала је и регионална про-
грамска директорка Агенције Уједињених нација за родну равноп-
равност (UN Women) Ерика Квапилова. До бољег и већег утицаја 
жена, како је истакла, неће довести ни нове смернице, унапређење 
новог оквира, као ни акциони планови за које није предвиђен 
буџет. Потребно је постојећи оквир уважити и применити. Проме-
на је, како је навела, сложена, и ниједна појединачна мера неће 
аутоматски довести до промене.

 	 	 	 	 A.Бачевић
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