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СиСтем виСоког образовања у Србији 

СКУПИ ПАРАДОКСИ
Стратегија образовања, на основу европских стандарда, 
амбициозно предвиђа да до 2020. године у читавој популацији од 
30 до 34 године буде 40 одсто факултетски образованих грађана 

уСкоро закон о Социјалном 
предузетништву

ПОЗИТИВНА 
ДИСКРИМИНАЦИЈА
Концепт социјалног предузетништва још увек није потпуно 
и јасно дефинисан ни од стране јавних власти, ни од стране 
правног система. Зачеци успостављања адекватне законске 
и подзаконске регулативе назиру се у неколико закона

београдСки клуб за  
активно тражење поСла

ПЕТ ГОДИНА  
УСПЕШНОГ РАДА
Обука подиже самопоуздање полазника, активира их и 
мотивише, упућује на различите изворе информисања у 
потрази за послом
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ЖЕЉЕ И СТВАРНОСТ
Нова Стратегија образовања, на основу европских стандар-

да, амбициозно предвиђа да до 2020. године у читавој попула-
цији од 30 до 34 године буде 40 одсто факултетски образованих 
грађана. 

„Држава годишње издвоји мање од 0,9 одсто бруто нацио-
налног дохотка за високо образовање, док у развијеним земљама 
тај проценат износи најмање 1,6. Због тога је сасвим разумљиво 
што развијене земље могу да у популацији од 30 до 34 године 
имају 40 одсто високообразованих, а ми не“, каже председник 
Конференције универзитета Србије проф. др Бранко Ковачевић, 
додајући да је стратегија „списак лепих жеља“, које ће се тешко 
спровести у стварности.

Статистику би могли да побољшају млади који су стекли 
неку од универзитетских диплома у иностранству и одлучили 
да се у Србију врате. Међутим, они се по повратку суочавају с 
препрекама у признавању стечених диплома.

„Ми позивамо људе који су завршили школовање у ино-
странству да се врате у Србију, а заправо их у томе онемогућа-
вамо бројним препрекама постављеним на путу признавања 
стечених диплома“, рекла је Татјана Папић, један од аутора пуб-
ликације „Признавање страних високошколских диплома у Ср-
бији“.

Доношењем Закона о социјалном предузетништву, држава 
и локалне самоуправе биће у обавези да улажу у отварање нових 
радних места за угрожене слојеве становништва. На тај начин, у 
наредне четири године биће обезбеђен посао за више од 70.000 
социјално угрожених становника Србије. О поменутом закону и 
новим могућностима за отварање нових радних места, недавно 
су разговарали и потпредседник Владе Србије и министар рада, 
запошљавања и социјалне политике Јован Кркобабић и Сузана 
Мургасова, која је предводила мисију Међународног монетарног 
фонда у Србији.

На иницијативу председника општине Мирослава Мићића, 
у Љубовији се одскора помоћ социјално угроженима додељује на 
нов, код нас јединствен начин. Сви који траже помоћ из општин-
ског буџета, а који су радно способни, упућују се на рад у једно 
од два јавна предузећа, где се радни дан рачуна 1.500 динара.

„Суочени са великим бројем захтева за социјалну помоћ и 
недовољним средствима у буџету, морали смо да нађемо неко 
решење које ће задовољити кориснике и омогућити оптимал-
но трошење буџетских средстава. Најлогичније је било да свим 
тражиоцима који су радно способни омогућимо да зараде потре-
бан новац. Корист је обострана, јер јавна предузећа не морају да 
ангажују додатну радну снагу за поједине послове“, објашњава 
Мићић.

Београдска филијала Националне службе за запошљавање 
и Општина Звездара обележиле су пет година рада Клуба за ак-
тивно тражење посла. Од оснивања Клуба у обуку за тражење 
посла било је укључено 1.100 незапослених, а 225 се запослило у 
року од шест месеци након завршене обуке. 

Обука се организује за мање групе, од 10 до 15 незапосле-
них. Две недеље полазници савладавају основне вештине у тра-
жењу посла, почев од самопроцене властитих интересовања, 
вештина, знања, склоности, способности, ставова и вредновања 
посла, преко упућивања у формалне и неформалне начине тра-
жења посла, где је нагласак на томе да сваки полазник формира 
своју мрежу контаката и извора информација о потенцијалним 
пословним понудама. Клуб има 10 рачунара на којима полаз-
ници самостално претражују сајтове за оглашавање слободних 
радних места, а након теоријске обуке обавезни су да напишу 
документа са којима конкуришу за посао.

    Редакција



Бизнис база 2012

Међународни сајам предузетништва „Бизнис база“ одржава се од 29. новембра до 
1. децембра, у Хали 1 Београдског сајма. Мисија ове значајне манифестације је 
подстицај оснивању и развоју малих и средњих предузећа, повећање иновативности и 
конкурентности, подстицај омладинском и женском предузетништву и развој опште 
предузетничке културе у Србији

Национална агенција за регионални развој/Републичка 
агенција за развој МСП, у сарадњи са Београдским сај-
мом, још од 2002. године организује Међународни сајам 
предузетништва „Бизнис база“. На сајму се представља 
широка понуда производа и услуга малих и средњих 

предузећа и предузетника, као и понуда привреде великих сис-
тема и јавног сектора намењена малим и средњим предузећима. 
Заступљена су предузећа различитих привредних делатности, 
регионални центри, агенције, коморе, удружења предузетника, 
државне институције, локалне самоуправе, институти и научно-
истраживачки центри. То је једини сајам предузетништва у земљи 
који на једном месту окупља све релевантне домаће и међунаро-
дне институције које су у функцији помоћи приватном сектору.

На „Бизнис бази“ одржаној 2010. године, под слоганом “Кључ 
успеха”, окупило се више од 300 излагача из земље и иностран-
ства, а већ на наредном сајму, чији мото је гласио „Решење из прве 
руке“, поред домаћих, учествовали су и привредници из Немачке, 
Црне Горе, Босне и Херцеговине, Македоније, Хрватске и Словеније. 
Представила су се мала и средња предузећа, као и институције и 
државне установе са својим концептима који су у функцији раз-
воја и стварања повољне климе за развој малих и средњих преду-
зећа. Присутне су биле и државне агенције задужене за сектор ма-
лих и средњих предузећа, Национална служба за запошљавање, 
Агенција за привредне регистре, Агенција за страна улагања и 
промоцију извоза (СИЕПА) и Агенција за осигурање и финанси-
рање извоза, као и Привредна комора Србије, Привредна комора 
Београда, владине и невладине непрофитне организације, инсти-
туције из јавног и цивилног друштва, банке и донатори.

У оквиру овогодишњег Међународног сајма „Бизнис база“, 
који се одржава под слоганом “Повежи се!”, Европска мрежа пре-
дузетништва - Привредна комора Србије и Национална агенција 
за регионални развој, у сарадњи са Привредном комором Луксем-
бурга, као додатни програм организују и међународне пословне 
сусрете. 

Сусрети почињу 29.11.2012, у Инђији, организованом посетом 
индустријској зони. Ова општина представља једну од најразвије-
нијих индустријских области у Србији. Са врхунском инфраструк-
туром, излазом на два међународна коридора и богатом мрежом 
малих и средњих предузећа и ефикасних локалних институција, 
Инђија представља једну од најбољих инвестиционих локација.

На међународним пословним сусретима у Београду и Инђији 
ове године биће заступљен сектор грађевинске индустрије и мате-
ријала, затим сектори дрвне, електро и металске индустрије, обно-
вљиви извори енергије, рециклажа и информационе технологије.

Паралелно са „Бизнис базом“ одржаће се и Сајам локалних 
самоуправа, на којем ће се представити активности, ресурси и 
потенцијали општина, градова и региона Србије и Југоисточне Ев-
ропе. За све учеснике то ће бити још једна прилика да се упознају 
потенцијални партнери - компаније, инвеститори и донатори. О 
темама значајним за развој локалних самоуправа у Србији и ус-
постављање сарадње наших и локалних самоуправа из региона 
и Европе говориће се на тематски организованим округлим сто-
ловима. 

	 	 	 	 СМЦ

ПОВЕЖИ СЕ!

НСЗ на „Бизнис бази“
Осим презентације Сектора за предузетништво и програ-

ме запошљавања, Национална служба за запошљавање ће на 
„Бизнис бази“ представити и два актуелна пројекта на којима је 
један од партнера. Пројекат „Припрема институција тржишта 
рада Републике Србије за Европску стратегију запошљавања“, 
одобрен из средстава ИПА 2011, спроводи се путем твининг 
уговора и техничке помоћи. Започео је у мају 2012. године и 
предвиђено је да траје две године. Циљ пројекта је јачање ка-
пацитета МРЗСП и НСЗ за креирање политике запошљавања у 
складу са ЕУ стандардима, као и јачање капацитета локалних 
самоуправа за креирање локалне политике запошљавања, по-
себно кроз израду и спровођење локалних акционих планова 
запошљавања.

УСАИД Пројекат одрживог локалног развоја, у којем НСЗ 
учествује као партнер на основу Споразума о сарадњи са пред-
ставништвом Chemonics International Inc. у Београду, закљу-
ченог почетком 2012. године, има за циљ унапређење учешћа 
младих у процесима доношења одлука у њиховом окружењу, 
као и смањење броја незапослених младих. Пројекат се реали-
зује у периоду од 2011. до 2015. године.
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Број корисника новчане социјалне помоћи у Србији од по-
четка економске кризе повећао се за трећину, а процењује 
се да сваког месеца има око 1.300 нових корисника. Пре-
ма проценама, испод апсолутног прага сиромаштва живи 
7,9 одсто становништва Србије, а број сиромашних за око 

200.000 превазилази број корисника социјалних услуга. Према по-
дацима Републичког завода за социјалну заштиту, у систем социјал-
не заштите укључено је више од 500.000 грађана Србије, а половина 
њих, иако већином радно способни, корисници су материјалне по-
моћи. Иако приоритет, сходно стратешким документима, треба да 
буде развој услуга, економска криза и динамичан раст сиромаштва 
тежиште враћају на новчану помоћ. 

Један од начина за развој услуга, које би у потпуности замени-
ле материјална давања, јесте увођење социјалних пензија, што је и 
предвиђено једним од акционих планова, а што су многе земље већ 
урадиле. Социјалне пензије примали би они који нису уплаћивали 
доприносе или нису испунили минимум уплате, а којих је у Србији 
све више. Други модел од августа ове године примењује се у Пор-
тугалији. Влада Португалије, како је објавио француски „Монд“, од-
лучила је да здравствено и радно способне особе без деце или ста-
ратељства над особом са инвалидитетом буду позване да обављају 
јавне послове, као што су чишћење јавних паркова, радови на обнови 
социјалних установа или на организацији спортских и културних 
догађаја. Друштвено користан рад би трајао до 15 часова недељно, а 
уколико се позвани грађани не одазову, аутоматски ће им бити уки-
нута новчана помоћ. 

Сличан пример се може наћи и у Србији. Како пише „Блиц“, на 
иницијативу председника општине Мирослава Мићића, у Љубовији 
се одскора помоћ социјално угроженима додељује на нов, код нас 
јединствен начин. Сви који траже помоћ из општинског буџета, а који 
су радно способни, упућују се на рад у једно од два јавна предузећа, 
где се радни дан рачуна 1.500 динара.

„Суочени са великим бројем захтева за социјалну помоћ и не-
довољним средствима у буџету, морали смо да нађемо неко решење 
које ће задовољити кориснике и омогућити оптимално трошење 
буџетских средстава. Најлогичније је било да свим тражиоцима који 
су радно способни омогућимо да зараде потребан новац. Општина 
је потписала споразум са ЈП ‚Љубовија‘, ЈКП ‚Стандард‘ и Центром за 
социјални рад. Сви који траже социјалну помоћ, а способни су за рад, 
упућују се у једно од два јавна предузећа, где одрађују новац који им 
је одобрен. Корист је обострана, јер јавна предузећа не морају да ан-
гажују додатну радну снагу за поједине послове“, објашњава Мићић.

Оваква додела социјалне помоћи већ је почела да даје резулта-
те, у виду смањења захтева.

„Када педесетак људи тражи по две, пет, десет хиљада динара, 
као помоћ да преживе месец, то за општину није мало пара, док у 

исто време јавна предузећа ангажују раднике за сезонске послове“, 
каже први човек Општине Љубовија и истиче да се овај принцип ни-
како не примењује на људе који су болесни, особе са инвалидитетом, 
старе или децу.

Накнада за осмочасовно време је 1.500 динара, а мишљења 
корисника су подељена. Једни негодују, а други одрађују одобрена 
средства.

„У почетку је био присутан велики отпор. Људи су се бунили, 
нису хтели да раде. Свашта сам преживљавао, од напада, до псовки 
и клетви. Долазили су у канцеларију, показивали лекове... Временом 
су нове околности прихваћене и већ се дешава да корисници сами 
траже да раде, а број захтева за помоћ се смањио“, каже Мићић.

Корисници, углавном они који годинама добијају социјалну по-
моћ из општинског буџета, у почетку су ову одлуку дочекали на нож. 
Поједини и сада негодују, а већина не жели да јавно о томе прича.

Другачије мисли Живко Марковић (50), из села Алин Грм. Први 
пут је тражио помоћ и сада у јавном предузећу одрађује додељену 
суму.

„Одобрили су ми, али да одрадим у јавном предузећу. Кад не 
може боље, добро је и ово. Криза је, из ове коже се не може. Боље 
ишта него ништа“, прича Живко, који са супругом живи од 5.600 ди-
нара социјалне помоћи коју она добија.

И Бранислав Бојовић зарађује своју социјалну помоћ: „Имам по-
родицу, двоје мале деце и не стидим се ниједног посла. Нисам ја крив 
што не могу да се запослим нигде за стално. Кад је сад тако, мени 
нема друге“.

А.Б.

Нови модел за угрожене

У Љубовији се помоћ социјално угроженима додељује на нов, код нас јединствен начин. Тражиоци помоћи 
из општинског буџета, који су радно способни, упућују се на рад у једно од два јавна предузећа

ПОСАО УМЕСТО  
СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ
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Ускоро Закон о социјалном предузетништву

Концепт социјалног предузетништва у Србији 
још увек није потпуно и јасно дефинисан 
ни од стране јавних власти, ни од стране 
правног система, иако су његов значај и 

позитивни ефекти већ видљиви у друштву. 
Зачеци успостављања адекватне законске 

и подзаконске регулативе назиру се у 
неколико закона

поЗИТИвнА дИсКрИмИнАЦИјА

Друштвени циљеви
Социјално предузеће послује са крајњом мисијом да по-

стигне што боље друштвене циљеве. Свој приход инвестира 
у развој заједнице и запошљавање припадника социјално уг-
рожених група и радника који нису конкуренти на тржишту 
рада, или су маргинализовани, па их нема ни на евиденцијама 
незапослених. 

Да би најављени закон заживео у пракси, требало би да 
на производе тих предузећа буде мањи ПДВ и да она буду ос-
лобођена свих дажбина, осим плаћања здравствених и пензи-
оних доприноса. Позитивна дискриминација је важан сегмент 
стварања услова за боље функционисање свих фирми које ће 
се оснивати по том закону, али и подизање свести грађана о 
потреби куповања робе произведене у таквим предузећима.
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Србија је приступањем Болоњском процесу и ратифика-
цијом Конвенције о признавању квалификација из об-
ласти високог образовања у региону Европе, исказала 
недвосмислено стратешко опредељење да свој систем 
високог образовања усклађује с општим смерницама и 

начелима европског простора високог образовања. Доношењем 
Закона о високом образовању ова опредељења су добила своју за-
конску форму и постала обавеза свих високошколских установа у 
Србији. 

Списак лепих жеља
Нова Стратегија образовања, на основу европских стандарда, 

амбициозно предвиђа да до 2020. године у читавој популацији од 
30 до 34 године буде 40 одсто факултетски образованих грађана. 
То би значило да од 225.000 студената уписаних између 2005. и 
2009. године њих 200.000 мора да дипломира. Садашње статис-
тике говоре да је у питању само лепа жеља чије остварење није 
сасвим реално очекивати, иако би таква ситуација имала велики 
значај за друштвени и економски развој Србије. У Србији годишње 
у просеку дипломира око 15.000 студената, а скоро сваки други 
академац одустане од факултета. Србија данас броји око 500.000 
младих који имају између 22 и 26 година, од којих око 225.000 има 
статус студента. Тренутно има око 100.000 људи између 30 и 34 
године који су високообразовани и чине 24 одсто укупног високо-
образованог становништва Србије. Проф. др Иван Ивић, један од 
аутора ове стратегије, истакао је да европски тренд треба следити.

Са друге стране, председник Конференције универзитета Ср-
бије проф. др Бранко Ковачевић, сматра да драстично повећање 
броја високообразованих није могуће. 

„Држава годишње издвоји мање од 0,9 одсто бруто национал-
ног дохотка за високо образовање, док у развијеним земљама тај 
проценат износи најмање 1,6. Због тога је сасвим разумљиво што 
развијене земље могу да у популацији од 30 до 34 године имају 40 
одсто високообразованих, а ми не. Осим тога, садашњи капацитет 
научних кадрова није довољан за квалитетну едукацију толиког 
броја високообразованих“, каже професор Ковачевић, додајући да 
је стратегија „списак лепих жеља“, које ће се тешко спровести у 
стварности.

Тешкоће са признавањем диплома
Статистику би могли да побољшају и млади који су стекли 

неку од универзитетских диплома у иностранству и одлучили да 
се у Србију врате. Међутим, они се по повратку суочавају с препре-
кама у признавању стечених диплома. 

„Ми позивамо људе који су завршили школовање у иностран-
ству да се врате у Србију, а заправо их у томе онемогућавамо број-
ним препрекама постављеним на путу признавања стечених ди-
плома. Парадокс је да Фонд за младе таленте додељује стипендије 
најбољим студентима за студије на водећим светским универзи-
тетима, а они по повратку у нашу земљу имају тешкоће са при-

Стратегија образовања, на основу европских стандарда, амбициозно предвиђа да до 2020. године у 
читавој популацији од 30 до 34 године буде 40 одсто факултетски образованих грађана. Статистику би 
могли да побољшају млади који су школовани у иностранству, али тек када буду савладане препреке у 

процесу признавања стечених диплома

Систем високог образовања у Србији

СКУПИ  
ПАРАДОКСИ

Нова звања и старе компетенције
На евиденцији Националне службе за запошљавање тре-

нутно се налази 55.241 грађанин са дипломом факултета, што 
чини 7,36 одсто укупног броја незапослених. Дизајнер медија, 
мастер просторног планирања, сајбер форензичар, пословни 
психолог, финансијски администатор или менаџер у здравству, 
само су нека од занимања која стварају главобољу и Национал-
ној служби за запошљавање и послодавцима. Власници ових 
диплома звања су добили по новим, реформисаним просвет-
ним законима, али није иновиран регистар у који треба да буду 
заведени.

На евиденцији НСЗ је око 60.000 незапослених са новим 
звањима уписаним у факултетску диплому. Послодавци их 
врло често неће узети у обзир при одабиру кандидата за ново 
радно место, јер из самог звања није увек јасно ни шта умеју 
да раде. На пример, менаџер за финансије, зависно од факул-
тета на којем је то звање добио, може да има сасвим различита 
знања. 

Недавним изменама Закона о високом образовању овај 
проблем требало би да почне да се решава, јер је први пут од-
ређено да Министарство просвете треба да усвоји Национал-
ни оквир квалификација, којим ће да буде дефинисано свако 
звање и које компетенције оно носи. Министар Жарко Обрадо-
вић најавио је да је питање дана када ће Национални савет за 
високо образовање да заврши овај документ.
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знавањем диплома, чије је стицање финансирала Србија“, рекла је 
Татјана Папић, један од аутора публикације „Признавање страних 
високошколских диплома у Србији“, чији су резултати и препоруке 
представљени у београдском Медија центру. Папићева је указала 
да тај проблем траје годинама и да је можда један од разлога што 
до сада није решен и малобројност оних који су дипломе стекли у 
иностранству.

„Таква пракса не погађа само њих, већ и привреду, универзи-
тете и друштво у целини. Наиме, обезбеђивањем доброг и ефикас-
ног система признавања страних диплома побољшава се мобил-
ност радне снаге, која је значајан чинилац развоја привреде, као 
и конкурентност универзитета“, додала је Папићева и подсетила 
да је у извештају Европске комисије наведено да Србија није на-
предовала по питању признавања страних диплома, подсећајући 
да је то један од услова неопходних за прикључивање Европској 
унији. На то указује и Извештај Европске комисије о напретку Ср-
бије, објављен у октобру 2012. У делу који се односи на слободан 
проток услуга, наводи се да није остварен напредак у међусобном 
признавању професионалних квалификација и да Србија још мора 
да измени закон о признавању квалификација за тзв. регулисана 
занимања, која захтевају одређено стручно знање.

Интерна правила
Михајло Бабин, такође један од аутора публикације, казао је 

да Србија има стратешко опредељење да свој систем високог обра-
зовања усклађује са системом ЕУ, али да је то у пракси очигледно 
другачије. 

„Иако Закон предвиђа да се у поступцима признавања стра-
них високошколских диплома искључиво гледа на исходе учења, 
у пракси високошколске установе, у чијој је надлежности призна-
вање страних високошколских диплома, и даље настављају с де-
таљним упоређивањем студијских програма стечене и тражене 
квалификације, тј. нострификацијом. Један од разлога за потеш-

коће на које наилазе они који желе да им се у Србији признају ди-
пломе стечене у иностранству је и што факултети на један посебан 
начин штите тржиште рада и продукују занимања за јавни сек-
тор“, рекао је Бабин.

Хелена Хиршенбергер, коауторка студије, рекла је да тренутно 
процес признавања диплома ради изласка на тржиште рада траје 
око три месеца и дуже, а за наставак школовања нешто краће. 

„Закон не разликује признавање страних диплома ради на-
ставка образовања и права на рад и оба су поступка у надлеж-
ности високошколских установа. Признавање ради изласка на 
јединствено тржиште рада требало би да буде регулисано на на-
ционалном нивоу, а не да буде препуштено различитим интерним 
правилима сваке високошколске установе. Овако имамо парадокс 
да на јединствено тржиште рада излазите са различитим звањи-
ма, у зависности од тога ком универзитету сте поднели захтев за 
признавање дипломе“, истакла је Хиршенбергер и навела да ве-
лику препреку у овом поступку представља то што Србија нема 
национални оквир квалификација и да је постојећа листа звања 
застарела. Да би се стечена страна квалификација признала и до-
било неко звање, мора да постоји сродан акредитовани студијски 
програм у Србији.

Бескрајна умишљеност универзитета
Професорка београдског Електротехничког факултета у пен-

зији и рецензент публикације, Србијанка Турајлић, рекла је да су 
разлози за лош процес признавања страних диплома, а нарочито 
ради права на рад, заштита тржишта и „бескрајна умишљеност 
универзитета у Србији који себе виде као једине креаторе озбиљ-
ног знања и учења“. Универзитети, према њеним речима, себи дају 
легитимно право да проверавају да ли докторат Оксфорда и Импе-
ријал колеџа треба признати, иако је реч о престижним школама 
чија диплома отвара сва врата у свету.

„Потребно је око 3.000 евра, да би неко са универзитета који је 
на 500. месту на Шангајској листи утврдио да ли је валидна дипло-
ма универзитета из иностранства који су на Шангајској листи међу 
првих педесет“, рекла је Турајлићева и нагласила да је проблем и 
неспремност факултета да прихвате да звања која су измишљена 
на почетку индустријске револуције не могу да живе 120 година и 
додала да је тај процес бесрамно скуп. 

„То је једна од најсрамнијих пљачки студената коју чине уни-
верзитети. Процес признавања диплома треба да преузме држа-
ва, да траје две до три недеље и да кошта неколико хиљада динара, 
потребних само за администрацију“, рекла је Србијанка Турајлић. 
Говорећи о академском признавању страних диплома, она је ис-
такла да би се од државних универзитета очекивало да буду за-
интересовани за привлачење студената са дипломама других ви-
сокошколских установа, не само да би повећали број академаца, 
већ и зараду.

„То се не дешава зато што универзитети сами себи не верују 
да имају озбиљне мастер и докторске студије. Они неће да уписују 
студенте са приватних универзитета, уз образложење да не желе 
да им перу дипломе кроз мастер и докторске студије. Дипломе се 
перу ако су студије неозбиљне, у супротном, свако ко нема довољ-
но знања неће их завршити“, рекла је Турајлић.

Издавач публикације „Процес признавања страних високош-
колских диплома у Србији“ је Група за развојне политике (ГРП), 
непрофитна организација основана са циљем да пружи незави-
сну и стручну анализу питања која се тичу процеса европских ин-
теграција у Србији, посебно у областима права, економије, јавне 
управе, животне средине и образовања.

А.Б.	и	СМЦ

Наставници без наставе
Велики проблем имају кандидати са наставничких фа-

култета, јер је Министарство просвете недавно послало тума-
чење да од оних који су дипломирали ”по Болоњи” само масте-
ри могу да се запошљавају у школама. То оставља велики број 
људи са завршеним четворогодишњим студијама и звањем 
”наставник” без посла за који су се званично школовали.

Док се институције не усагласе и не донесу потребне про-
писе, главобољу имају власници ”болоњских” диплома и ма-
туранти огледних одељења средњих школа, као и службеници 
НСЗ, који треба некако да их заведу у регистру незапослених. 
Према званичном шифарнику - они не постоје.

„У почетку смо их уписивали описно, без шифре, а како се 
њихов број повећавао, било је све теже пронаћи те људе када 
треба да их препоручимо послодавцима. Почели смо да уво-
димо интерне шифре по којима их разврставамо, али то није 
довољно, јер није званична подела. Посебан проблем је што по 
звању не знамо шта ти људи умеју да раде и за који посао да 
их препоручимо“, објашњава Невена Летић, начелница у НСЗ. 
Рецимо, постоји много врста правника, менаџера, економиста, 
али не постоји званично и детаљно објашњење које компетен-
ције свака диплома носи. Само на Универзитету у Београду 
има око 1.500 студијских програма и школује се исто толико 
различитих врста стручњака.
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Упословном свету данас је скоро све могуће. Користимо 
најновију технологију, послове склапамо преко мобил-
них телефона, креативном идејом можемо себи осигура-
ти егзистенцију. Међутим, нестало је сигурности. Док је 
некада сигуран посао био синоним за добро радно место, 

сада су се вредности промениле. Цени се иновативност, услужност, 
квалитет, брзина. У време рецесије откази су постали свакодневи-
ца и добро је знати како се носити с том ситуацијом.

Важна је перцепција
Губитак посла снажно утиче на људе. Питамо се хоћемо ли 

имати довољно новца за становање и храну, хоћемо ли моћи себи 
и својој породици осигурати егзистенцију. Осим таквих питања, 
отказ неизбежно утиче и на слику о себи. Иако смо свесни да смо 
квалитетни радници и да отказ нема везе с нашим учинком на 
послу, јављају се сумње и брига да ли ћемо и колико брзо наћи 
нови посао.

Губитак посла је ситуација у којој треба реаговати одмах. До-
зволите себи неколико дана за тугу и љутњу, али не превише. Пре-
дуго туговање или потиштеност нису добри. Док год не почнете да 
делујете, више ћете се љутити на себе, што нема конструктивну 
сврху. Деловати значи пријављивати се на нове огласе за посао, 
распитивати се код пријатеља или колега за нове могућности, на-
писати детаљан CV и квалитетну молбу, контактирати фирме, итд.

Код ове врсте стресне ситуације важна је перцепција, односно 
начин на који је посматрате. Можете себе сажаљевати, можете 
сматрати како се већина послова добија преко веза и познанстава, 
можете причати како су конкурси већ унапред намештени. Прави 
пут је бити проактиван и пун идеја. У бици за проналажење новог 
посла пресудни су упорност и вера у сопствене квалитете. 

Смернице
Ево неколико смерница за деловање у ситуацији суочавања с 

губитком посла:
• Добро се распитајте код бившег послодавца да ли имате пра-

во на отпремнину или може ли вам написати препоруку. Иако зву-
чи парадоксално, организација у којој сте радили може вам бити 
од велике помоћи при тражењу новог посла, наравно, ако сте били 
вредан и добар радник.

• Пратите огласе за посао на специјализованим порталима, у 
новинама и на веб страницама појединих фирми. Немојте забора-
вити и друге медије, а обавезно посећујте сајмове запошљавања.

• Нађите хонорарни посао или волонтирајте. Важно је да не 
изгубите контакт с подручјем које вас занима и са људима који се 
њиме баве. Хонорарни посао даће вам одређену дозу флексибил-
ности. Имаћете осећај да сте корисни, а и време ће вам квалитет-
није проћи.

• Умрежавање. Кључно је повезати се са људима из подручја 
пословања које вас занима. Контактирајте колеге с факултета, би-
вше клијенте или пословне сараднике, професоре. Искористите и 
предности пословних друштвених мрежа, на којима можете обја-
вити свој пословни профил.

Потрагу за послом треба схватити као нову, позитивну прили-
ку у животу, квалитетно искористити време и поновно активирати 
запостављене хобије, посветити се породици и пријатељима. Нови 
контакти значе и долазак до нових информација. Кључно је задр-
жати позитиван став, јер ће вас будући послодавац сигурно пре 
одабрати ако остављате утисак ведре особе.

РЕАГУЈТЕ ОДМАХ
Можете себе сажаљевати, можете сматрати 
како се већина послова добија преко веза и 
познанстава, можете причати како су конкурси 
већ унапред намештени. Прави пут је бити 
проактиван и пун идеја. У бици за проналажење 
новог посла пресудни су упорност и вера у 
сопствене квалитете

Како се суочити са губитком посла 

Истраживања
Људи чије је радно место несигурно и који страхују од от-

каза трпе већи стрес од оних који су изгубили посао. Истражи-
вања показују да већина запослених свакодневно доживљава 
стрес на радном месту. Највише и најчешће стрес доживљавају 
стално запослени испитаници , свакодневно или више пута 
током недеље, а најређе су под стресом самостални предузет-
ници и уметници. Најинтензивније стрес доживљавају радни-
ци, стручњаци и менаџмент, који су под стресом свакоднев-
но, а најмање стреса на послу имају приправници и особе на 
улазним позицијама.

Запослене жене су склоније стресу у односу на своје ко-
леге, а висок ниво стреса доживљавају и незапослене жене. 
Запослени који су највише под стресом имају између 26 и 30 
година, а незапослени између 18 и 25 година.

Код већине испитаника стрес се испољава кроз нервозу 
и раздражљивост, константан умор и нагле промене располо-
жења. У нешто мањој мери показатељи стреса су деконцентри-
саност, главобоља и анксиозност. Код најмањег броја испита-
ника се јављају несаница, незаинтересованост, пад имунитета 
и физичке промене.

Од укупног броја испитаника који су запослени, око 60% 
доживљава стрес на радном месту, око 37% у зависности од 
радних обавеза, а само око 3% не доживљава стрес на рад-
ном месту. Због осећаја немоћи да утичу на ствари, око 21% 
запослених испитаника има стрес на послу. Велики узрочни-
ци стреса код запослених су и неразумни захтеви надређених, 
недостатак комуникације у тиму или лоша комуникација, као 
и висина и/или неизвесно време добијања плате. Нешто мање 
запослених испитаника је као узрок стреса навело недостатак 
сигурности за своје радно место, прековремене сате и рад са 
клијентима. Најмање је оних који су као узрок навели рад са 
клијентима, око 5%, и дуга и честа путовања, нешто више од 
1%.

Већина одговора на питање како стрес утиче на посао ис-
питаника односи се на размишљање о отказу. Многима стрес 
утиче и на смањење продуктивности, погоршава комуника-
цију и повећава конфликте на послу. Код мањег дела испита-
ника се повећава број и обим грешака које се праве током рада, 
повећава се могућност повреда, као и број боловања.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО

УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
УПРАВА ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ

На основу члана 2 став 2 Директиве о начину утврђивања 
испуњености услова и избору кандидата за директора 
полиције, 01 број 5188/06 од 12.05.2006. године, а у 
вези члана 21 ст. 3 и 4 Закона о полицији („Службени 
гласник РС“, бр. 101/05, 63/2009-oдлука УС и 92/2011), 
по налогу Конкурсне комисије коју је образовао министар 
унутрашњих послова решењем 01 број 12028 од 16.11.2012. 
године, Управа за људске ресурсе, дана 20.11.2012. године, 
оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ИЗБОР КАНДИДАТА

РАДИ УТВРЂИВАЊА
ПРЕДЛОГА ЗА ПОСТАВЉЕЊЕ

ДИРЕКТОРА ПОЛИЦИЈЕ
1. Директора полиције поставља Влада Републике Србије на пет 
година, на предлог министра унутрашњих послова и на начин 
предвиђен прописима о радним односима који важе за Министарство 
унутрашњих послова.

Ради утврђивања предлога министра унутрашњих послова позивају 
се сва заинтересована лица која испуњавају услове предвиђене 
за директора полиције (даље: кандидати) да учествују на овом 
конкурсу.

2. Кандидат мора да испуњава опште услове за рад у државним 
органима, посебне услове за рад на пословима полицијског 
службеника и услове радног места предвиђене за директора 
полиције, и то:
 1) да има пребивалиште у Републици Србији;
 2) да има високо образовање стечено на студијама 
другог степена (мастер академске студије), односно на основним 
студијама у трајању од четири године;
 3) за кандидате ван Министарства, да има психофизичке 
способности потребне за обављање послова у Министарству, 
предвиђене актом о унутрашњем уређењу и систематизацији 
радних места, што доказују лекарским уверењем издатим од 
стране Завода за здравствену заштиту радника Министарства 
унутрашњих послова;
 4) да нема двојно држављанство;
 5) да нема безбедносних сметњи;
 6) да има најмање 15 година ефективног радног стажа 
на полицијским пословима.

3. Припадници полиције који учествују у изборном поступку оцењују 
се за резултате остварене у обављању полицијских послова у 
последњих пет година, и то за:
 1) сложеност, обим и квалитет полицијских послова;
 2) резултате у руковођењу;
 3) резултате у командовању;
 4) резултате у непосредном обављању најсложенијих и 
других полицијских послова;
 5) примењена стручна знања, вештине, однос према 
раду и другим лицима којима је повећана ефикасност у обављању 

полицијских послова.
Други учесници јавног конкурса, сходно примени става 1 ове 
тачке, у изборном поступку оцењују се равноправно за резултате у 
обављању послова ван полиције.

На начин из ст. 1 и 2 ове тачке оцењује се и укупан допринос 
учесника јавног конкурса за време радног стажа на полицијским 
пословима који представља услов за директора полиције из тачке 2 
подтач. 6 овог јавног конкурса.

Укупни резултати рада и допринос сваког учесника у изборном 
поступку оцењују се јединственом оценом.

У случају да више учесника има исту јединствену оцену, предност 
ће имати учесник чији су резултати у обављању полицијских 
послова оцењени већом оценом.

4. Резултате рада у изборном поступку оцењује Конкурсна комисија, 
коју је образовао министар унутрашњих послова решењем 01 број 
12028 од 16.11.2012. године.

Конкурсна комисија утврђује испуњеност услова кандидата и 
спроводи изборни поступак на начин који је ближе утврђен 
Директивом о начину утврђивања испуњености услова и избору 
кандидата за директора полиције, 01 број 5188/06 од 12.05.2006. 
године и ближим мерилима за избор и начин провере резултата 
рада и доприноса кандидата за директора полиције, објављеним на 
вeб страници Министарства.

5. Пријаве на конкурс подносе се у року од 15 дана од наредног дана 
када је конкурс оглашен, на адресу: Министарство унутрашњих 
послова - Управа за људске ресурсе, Нови Београд, Булевар 
Зорана Ђинђића 104, са назнаком: «За конкурс за избор директора 
полиције».

Уз пријаву на јавни конкурс, учесник јавног конкурса прилаже 
оригинале или оверене фотокопије доказа о испуњавању 
предвиђених услова за постављење за директора полиције.

Уз пријаву се доставља и детаљна биографија, која треба да садржи 
основне податке о школовању, запослењима и кретању у служби; 
податке о оствареним резултатима у вршењу полицијских и других 
послова и доприносу у току радног стажа на полицијским пословима; 
податке о наградама, признањима, курсевима, специјализацијама, 
семинарима и другим знањима и вештинама, као и доказе у вези са 
наведеним подацима.

Кандидати који су у радном односу у Министарству унутрашњих 
послова не морају да поднесу доказе којима Министарство већ 
располаже, изузев у случају недостатка података услед више силе, 
о чему ће бити обавештени.

За давање обавештења о конкурсу задужен је Mилорад Тодоровић, 
секретар Министарства, број тел. 011/3139-889.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у обзир.

Овој оглас се објављује у “Службеном гласнику Републике Србије”, 
у дневном листу “Политика” и на вeб страници Министарства 
унутрашњих послова: www.mup.gov.rs.

6. Унутрашњу контролу законитости спровођења конкурса вршиће 
комисија коју је образовао министар унутрашњих послова, решењем 
01 број 12028/12-2 од 16.11.2012. године.

највећа понуда 
слободних послова 
на једном месту
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МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ 
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Генералштаб Војске Србије
Управа за људске ресурсе

Р а с п и с у ј е

К О Н К У Р С

За попуну слободних радних места професионалних војника, на одређено време:

Војна пошта Назив 
рода-службе

Број 
извршилаца

Квалификације кандидата

НАПОМЕНАНиво 
образовања

Образовни 
профил-звање

Посебна 
знања и 
вештине

1 2 3 4 5 6 7

Место службовања Бачка Топола

Војна пошта 
1414 Нови Сад

артиљерија 1 ОШ  Б 
категорија  

оклопне јединице 8 ОШ    

интендантска служба 1 ССС завршена угоститељска 
или прехрамбена школа   

санитетска служба 1 ССС
одговарајућа школа, 

диплома или сертификат 
за болничара

  

Место службовања Београд

Војна пошта 
4795 Београд

пешадија 34 ОШ    

интендантска служба 1 ССС завршена угоститељска 
или прехрамбена школа   

саобраћајна служба 12 ОШ  Ц 
категорија  

Војна пошта 
9808 Београд

пешадија 1 ОШ    

инжењерија 1 ОШ  Б 
категорија  

саобраћајна служба 2 ОШ  Ц 
категорија  

техничка служба 1 ССС завршена техничка или 
електротехничка школа  Радно место 

је у Зуцама

Војна пошта 
2342 Београд

пешадија 2 ОШ    

саобраћајна служба 1 ОШ  Ц 
категорија  

Војна пошта 
2827 Нови Сад

речне јединице 1 ОШ    

интендантска служба 1 ССС
одговарајућа школа, 

диплома или сертификат 
за кувара

  

Војна пошта 
2834 Београд

пешадија 7 ОШ    

служба 
телекомуникације 1 IV 

ССС

завршена 
електротехничка или 

саобраћајна школа (смер 
телекомуникације)

  

саобраћајна служба 4 ОШ  Ц 
категорија  

Војна пошта 
8909 Београд

служба 
телекомуникације 1 IV 

ССС

завршена 
електротехничка или 

саобраћајна школа (смер 
телекомуникације)

  



   |  Број 493  |  28.11.2012. Бесплатна публикација о запошљавању 11  28.11.2012.  |  Број 493  |   

Војна пошта Назив 
рода-службе

Број 
извршилаца

Квалификације кандидата

НАПОМЕНАНиво 
образовања

Образовни 
профил-звање

Посебна 
знања и 
вештине

1 2 3 4 5 6 7

Место службовања Београд

Војна пошта 
4501 Београд

интендантска служба 1 ССС одговарајућа школа, диплома или 
сертификат за кувара   

саобраћајна служба 1 ОШ  Ц категорија  

Војна пошта 
5002 Београд

пешадија 3 ОШ  
За 1 радно 
место - Ц 
категорија

 

саобраћајна служба 7 ОШ  Ц категорија  

Војна пошта 
4557 Београд

пешадија 5 ОШ    

интендантска служба 1 ССС одговарајућа школа, диплома или 
сертификат за кувара   

саобраћајна служба 1 ОШ  Ц категорија  

Војнa поштa 
4522 Батајница

служба 
телекомуникације 1 IV 

ССС

завршена електротехничка 
или саобраћајна школа (смер 

телекомуникације)
 Радно место 

је у Батајници

техничка служба 1 ССС одговарајућа школа, диплома или 
сертификат за аутомеханичара  Радно место 

је у Батајници

саобраћајна служба 1 ОШ  Ц категорија Радно место 
је у Батајници

Војна пошта 
1205 Београд

артиљеријско ракетне 
јединице за ПВД 3 ОШ  

За 2 радна 
места - Е 

категорија

Радна места 
су у Зуцама

артиљеријско ракетне 
јединице за ПВД 4 ОШ  Е категорија Радна места 

су у Јакову

служба 
телекомуникације 1 IV 

ССС

завршена електротехничка 
или саобраћајна школа (смер 

телекомуникације)
Ц категорија Радно место 

је у Батајници

служба 
телекомуникације 1 IV 

ССС

завршена електротехничка 
или саобраћајна школа (смер 

телекомуникације)
Ц категорија Радно место 

је у Јакову

техничка служба 1 ССС одговарајућа школа, диплома или 
сертификат за електромеханичара  Радно место 

је у Батајници

саобраћајна служба 2 ОШ  Е категорија Радна места 
су у Зуцама

саобраћајна служба 3 ОШ  Е категорија Радна места 
су у Јакову

Војна пошта 
5004 Јаково

пешадија 1 ОШ   Радно место 
је у Јакову

техничка служба 1 ССС
одговарајућа школа, диплома 

или сертификат за механичара за 
муницију и МЕС

 Радно место 
је у Јакову
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Војна пошта Назив 
рода-службе

Број 
извршилаца

Квалификације кандидата

НАПОМЕНАНиво 
образовања

Образовни 
профил-звање

Посебна 
знања и 
вештине

1 2 3 4 5 6 7

Место службовања Бујановац

Војна пошта 
5542 Београд

служба 
телекомуникације 1 IV 

ССС

завршена електротехничка 
или саобраћајна школа (смер 

телекомуникације)
  

Војна пошта 
4976 Врање

пешадија 21 ОШ    

инжењерија 10 ОШ  
За 6 радних 

места - Б 
категорија

 

служба 
телекомуникације 2 IV 

ССС

завршена електротехничка 
или саобраћајна школа (смер 

телекомуникације)
  

техничка служба 2 ССС одговарајућа школа, диплома или 
сертификат за аутомеханичара   

саобраћајна служба 1 ОШ  Ц категорија  

Место службовања Ваљево
Војна пошта 
9845 Ваљево пешадија 1 ОШ    

Место службовања Врање

Војна пошта 
4976 Врање

пешадија 14 ОШ    

артиљерија 5 ОШ  
За 1 радно 
место - Б 

категорија
 

оклопне јединице 15 ОШ  
За 4 радна 
места - Б 

категорија
 

инжењерија 1 ОШ  Б категорија  

служба 
телекомуникације 5 IV 

ССС

завршена електротехничка 
или саобраћајна школа (смер 

телекомуникације)
  

техничка служба 5 ССС

одговарајућа школа, диплома или 
сертификат за аутомеханичара 
(2), погонског манипуланта (1), 

механичара за инж. машине 
и прикључне уређаје (1), 
електромеханичара (1)

За радно 
место 

погонски 
манипулант 

- Ц 
категорија

 

санитетска служба 1 ССС одговарајућа школа, диплома или 
сертификат за болничара   

саобраћајна служба 1 ОШ  Ц категорија  
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Војна пошта Назив 
рода-службе

Број 
извршилаца

Квалификације кандидата

НАПОМЕНАНиво 
образовања

Образовни 
профил-звање

Посебна 
знања и 
вештине

1 2 3 4 5 6 7

Место службовања Горњи Милановац

Војна пошта 
5542 Београд служба телекомуникације 1 IV 

ССС

завршена електротехничка 
или саобраћајна школа 

(смер телекомуникације)
  

Војна пошта 
2143 Горњи 
Милановац

служба телекомуникације 1 IV 
ССС

завршена електротехничка 
или саобраћајна школа 

(смер телекомуникације)
  

саобраћајна служба 1 ОШ  Ц категорија  

Војна пошта 
9808 Београд пешадија 1 ОШ   Радно место 

је у Луњевици

Место службовања Зајечар

Војна пошта 
4666 Ниш

пешадија 13 ОШ    

служба телекомуникације 1 IV 
ССС

завршена електротехничка 
или саобраћајна школа 

(смер телекомуникације)
  

техничка служба 1 ССС
одговарајућа школа, 

диплома или сертификат за 
аутомеханичара

  

санитетска служба 1 ССС
одговарајућа школа, 

диплома или сертификат за 
болничара

  

саобраћајна служба 2 ОШ  Ц категорија  

Место службовања Качарево
Војна пошта 
4501 Београд пешадија 1 ОШ    

Место службовања Крагујевац

Војна пошта 
1205 Београд

пешадија 1 ОШ    

артиљеријско ракетне 
јединице за ПВД 3 ОШ  

За 2 радна 
места - Б 

категорија
 

служба телекомуникације 1 IV 
ССС

завршена електротехничка 
или саобраћајна школа 

(смер телекомуникације)
  

интендантска служба 1 ССС
одговарајућа школа, 

диплома или сертификат за 
берберина

  

санитетска служба 1 ССС
одговарајућа школа, 

диплома или сертификат за 
болничара

  

саобраћајна служба 1 ОШ  Ц категорија  
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Војна пошта Назив 
рода-службе

Број 
извршилаца

Квалификације кандидата

НАПОМЕНАНиво 
образовања

Образовни 
профил-звање

Посебна 
знања и 
вештине

1 2 3 4 5 6 7

Место службовања Куршумлија

Војна пошта 
4666 Ниш

артиљерија 1 ОШ  Б категорија  

оклопне јединице 28 ОШ  
За 3 радна 
места - Б 

категорија
 

инжењерија 1 ОШ  Б категорија  

саобраћајна служба 2 ОШ  Ц категорија  

грађевинска служба 1 ССС одговарајућа школа, диплома или 
сертификат за зидара-фасадера   

Место службовања Ниш

Војна пошта 
4666 Ниш

артиљеријско ракетне 
јединице за ПВД 1 ОШ    

оклопне јединице 2 ОШ    

служба 
телекомуникације 4 IV 

ССС
завршена електротехничка 

или саобраћајна школа (смер 
телекомуникације)

За 1 радно 
место - Ц 
категорија

 

саобраћајна служба 2 ОШ  Ц категорија  

Војна пошта 
3987 Ниш

артиљерија 23 ОШ    

служба 
телекомуникације 2 IV 

ССС
завршена електротехничка 

или саобраћајна школа (смер 
телекомуникације)

  

техничка служба 1 ССС
одговарајућа школа, диплома или 

сертификат за електромеханичара за 
хемијске изворе струје

Ц категорија  

саобраћајна служба 2 ОШ  Ц категорија  

Војна пошта 
1205 Београд

артиљеријско ракетне 
јединице за ПВД 2 ОШ  Ц категорија  

Место службовања Нови Пазар

Војна пошта 
5542 Београд

служба 
телекомуникације 1 IV

ССС
завршена електротехничка 

или саобраћајна школа (смер 
телекомуникације)
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Војна пошта Назив 
рода-службе

Број 
извршилаца

Квалификације кандидата

НАПОМЕНАНиво 
образовања

Образовни 
профил-звање

Посебна 
знања и 
вештине

1 2 3 4 5 6 7

Место службовања Нови Сад

Војна пошта 
1414 Нови Сад

пешадија 2 ОШ    

артиљеријско ракетне 
јединице за ПВД 6 ОШ  

За 2 радна 
места - Б 

категорија
 

инжењерија 2 ОШ  Б категорија  

служба 
телекомуникације 1 IV 

ССС

завршена електротехничка 
или саобраћајна школа (смер 

телекомуникације)
Ц категорија  

техничка служба 1 ССС
одговарајућа школа, диплома 

или сертификат за механичара за 
инжењеријске машине

  

саобраћајна служба 6 ОШ  Ц категорија  

Војна пошта 
2827 Нови Сад

пешадија 1 ОШ    

речне јединице 4 ОШ  
За 2 радна 
места - Ц 
категорија

 

инжењерија 3 ОШ  Б категорија  

интендантска служба 1 ССС одговарајућа школа, диплома или 
сертификат за кувара   

Војна пошта 
2834 Београд

пешадија 1 ОШ    

саобраћајна служба 1 ОШ  Ц категорија  

Војна пошта 
8909 Београд пешадија 1 ОШ    

Место службовања Панчево

Војна пошта 
1414 Нови Сад

пешадија 19 ОШ  
За 5 радних 
места - Ц 
категорија

 

санитетска служба 1 ССС одговарајућа школа, диплома или 
сертификат за болничара   

Војна пошта 
8486 Панчево

пешадија 12 ОШ  Ц категорија  

техничка служба 1 ССС одговарајућа школа, диплома или 
сертификат за металостругара   

интендантска служба 1 ССС одговарајућа школа, диплома или 
сертификат за кувара   

саобраћајна служба 5 ОШ  Ц категорија  

грађевинска служба 3 ССС

одговарајућа школа, диплома или 
сертификат за лимара (1), зидара (1), 
инсталатера водовода и канализације 

(1)

  

Војна пошта 
1205 Београд

артиљеријско ракетне 
јединице за ПВД 3 ОШ  Е категорија  
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Војна пошта Назив 
рода-службе

Број 
извршилаца

Квалификације кандидата

НАПОМЕНАНиво 
образовања

Образовни 
профил-звање

Посебна 
знања и 
вештине

1 2 3 4 5 6 7

Место службовања Пожаревац

Војна пошта 
5302 
Пожаревац

пешадија 1 ОШ    

инжењерија 1 ОШ    

Место службовања Прокупље

Војна пошта 
4522 Батајница служба 

телекомуникације 1 IV 
ССС

завршена електротехничка 
или саобраћајна школа (смер 

телекомуникације)
  

Војна пошта 
4666 Ниш

инжењерија 1 ОШ    

служба 
телекомуникације 1 IV 

ССС
завршена електротехничка 

или саобраћајна школа (смер 
телекомуникације)

  

саобраћајна служба 5 ОШ (4), 
ССС (1)

за 1 радно место завршена 
електротехничка или саобраћајна 
школа (смер телекомуникације)

За сва радна 
места Ц 

категорија
 

Место службовања Смедеревска Паланка

Војна пошта 
5542 Београд

служба 
телекомуникације 1 IV 

ССС

завршена електротехничка 
или саобраћајна школа (смер 

телекомуникације)
  

Место службовања Сомбор
Војна пошта 
1423 Сомбор пешадија 2 ОШ    

Место службовања Сремска Митровица

Војна пошта 
1414 Нови Сад

артиљерија 1 ОШ    

оклопне јединице 14 ОШ  
За 5 радних 

места - Б 
категорија

 

служба 
телекомуникације 2 IV 

ССС

завршена електротехничка 
или саобраћајна школа (смер 

телекомуникације)
  

саобраћајна служба 4 ОШ  Ц категорија  

Место службовања Стари Бановци

Војна пошта 
4501 Београд техничка служба 1 ССС

одговарајућа школа, диплома или 
сертификат за електромеханичара за 

изворе струје и елек. агрегате
  

Место службовања Шабац

Војна пошта 
2827 Нови Сад

инжењерија 1 ОШ  Б категорија  

служба 
телекомуникације 1 IV

ССС

завршена електротехничка 
или саобраћајна школа (смер 

телекомуникације)
  

интендантска служба 1 ССС завршена угоститељска или 
прехрамбена школа   
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УСЛОВИ КОНКУРСА

На конкурс се могу јавити држављани Републике Србије, који испуњавају 
следеће услове:

а) ОПШТИ УСЛОВИ:
• да су здравствено способни за службу у Војсци Србије (што 

утврђује надлежна војнолекарска комисија);
• да им раније није престајао радни однос у државном органу 

због теже повреде дужности из радног односа;
• да нису осуђивани на казну затвора од најмање шест месеци;
• да нису старији од 30 година;
• да су одслужили војни рок са оружјем (осим за лица женског 

пола).

б) ПОСЕБНИ УСЛОВИ:
• да имају одређени ниво образовања, образовни профил-звање 

и посебна знања и вештине за род-службу за коју конкуришу;
• да задовољавају минимално прописане вредности критеријума 

психолошке процене за пријем у професионалну војну службу 
(што утврђује надлежни центар за психолошку процену);

• да задовољавају минимално прописане вредности критеријума 
провере физичке способности за пријем у професионалну 
војну службу;

• да су безбедносно проверени и да немају безбедносних 
сметњи за рад у Војсци Србије и ван Војске Србије (што 
утврђује Војнобезбедносна агенција);

• за возаче моторних возила могу конкурисати лица која имају 
„Ц”, „Е” или „Д” категорију и која су здравствено способна за 
возаче војних неборбених моторних возила у Војсци Србије 
(што утврђује надлежна војнолекарска комисија);

• кандидати који конкуришу за пријем у јединице специјалне 
бригаде и јединице војне полиције треба да успешно заврше 
селективну обуку;

• кандидати женског пола (који нису војно обучени) треба да 
успешно заврше основну и специјалистичку обуку.

НАЧИН КОНКУРИСАЊА

Кандидат из грађанства, који испуњава услове, доставља попуњен 
образац Пријаве за пријем у Војску Србије у својству професионалног 
војника, непосредно или поштом, војној пошти са којом жели да 
закључи уговор. Уз образац Пријаве прилаже се:

• кратка биографија;
• извод из матичне књиге рођених (оригинал или фотокопија 

оверена у суду или општини);
• уверење о држављанству (оригинал или фотокопија оверена 

у суду или општини);
• потврда државног органа да кандидату није раније престајао 

радни однос у државном органу, због теже повреде дужности 
из радног односа (за лица која су раније била у радном 
односу у државном органу);

• уверење надлежног органа МУП-а РС да кандидат није 
осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци (оригинал 
или фотокопија оверена у суду или општини);

• копија војничке књижице;
• потврда Центра Министарства одбране за локалну 

самоуправу да је кандидат одслужио војни рок са оружјем 
(осим за лица женског пола);

• копија дипломе о стеченом образовању (оригинал или 
фотокопија оверена у суду или општини);

• копија возачке дозволе (фотокопија оверена у суду или 
општини), за лица која конкуришу за род-службу где се 
захтева одређена категорија.

Документа која се прилажу уз пријаву, са изузетком извода из матичне 
књиге рођених, уколико је на новом обрасцу, не могу бити старија од 
6 (шест) месеци.

ИЗБОРНИ ПОСТУПАК

Изборни поступак ће се спровести само међу кандидатима који испуњавају 
услове конкурса за пријем на радно место на које су конкурисали.

Конкурсна комисија позваће кандидате, који испуњавају услове 
конкурса, ради обављања психолошке процене, физичке провере и 
општег лекарског прегледа у јединици и утврдиће њихове резултате 
према мерилима прописаним за избор.

Кандидати који са најбољим резултатом испуне мерила за избор, биће 
упућени на медицинско здравствену проверу у надлежну војноздравствену 

установу, ради утврђивања здравствене способности за професионалну 
војну службу.

Захтеви за безбедносну проверу биће достављени за кандидате који су, 
након обављених медицинско здравствених провера, оцењени способним 
за пријем у професионалну војну службу и који су најбоље рангирани.

Позиви и сва писмена документа достављају се кандидату на адресу коју 
кандидат наведе у пријави за пријем.

Уколико се кандидат не одазове позиву ради обављања психолошке 
процене, физичке провере и општег лекарског прегледа у јединици и 
упућивања на медицинско здравствену проверу, сматраће се да не жели 
да ступи у професионалну војну службу.

Одлуку о избору кандидата за пријем у професионалну војну службу донеће 
надлежни старешина, о чему ће писаним путем бити обавештени сви 
учесници јавног конкурса у року од осам дана од дана када је извршен избор.

Изабрани кандидати који су одслужили војни рок под оружјем, биће 
примљени у својству професионалних војника, на одређено време на 
период од шест месеци, уз могућност продужења уговора о раду на 
период од 3 године до навршених 40 година живота.

Изабрани кандидати женског пола, који нису служили војни рок, биће 
упућени на обуку у јединице и центре за оспособљавање. Са кандидатима 
који успешно заврше обуку закључиће се уговор о раду на период од 
шест месеци, уз могућност продужења истог на период од 3 године до 
навршених 40 година живота.

Са кандидатима за пријем у јединице специјалне бригаде и јединице 
војне полиције, који успешно заврше предвиђену селективну обуку и буду 
изабрани за пријем у професионалну војну службу, закључиће се уговор о 
раду на период од шест месеци, уз могућност продужења истог на период 
од 3 године до навршених 40 година живота.

Уколико се кандидат не одазове позиву ради закључења уговора о раду 
или не ступи на обуку у року који му је одређен, сматраће се да не жели 
да ступи у професионалну војну службу.

Лица примљена у професионалну војну службу остварују сва права и 
обавезе у складу са Законом о Војсци Србије.

Конкурс је отворен до 31. децембра 2012. године.

Непотпуне, неблаговремене или неразумљиве пријаве уз које 
нису приложени сви потребни докази на тражени начин, неће се 
узимати у даље разматрање, а кандидатима који не буду изабрани 
конкурсна документација се неће враћати.

Додатне информације о професионалној војној служби, броју 
слободних места и потребном профилу, могу се добити на следећим 
бројевима телефона: 
- 011/2063-432 Генералштаб Војске Србије
- 011/2064-074 Војна пошта 4795 Београд
- 011/3074-513 и 3074-486 Војна пошта 4522 Батајница
- 011/3205-361 Војна пошта 9808 Београд
- 011/3401-007 и 3401-069 Војна пошта 2342 Београд
- 011/3603-546 Војна пошта 5542 Београд
- 021/4835-534 и 4835-016 Војна пошта 1414 Нови Сад
- 018/555-353 и 508-554 Војна пошта 4666 Ниш
- 017/414-102, лок. 327 и 314 Војна пошта 4976 Врање
- 013/326-221 и 326-078 Војна пошта 8486 Панчево
- 018/508-004 и 508-218 Војна пошта 3987 Ниш
- 021/4835-441 Војна пошта 2827 Нови Сад
- 011/2064-359 Војна пошта 2834 Београд
- 011/3053-603 и 3053-709 Војна пошта 1205 Београд
- 011/3053-214 Војна пошта 8909 Београд
- 011/3053-265 Војна пошта 4501 Београд
- 011/2064-318 и 2064-494 Војна пошта 5002 Београд
- 011/2064-383 Војна пошта 4557 Београд
- 025/438-899, лок. 167 и 091 Војна пошта 1423 Сомбор
- 014/296-017 Војна пошта 9845 Ваљево
- 011/8416-886, лок. 767 Војна пошта 5004 Јаково
- 012/223-666, лок. 206 Војна пошта 5302 Пожаревац
- 032/713-290, лок. 637 и 533 Војна пошта 2143 Горњи Милановац

Информације, као и образац пријаве за пријем у Војску Србије, 
доступне су на сајту Министарства одбране (www.mod.gov.rs) и 
Војске Србије (www.vs.rs). 
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Oпшти услови огласа/конкурса 

Вашу пријаву на оглас/конкурс, са правноваљаним доказима о испуњавању услова за 
обављање наведених послова, упутите на адресу послодавца, у року од осам дана од дана 
објављивања огласа/конкурса, осим ако није наведен други рок.

Ако у огласу/конкурсу није другачије наведено, треба подразумевати следеће:

- радни однос се заснива на неодређено време, са пуним радним временом;

- пробни рад, пол, године живота, ван оних које су прописане законом, школски успех и сл.  
  нису неопходни или елиминаторни услови;

- провера радних способности није предвиђена.

У ОВОМ БРОЈУ

СЛОБОДНИХ РАДНИХ МЕСТА

1146

Како да предате оглас за слободна радна места 

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

беогрА д

управа градСке 
општине обреновац
11500 Обреновац, Вука Караџића 74
тел. 011/8721-786

Комунални инспектор
УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава следеће услове: 
да има завршену високу школу или академске специја-
листичке студије, било ког смера; положен стручни испит 
за рад у државним органима; најмање 1 годину радног 
искуства у струци.

Виши референт за 
административно-техничке 
послове у Месној заједници Барич
УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава следеће услове: да 
има завршену средњу школу друштвеног смера, положен 
стручни испит за рад у државним органима и најмање 1 
годину радног искуства у струци.

ОСТАЛО: Уз пријаву приложити: диплому којом се 
потврђује стручна спрема (оригинал или оверену фото-
копију), уверење о положеном стручном испиту за рад у 
државним органима, доказ о радном искуству, уверење о 
држављанству, извод из матичне књиге рођених, доказ да 
кандидат није осуђиван за кривично дело на безусловну 
казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело 
које га чини неподобним за обављање послова у држав-
ним органима.

Приправник-инжењер геодезије у 
Одељењу за инспекцијске послове, 
Одсек комуналне инспекције
на одређено време до 1 године

УСЛОВИ: Уз пријаву приложити: диплому којом се 
потврђује стручна спрема (оригинал или оверену фотоко-
пију), уверење о држављанству, извод из матичне књиге 
рођених, доказ да кандидат није осуђиван за кривично 
дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци 
или за кажњиво дело које га чини неподобним за оба-
вљање послова у државним органима.

ОСТАЛО: Пријаве на оглас слати на горенаведену адресу. 
Лице за контакт: Славица Лаиновић, број тел. 011/8721-
786. Неблаговремене, неразумљиве или непотпуне прија-
ве, као и пријаве уз које нису приложени потребни дока-
зи, неће се разматрати.

КрАг УјевАЦ

културни центар топола
34310 Топола
Булевар вожда Карађорђа бб
тел. 034/811-618

Самостални сарадник за 
организацију културних програма
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, друштвеног сме-
ра; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца; да је пунолетан, 
држављанин Републике Србије; да има општу здравстве-
ну способност; познавање рада на рачунару; пожељно 
знање енглеског језика. Уз пријаву на конкурс кандидат 
је у обавези да достави: оверену фотокопију дипломе о 
стеченом образовању; извод из матичне књиге рођених 
(не старији од 6 месеци, оверена фотокопија); уверење о 
држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци, 
оверена фотокопија) и уверење да није осуђиван. Пријаве 
са доказима о испуњености услова тражених конкурсом 
слати на горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс“. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у 
обзир.

лесКовАЦ

град леСковац 
градСка управа за 
опште поСлове
16000 Лесковац, Пана Ђукића 9-11

Помоћни радник-курир Месне 
канцеларије Велика Грабовница

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа. Уз 
пријаву поднети следећу документацију: оригинал или 
оверену фотокопију сведочанства о завршеној основној 
школи; лекарско уверење (да кандидат поседује општу 
здравствену способност), не старије од 6 месеци; извод 
из матичне књиге рођених; уверење о држављанству, не 
старије од 6 месеци; уверење да кандидат није осуђиван 
за кривично дело за безусловну казну затвора од најмање 
6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним 
за обављање послова у државном органу.

Секретар месних заједница 
Мирошевце, Букова Глава, Барје 
(Барје, Калуђерце, Црцавац), 
Вина, Горина, Оруглица (Оруглица, 
Гагинце, Мелово, Равни Дел), 
Славујевце, Игриште, Дрводеља, 
Бунушки Чифлук, Доња Бунуша, 
Горња Бунуша, Радоњица и 
Тодоровце

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, гимназија, економ-
ска школа, управна или друга одговарајућа средња шко-
ла, 1 година радног стажа, положен стручни испит за 
рад у органима државне управе и локалне самоуправе. 
Уз пријаву поднети следећу документацију: оригинал 
или оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој 
стручној спреми; лекарско уверење (да кандидат поседује 
општу здравствену способност), не старије од 6 месеци; 
извод из матичне књиге рођених; уверење о држављан-
ству, не старије од 6 месеци; уверење да кандидат није 
осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора 
од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини 
неподобним за обављање послова у државном органу; 
оверену фотокопију радне књижице; уверење о положе-
ном стручном испиту за рад у органима државне управе и 
локалне самоуправе. 

ОСТАЛО: Пријаве са доказима о испуњавању услова под-
носе се у року од 8 дана од дана објављивања, на адре-
су: Градска управа за опште послове, Пана Ђукића 9-11, 
16000 Лесковац. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати.

нИш

дом културе ражањ
37215 Ражањ
тел. 037/841-209

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: VII, VI или IV степен стручне спреме, друштве-
ног смера (оверен препис или фотокопија дипломе); рад-
но искуство 3 године; држављанство Републике Србије; 
радна биографија; оквирни план рада за време мандата; 
лекарско уверење; уверење о неосуђиваности на безу-
словну казну затвора у трајању од најмање 6 месеци.

новИ с А д

озз „Чуруг“
21238 Чуруг, Трг слободе 2

Директор
на период од 5 година

УСЛОВИ: завршен пољопривредни, економски, правни 
или ветеринарски факултет, најмање три године радног 
искуства на пословима са посебним овлашћењима и одго-
ворностима. Уз пријаву на конкурс приложити план рада 
задруге за период од пет година. Рок за пријављивање је 
15 дана. Пријаве слати на наведену адресу, са назнаком: 
„За конкурс“.

пож АревАЦ

општинСка управа 
општине 
велико градиште
12220 Велико Градиште, Житни трг 1
тел. 012/662-124
тел/факс: 012/661-128

Руководилац трезора
за рад у Општинској управи - Одељење за 
финансије, у Великом Градишту

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен економски 
факултет или слично, са израженим менаџерским способ-
ностима, радно искуство од најмање 3 године и положен 
стручни испит. Лице које се пријављује на оглас, поред 
доказа о испуњавању услова наведених у огласу, потреб-
но је да поднесе доказе да испуњава услове прописане 
чланом 6 Закона о радним односима у државним органи-
ма. Уз пријаву са биографијом подносе се следећа доку-
мента, у оригиналу или у овереној фотокопији: диплома 
којом се потврђује стручна спрема; радна књижица; уве-
рење о држављанству Републике Србије (не старије од 
шест месеци); извод из матичне књиге рођених (издат на 
новом обрасцу сходно Закону о матичним књигама обја-
вљеном у „Службеном гласнику РС“, бр. 20/09); уверење 
о здравственом стању (не старије од шест месеци); уве-
рење полицијске управе да лице није осуђивано за кри-
вично дело на безусловну казну затвора од најмање шест 
месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним 
за обављање послова у државном органу (издато након 
објављивања овог огласа). Рок за подношење пријава је 
осам дана од дана објављивања огласа. Пријаве уз које 
нису приложени сви потребни докази, у оригиналу или 
у фотокопији овереној у суду или општини, као и непо-
тпуне, неуредне и неблаговремене пријаве, неће се раз-
матрати. Адреса на коју се подносе пријаве: Општинска 
управа Општине Велико Градиште, начелнику Општинске 
управе, 12220 Велико Градиште, Житни трг 1, са назна-
ком: „За оглас“. Додатне информације могу се добити на 
број телефона: 012/662-124.

општинСка управа 
општине 
велико градиште
12220 Велико Градиште, Житни трг 1
тел. 012/662-124
тел/факс: 012/661-128

Послови обрачуна и благајне
за рад у Општинској управи - Одељење за 
финансије, у Великом Градишту

УСЛОВИ: више или средње стручно образовање економ-
ског смера и радно искуство од најмање 1 године, као и 
положен стручни испит за рад у државним органима. Лице 
које се пријављује на оглас, поред доказа о испуњавању 
услова наведених у огласу, потребно је да поднесе доказе 
да испуњава услове прописане чланом 6 Закона о радним 
односима у државним органима. Уз пријаву са биогра-
фијом подносе се следећа документа, у оригиналу или у 
овереној фотокопији: диплома којом се потврђује стручна 
спрема; радна књижица; уверење о држављанству Репу-
блике Србије (не старије од шест месеци); извод из матич-
не књиге рођених (издат на новом обрасцу сходно Закону 
о матичним књигама објављеном у „Службеном гласнику 
РС“, бр. 20/09); уверење о здравственом стању (не старије 
од шест месеци); уверење полицијске управе да лице није 
осуђивано за кривично дело на безусловну казну затво-
ра од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га 
чини неподобним за обављање послова у државном орга-
ну (издато након објављивања овог огласа). Рок за подно-
шење пријава је осам дана од дана објављивања огласа. 
Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, у 
оригиналу или у фотокопији овереној у суду или општи-
ни, као и непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве, 
неће се разматрати. Адреса на коју се подносе пријаве: 
Општинска управа Општине Велико Градиште, начелни-
ку Општинске управе, 12220 Велико Градиште, Житни трг 
1, са назнаком: „За оглас“. Додатне информације могу се 
добити на број телефона: 012/662-124.

http://www.nsz.gov.rs/
ВАшА пРАВА АдРЕСА:

Администрација и управа 
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уСтанова СпортСки центар 
„петровац на млави“
12300 Петровац на Млави
Јована Јовановића Змаја 3

Управник
за рад у централном објекту Установе 
Спортски центар „Петровац на Млави“

УСЛОВИ: виша стручна спрема-VI степен, струковни еко-
номиста. Кандидат уз пријаву доставља: уверење о држа-
вљанству Републике Србије, оверену фотокопију трајног 
извода из матичне књиге рођених, оверену фотокопију 
сведочанства, лекарско уверење о општој здравственој 
способности, уверење да није осуђиван за кривично дело 
на безусловну казну затвора од најмање три месеца. Рок 
за пријаву је 8 дана од дана објављивања. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Пре закључивања уговора о раду изабрани кандидат је 
дужан да поднесе уверење о здравственој способности за 
рад. Кандидати треба да доставе пријаве на горенаведену 
адресу, са назнаком: „За оглас“.

прИјепоље

завиЧајни музеј прибој
31330 Прибој, 12. јануар

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Поред законом прописаних услова, на конкурс 
се могу пријавити лица са високом стручном спремом - 
филозофски факултет и 3 године искуства на непосред-
ном раду у области заштите културних добара или науч-
ноистраживачким пројектима из ове области. Потребна 
документација: диплома о завршеном степену стручне 
спреме, уверење о држављанству РС, потврда о радном 
искуству, потврда да се против лица не води кривични 
поступак и друга акта предвиђена законом.

шАбАЦ

поништење конкурСа 
дирекција за путеве 
града шапца
15000 Шабац, Јове Курсуле 4

Конкурс објављен 21.11.2012. године у публи-
кацији „Послови“, поништава се за радно место: 
референт за изградњу и одржавање локалних 
путева.

општинСка управа 
општине владимирци
15225 Владимирци, Светог Саве 34

Матичар
у својству приправника, на одређено 
време од 12 месеци

УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама другог 
степена (дипломске академске студије-мастер, специја-
листичке академске студије, специјалистичке струковне 
студије) у образовно-научном пољу друштвено-хуманис-
тичких наука, односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године друштвеног смера.

Порески инспектор теренске 
контроле
у својству приправника, на одређено 
време од 12 месеци

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, економски смер.

Дактилограф
УСЛОВИ: основна школа, познавање рада на рачунару.

ОСТАЛО: Уз пријаву и биографију кандидат доставља 
доказе о испуњавању услова: доказ о школској спреми 
(оверена фотокопија); извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверена фотокопија); уверење о држа-
вљанству (оригинал или оверена фотокопија); уверење о 
здравственој способности (оригинал или оверена фотоко-

пија); доказ да се против њега не води кривични поступак 
(оригинал или оверена фотокопија). Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаве на оглас 
слати на горенаведену адресу, са назнаком: „Пријава на 
оглас“.

центар за Социјални рад 
„коцеЉева“
15220 Коцељева
Милована Глишића 6

Водитељ случаја-социјални радник
УСЛОВИ: стечено високо образовање на студијама другог 
степена, односно основним студијама у трајању од нај-
мање четири године и одговарајући академски, односно 
стручни назив у области социолошких наука, односно 
дипломирани социјални радник, радно искуство 1 годи-
на. Кандидати уз пријаву подносе: оверену фотокопију 
дипломе о завршеној високој стручној спреми; уверење 
о држављанству; извод из матичне књиге рођених; уве-
рење да се против кандидата не води кривични поступак. 
Пријаве слати на горенаведену адресу.

УжИЦе

јп „дирекција за изградњу“
31230 Ариље, Светог Ахилија 53
тел. 031/891-675

Домар - сменски радник
за одржавање спортске хале у Ариљу и 
дежурство, на одређено време до 6 месеци

Опис радног места: управљање и одржавање грејног, 
вентилационог, водоводног и електро система и опреме 
у објекту, стараће се о одржавању и поштовању кућног 
реда и хигијене, раду на билетарници, одржавању дво-
ришта и паркинга спортске хале; други послови по налогу 
непосредног руководиоца и директора.

УСЛОВИ: средња или нижа стручна спрема-IV или III сте-
пен стручне спреме, машинске, браварске, електро стру-
ке, 3 године радног искуства. Уз писмену пријаву се при-
лаже: фотокопија радне књижице и фотокопија дипломе. 
Пријаве са прилозима п редају се пошти у затвореним 
ковертама, на горенаведену адресу или лично у канцела-
рији бр. 1, сваког радног дана, од 07,30 до 14,30 часова.

општинСка управа 
општине ариЉе
31230 Ариље, Светог Ахилија 53
тел. 031/891-171

Благајник
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, економска школа, 1 
година радног искуства. Посебни услови: познавање рада 
на рачунару (Wоrd, Интернет, Еxcel). Уз пријаву кандидат 
је обавезан да достави: доказ о стручној спреми; доказ 
о радном искуству; уверење о држављанству РС; доказ 
о општој здравственој способности; доказ да није осуђи-
ван правоснажном судском пресудом за кривично дело на 
безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кри-
вично дело које га чине неподобним за рад у државном 
органу; извод из матичне књиге рођених. Пријаве са дока-
зима о испуњености услова огласа доставити на горенаве-
дену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
бити узете у обзир приликом доношења одлуке о избору.

вА љево

општинСка управа 
општине Љиг
14240 Љиг, Карађорђева 7
тел. 014/3445-113

Возач
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, кан-
дидати треба да испуњавају и следеће услове: III степен 
стручне спреме, положен возачки испит „Б“категорије, са 
најмање 12 месеци радног искуства.

Начелник за инспекцијске послове
на период од четири године

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, 
кандидати треба да испуњавају и следеће услове: висока 
стручна спрема, дипломирани економиста, са најмање пет 
година радног искуства, положен државни испит за рад у 
органима управе.

вршАЦ

оСновни Суд у вршцу
26300 Вршац
Жарка Зрењанина 41-43
тел. 013/831-343

Судијски приправник
на одређено време до 3 године
2 извршиоца

УСЛОВИ: Посебни услови: завршен правни факултет; 
општи услови за заснивање радног односа у државним 
органима: да је кандидат држављанин РС, да је пуно-
летан, 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 орга-
ну. Пријаве за пријем у радни однос подносе се у року 
од 15 дана од дана оглашавања јавног конкурса у „Служ-
беном гласнику РС“, а уз исту доставити следеће доказе: 
диплому о завршеном правном факултету, уверење о 
држављанству, извод из матичне књиге рођених, лекар-
ско уверење, уверење о неосуђиваности. Лице задужено 
за обавештења у вези са конкурсом: Драгана Митровић. 
Пријаве се подносе на горенаведену адресу, са назнаком: 
„За конкурсну комисију“. Неблаговремене, неразумљиве и 
непотпуне пријаве, као и пријаве уз које нису приложени 
сви докази, неће се разматрати.

ЗА јечАр

јавно комунално 
предузеЋе „напредак“
18230 Сокобања
Хајдук Вељкова 22
тел. 018/830-670

Приправник
на одређено време до 9 месеци, за рад у 
финансијско-рачуноводственом сектору

УСЛОВИ: завршене основне струковне студије, смер бан-
карство и финансије, занимање: струковни економиста.

Обука за
активно 
тражење
посла

Посао се не чека, 
посао се тражи
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тражење посла
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Србију 
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за запошљавање
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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

Администрација и управа
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 Трговина и услуге
UR „INDO FAST FOOD“
11000 Београд, Патријарха Гаврила 6
тел. 069/1572-226
е-mail: susetuo.tamara@yаhoo.com

Помоћни кувар-индонежанска 
кухиња, прављење кетеринга 
и ручкова за разне прилике и 
пријеме
на одређено време

УСЛОВИ: III или II степен стручне спреме, 1 година рад-
ног искуства у струци; неопходно је знање енглеског јези-
ка. Кандидати треба да се јаве на е-mail: susetuo.tamara@
yаhoo.com. Рок за пријављивање је 30 дана од дана обја-
вљивања.

CRONY
11000 Београд, Дунавски кеј 16
тел. 063/222-676

Куварица у домаћој кухињи
на одређено време

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме, пожељно рад-
но искуство у кухињи. Заинтересовани кандидати треба 
да се јаве на број телефона: 063/222-676. Рок за прија-
вљивање је 30 дана од дана објављивања.

„GROSSI ENGENееRING“ Dоо
11000 Београд, Краља Вукашина 1
е-mail: konkurs@grossi.rs

Рачуновођа
УСЛОВИ: VII/1, VI или IV степен стручне спреме, економс-
ке струке; 3 године радног искуства на наведеним посло-
вима. Пријаве слати на е-mail: konkurs@grossi.rs. Оглас је 
отворен до 16.12.2012. године.

„INTERNATIONAL PROPERTY 
MANAGEMENT“ Dоо
11070 Нови Београд, Владимира Поповића 8
тел. 011/3113-030

Сервисер лифтова
на одређено време од 12 месеци

УСЛОВИ: V или IV степен стручне спреме, аутоматичар 
или електричар за моторне погоне, радно искуство 3 
године на одржавању лифтова, возачка дозвола „Б“ кате-
горије, пробни рад. Пријаве слати на е-mail: а.zlatanovic@
ipm.rs, до 15.12.2012. године.

„тримо инжењеринг“ доо
11070 Нови Београд
Булевар Арсенија Чарнојевића 99 б

Руководилац рачуноводства
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани 
економиста, смер финансије и рачуноводство, радно 
искуство најмање 10 година у струци, знање енглеског 
језика (средњи ниво), познавање рада на рачунару (МS 
Оffice, Интернет, SAP), познавање међународних рачуно-
водствених стандарда, пожељно познавање процеса про-
изводње и грађевинарства, пробни рад 6 месеци. Прија-
ве слати на е-mail: marta.strmec@trimo.si или valentina.
miladinovic@trimo.rs.

„оби“ доо
34000 Крагујевац
Булевар краљице Марије бб
е-mail: milka@obikg.rs

Возач камиона са руком за утовар
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, без обзира на занимање; 
возачка дозвола „Ц“ категорије; пожељно радно искуство 
1 месец. Заинтересовани кандидати могу слати пријаве на 
е-mail: milka@obikg.rs, најкасније до 07.12.2012. године.

обуЋарСка радња 
„гиле“
Сокобања, А. Маркишића 10
тел. 063/8734-985

Обућар
Опис посла: поправка обуће и предмета од коже.

УСЛОВИ: обућар, без обзира на радно искуство, до 32 
године старости - замена лица по програму „Прва шанса 
2011“, уговорна обавеза до 25.01.2013. године. Конкурс 
је отворен 15 дана. Лице за контакт: Драгиша Станковић.

„ауто центар 
миХаиловиЋ“ доо
11400 Младеновац
Краља Петра I  3/А
тел. 060/4443-140
е-mail: оffice@mihailovic.rs

Аутоелектричар
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, аутоелектричар. 
Место рада: Младеновац, возачка дозвола „Б“ катего-
рије, основна информатичка обука (Windows, Wоrd, Еxcel, 
Explorer, Оutlook). Контакт са послодавцем на е-mail: 
оffice@mihailovic.rs. Кандидати треба да се јаве на број 
телефона: 060/4443-140, лице за контакт: Миловановић 
Александра.

„METLIFE“ аDо
11070 Нови Београд
Омладинских бригада 88

Продаја животног осигурања
за рад у Новом Саду, на одређено време 3 
месеца
5 извршилаца

УСЛОВИ: VII, VI, IV или III степен стручне спреме у било 
ком занимању.

Сзтр „м тим“
11000 Београд
Краљице Наталије 68
е-mail: оffice@mojkrojac.com

Кројач за кројење мушких кошуља 
по мери
на индустријским машинама, за рад у 
Новом Саду

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме, кројач, више-
годишње радно искуство у раду на мушким кошуљама, 
кројење, француски шав, основно знање рада на рачуна-
ру, предвиђен је пробни рад.

ад „Хлеб“
21000 Нови Сад
Бајчи Жилинског 2
тел. 021/421-157

Комерцијалиста
на одређено време 12 месеци
3 извршиоца

УСЛОВИ: VII или VI степен стручне спреме, економског 
смера или менаџер, пожељно знање страног језика, 
возачка дозвола „Б“ категорије, основно знање рада на 
рачунару.

Руководилац комерцијалног 
сектора
на одређено време 12 месеци

УСЛОВИ: VII или VI степен стручне спреме, економског 
смера или менаџер, пожељно знање страног језика и 
искуство на руководећим комерцијалним пословима, 
возачка дозвола „Б“ категорије, основно знање рада на 
рачунару, радно искуство 12 месеци.

Руководилац сектора транспорта
на одређено време 12 месеци

УСЛОВИ: VII или VI степен стручне спреме, саобраћајне 
или машинске струке, пожељно искуство на пословима 
руковођења возним парком, возачка дозвола „Б“ катего-
рије, основно знање рада на рачунару, радно искуство 12 
месеци.

Радник у рачуноводству на 
обрачуну зарада и контирању
на одређено време 12 месеци

УСЛОВИ: VII, VI или IV степен стручне спреме, економског 
смера, знање рада на рачунару, радно искуство 6 месеци, 
познавање рада на обрачуну зарада запослених и конти-
рању.

ZZ „BAČEX“
21420 Бач, ЈНА бр. 133

Шеф рачуноводства
на одређено време 12 месеци

УСЛОВИ: VII, VI или IV степен стручне спреме, економ-
ског смера, искуство на пословима шефа рачуноводства 
најмање 1 година, пребивалиште на територији општине 
Бач, Бачка Паланка или Оџаци. CV доставити на е-mail: 
bacex@open.telekom.rs.

веСна вир 
Салон лепоте и 
мењаЧница
11000 Београд-Борча
Ваљевског одреда 16а
тел. 011/3322-051

Мушки фризер

Женски фризер
УСЛОВИ: III степен стручне спреме у наведеном зани-
мању, минимум једна година радног искуства на тим 
пословима.

Стур „штраФта 021“
21000 Нови Сад
Булевар Слободана Јовановића 18
е-mail: strafta021@gmail.com

Кувар
3 извршиоца

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме у наведеном 
занимању, пробни рад 1 месец.

Помоћни радник
2 извршиоца

УСЛОВИ: III или II степен стручне спреме, кувар, пробни 
рад 1 месец.

Tржиштe рада

АнАлитички  приступ  
зАпошљАвАњу

Трговина и услуге
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 Грађевинарство   
     и индустрија
„MAGNAT PRODUCTION“ Dоо
37260 Горњи Катун-Варварин
тел. 037/787-542
е-mail: magnatproduction@open.telekom.rs

Бравар

Радник у производњи (АЛУ и ПВЦ 
столарија)

Шеф производње

Технички директор
УСЛОВИ: Заинтересовани кандидати достављају пријаве 
на горенаведену адресу или на е-mail: magnatproduction@
open.telekom.rs. Рок за пријаву је до попуне радних места. 
Више информација на број телефона: 037/787-542.

„геоСондажа“ доо ниш
18000 Ниш
Византијски булевар 32/5

Дипломирани инжењер геологије
за рад на терену

УСЛОВИ: дипломирани инжењер геологије, смер за 
геотехнику; лиценца 491; радно искуство на изради 
геотехничких елабората 36 месеци; возачка дозво-
ла. Рок за пријаву је 15 дана. Пријаве слати на e-mail: 
geosondaza@gmail.com.

„KOPEX MIN“ аD 
18000 ниш
Булевар 12. фебруар бб
е-mail: marijana.stankovic@kopexmin.rs

Фарбар-пескарош
на одређено време
5 извршилаца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, металофарбар-лаки-
рер; рад на пескарењу челичних конструкција, као и рад 
на бојењу истих елемената ваздушним пиштољем и пум-
пама за боју; способност рада у отежаним условима (рад 
при ниским или високим температурама радне околине), 
рад у сменама, понекад ноћни рад, прековремени рад. 
Контакт телефон: 069/8529-752. Рок за пријаву је 15 дана.

    Mедицина
национална Служба за 
запошЉавање
11000 Београд, Краља Милутина 8

Оглашава слободна радна места, за рад у Уганди 
(Африка):

Послодавац: Gulu Indеpеndеnt Hospital
Место рада: Гулу, Уганда

Гинеколог
Опис посла: послови специјалисте гинекологије.

УСЛОВИ: специјалиста гинекологије и акушерства, 
знање енглеског језика-виши ниво, лиценца за лекаре, 
без обзира на радно искуство. Висина месечне плате је 
3.500 (USA $) нето.

Биомедицински инжењер
Опис посла: послови биомедицинског инжењера.

УСЛОВИ: дипломирани инжењер биомедицинског 
инжењерства, знање енглеског језика-виши ниво, без 
обзира на радно искуство. Висина месечне плате је 1.000 
(USA $) нето.

Медицинска сестра
Опис посла: послови медицинске сестре.

УСЛОВИ: медицинска сестра, знање енглеског језика-
виши ниво, без обзира на радно искуство. Висина месечне 
плате је 1.000 (USA $) нето.

ОСТАЛО: Врста радног односа: уговор о раду на 2 годи-
не; обезбеђен бесплатан смештај; исхрана није укључе-
на; дужина радног времена: 54 часа недељно; послода-
вац плаћа трошкове повратне авионске карте од Србије 
до Уганде (која ће бити купљена и дата кандидату пред 
пут) и такође ће рефундирати 50 USA $ који се плаћају 
при уласку у Уганду. Препорука од стране послодавца: 
вакцинација против жуте грознице и превентива против 
маларије.

Потребна документација: радна биографија/CV са 
фотографијом; фотокопија факултетске дипломе или 
средње школе; за лекаре специјалисте-доказ о специја-
лизацији у области гинекологије; доказ о регистрацији 
у Министарству здравља Републике Србије-Лекарска 
комора Србије/Комора медицинских сестара (за докторе 
и медицинске сестре). Наведена документа доставити 
на енглеском језику (у моменту подношења пријаве није 
потребна овера од стране судског тумача).

Начин конкурисања: Документацију доставити скенирану 
на е-mail: zaposljavanje@nsz.gov.rs или поштом, на адре-
су: Национална служба за запошљавање, Дечанска 8/V, 
11000 Београд, са назнаком: „За конкурс: Уганда, назив 
радног места за које се конкурише: _ _ _ _“.

Детаљне информације о условима рада кандидати ће 
добити на разговору са послодавцем. О месту и термину 
одржавања разговора биће обавештени путем телефона 
кандидати који уђу у ужи избор. Рок трајања конкурса је 
до 13.12.2012. године.

дом здравЉа жагубица
12320 Жагубица, Николе Пашића 22

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може бити именовано лице које 
поред законом прописаних услова испуњава и следеће 
посебне услове прописане Статутом Дома здравља: да 
је доктор медицине или доктор медицине специјалиста 
гинекологије, специјалиста медицине рада, специјалиста 
офталмологије, специјалиста опште медицине, специја-
листа педијатрије, специјалиста радиологије или доктор 
стоматологије, да је дипломирани правник или дипломи-
рани економиста са завршеном едукацијом из области 
здравственог менаџмента и да има најмање 5 година рад-
ног стажа у области здравствене заштите. Рок за подно-
шење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса. 
Пријаве доставити на адресу Дома здравља. Заинтересо-
вани кандидати уз пријаву подносе: оверену фотокопију 
дипломе о завршеном медицинском факултету, оверену 
фотокопију специјалистичке дипломе за област медицине 
наведене у тачки 1, оверену фотокопију потврде о поло-
женом стручном испиту, документацију о захтеваном рад-
ном искуству, уверење о држављанству Републике Србије, 
потврду о неосуђиваности и да се против њих не води 
кривични поступак, као и кратку биографију.

дом здравЉа 
„др милан бане ЂорЂевиЋ“
11320 Велика Плана
Милоша Великог 110
тел. 026/541-110

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен медицински 
или стоматолошки факултет и специјализација из обла-
сти из које Дом здравља обавља делатност, најмање пет 
година радног стажа из области здравствене заштите, 
или завршен правни или економски факултет, завршена 
едукација из области здравственог менаџмента код акре-
дитоване установе, најмање пет година радног стажа у 
области здравствене заштите. Потребна је здравствена 
способност за обављање наведених послова, одлука о 
изабраном кандидату од стране Управног одбора Дома 
здравља, у форми предлога, шаље се оснивачу који врши 
именовање директора. Уз пријаву доставити: доказ о 
завршеном медицинском, стоматолошком, правном или 
економском факултету; доказ о завршеном одговарајућој 
специјализацији, односно едукацији из области здрав-

ственог менаџмента код акредитоване установе, доказ о 
поседовању 5 година радног стажа у области здравствене 
заштите. Приложена документација мора бити у оригина-
лу или у овереном препису - фотокопији. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. 
Пријаве слати са назнаком: „Управни одбор - за избор 
директора установе“.

апотека бујановац
17520 Бујановац
Карађорђа Петровића 246
тел. 017/651-058

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може бити именовано лице које 
поред законом прописаних општих услова испуњава и 
следеће услове: да је дипломирани фармацеут или дип-
ломирани фармацеут специјалиста и да има најмање пет 
година радног стажа у области здравствене заштите или 
да је доктор медицине или доктор медицине специјали-
ста и да има најмање пет година радног стажа у области 
здравствене заштите или да је дипломирани економиста 
са завршеном едукацијом из области здравственог менаџ-
мента и најмање пет година радног стажа у области здрав-
ствене заштите. Уз пријаву која садржи преглед кретања 
у служби са биографским подацима, кандидат је дужан 
да приложи следеће доказе: оверену фотокопију дипломе 
о завршеном факултету, оверену фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту, оверену фотокопију лицен-
це, потврду о дужини радног стажа у области здравстве-
не заштите, оверену фотокопију о завршеној едукацији у 
области здравственог менаџмента, уколико је кандидат 
дипломирани економиста, уверење о држављанству, уве-
рење да није под истрагом и да није осуђиван за кривично 
дело на безусловну казну затвора у трајању од најмање 6 
месеци и прилоге којима доказује своје стручне, организа-
ционе и друге квалитете. Рок за пријављивање је 15 дана 
од дана објављивања на сајту НСЗ и на сајту Министар-
ства здравља (оглас је објављен 21.11.2012. године). 
Пријаве се подносе на горенаведену адресу, са назнаком: 
„За конкурс за директора“. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити у Апотеци, на број телефона: 017/651-058. 
Управни одбор ће извршити избор кандидата најкасније 
у року од 30 дана од дана завршетка јавног конкурса и 
доставити предлог оснивачу. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се разматрати.

инСтитут за 
ортопедСко-Хируршке 
болеСти „бањица“
11000 Београд
Михајла Аврамовића 28
тел. 062/8829-168

Доктор медицине - специјалиста 
пластичне и реконструктивне 
хирургије
на одређено време до повратка запосленог 
са неплаћеног одсуства

УСЛОВИ: Уз пријаву се доставља: оверен препис или 
фотокопија дипломе о завршеном медицинском факул-
тету (са просечном оценом студирања); оверен препис 
или фотокопија дипломе о положеном стручном испиту; 
оверен препис или фотокопија дипломе о положеном 
специјалистичком испиту из пластичне и реконструктив-
не хирургије; оверен препис или фотокопија дипломе о 
положеном испиту за научно звање магистра и/или докто-
ра наука (ако га кандидат има); потврда издата од стране 
Националне службе за запошљавање о дужини чекања 
на запослење; доказ о радном искуству у струци након 
положеног испита на пословима пружања здравствене 
заштите, укључујући и волонтерски стаж (фотокопија 
радне књижице или потврда послодавца); извод из мати-
чне књиге рођених; биографија, са адресом и контакт 
телефоном; пробни рад три месеца. Наведена документа 
не смеју бити старија од шест месеци, а приложене фото-
копије морају бити оверене од надлежног органа. Прија-
ве са непотпуном документацијом или које нису у складу 
са условима овог огласа, као и неблаговремене пријаве, 
неће бити разматране. Кандидати који уђу у ужи избор 
биће позвани на разговор.

Грађевинарство и индустрија / Медицина
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Специјална болница 
„Свети Сава“
11000 Београд, Немањина 2
тел. 011/2642-831

Доктор медицине
на одређено време до повратка запослене 
са породиљског боловања

УСЛОВИ: медицински факултет; положен испит за звање 
доктора медицине; једна година радног искуства у стру-
ци. Кандидат је дужан да приложи: фотокопију дипломе 
о завршеном факултету; фотокопију потврде/уверења о 
положеном траженом стручном испиту; кратку биогра-
фију са адресом и контакт телефоном. Пријаве поднете 
мимо означеног рока и без потпуне документације неће 
се узимати у разматрање.

Специјална болница за 
реХабилитацију 
„ивањица“
32250 Ивањица
13. септембар 78
тел. 032/662-260

Лекар специјалиста физикалне 
медицине
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, медицински факул-
тет. Конкурс за избор, поред општих услова прописаних 
законом, садржи и посебне услове: положен специја-
листички испит из области физикалне медицине; радно 
искуство у струци која се тражи, као специјалиста; да кан-
дидат има лиценцу за обављање послова лекара на осно-
ву важећих законских прописа; предност имају кандидати 
са искуством на руководећем месту у медицинским уста-
новама. Кандидат се обавезује да поред потребне доку-
ментације достави и личне податке са потребним еле-
ментима законског заснивања радног односа. На основу 
конкурсне документације, комисија за пријем у року од 15 
дана по завршетку конкурса врши избор кандидата и дос-
тавља предлог за усвајање директору.

Специјална болница за 
пСиХијатријСке 
болеСти „ковин“
26220 Ковин, Цара Лазара 253
тел/факс: 013/741-166

Медицинска сестра-техничар

Медицинска сестра-техничар
на одређено време, најдуже до 12 месеци

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

општа болница 
„Свети лука“
11300 Смедерево, Кнез Михајлова 51
тел. 026/233-522, лок. 167

Медицинска сестра-техничар
са положеним стручним испитом, у ОЈ за 
збрињавање хитних стања, на одређено 
време до повратка запослене са боловања

УСЛОВИ: Као доказе о испуњености услова кандида-
ти су дужни да доставе: пријаву на конкурс са кратком 
биографијом, бројем телефона и адресом; оверену фото-
копију дипломе о завршеном IV степену стручне спре-
ме, медицинска сестра-техничар општег смера; оверену 
фотокопију уверења о положеном стручном испиту. Рок 
за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови“. Пријаве на оглас доставити у 
затвореним ковертама, писарници Опште болнице „Свети 
Лука“ Смедерево или поштом на горенаведену адресу, са 

назнаком: „Пријава на оглас“, са навођењем радног места 
за које се конкурише. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће бити разматране.

завод за јавно 
здравЉе ужице
31000 Ужице
Др Веселина Маринковића 4
тел. 031/563-150

Виши техничар здравствене 
неге, систематизовано радно 
место у Центру за промоцију 
здравља, анализу, планирање, 
организацију здравствене заштите, 
информатику и биостатистику у 
здравству, Одељење за промоцију 
здравља
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом 
о раду, кандидати морају испуњавати и следеће посеб-
не услове: завршена виша медицинска школа, општег 
или санитарног смера; положен стручни испит; поло-
жен возачки испит „Б“ категорије. Пријаве са доказима 
о испуњености посебних услова (диплома о завршеној 
вишој медицинској школи, општег или санитарног смера, 
уверење о положеном стручном испиту и возачка дозвола 
„Б“ категорије), у оригиналу или у овереној фотокопији, 
подносе се непосредном предајом или поштом на горена-
ведену адресу. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се разматрати.

поништење оглаСа 
универзитетСка 
деЧја клиника
11000 Београд, Тиршова 10
тел. 011/2060-676

Оглас објављен 14.11.2012. године у публикацији 
„Послови“, поништава се у целости.

здравСтвени 
центар кладово
Кладово, Дунавска 1-3
тел. 019/801-116

Специјалиста радиотерапије
Опис посла: обављање послова из домена лекара спе-
цијалисте радиолога-радиотерапеута.

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, лекар специјали-
ста; 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. 
Заинтересовани кандидати треба да се на горенаведени 
број телефона обрате особама за контакт: Слађани Нато-
шевић и Бојани Скрлатовић.

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

Специјалиста анестезије са 
реанимaцијом
Опис посла: послови специјалисте анестезије са реанима-
цијом у Служби за поликлиничку делатност.

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, лекар специјали-
ста, положен специјалистички испит, лиценца за лекаре. 
Радно искуство: није услов; обезбеђен смештај. Конкурс 
је отворен до попуне радног места. Заинтересовани кан-
дидати се на горенаведени број телефона, електронским 
путем или поштом на горенаведене адресе, могу обратити 
особи за контакт: Слађани Натошевић.

дом здравЉа Љубовија 
(Са стационаром)
15320 Љубовија
Војводе Мишића 58
тел. 015/661-898

Медицинска сестра-техничар
на одређено време до повратка раднице 
са породиљског одсуства, за рад у 
здравственој станици Цапарић

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена медицинска 
школа. Кандидати уз пријаву подносе: оверену фотоко-
пију дипломе о завршеној медицинској школи, оверену 
фотокопију потврде о положеном стручном испиту, крат-
ку биографију, уверење Националне службе за запошља-
вање. Пријаве са доказима доставити на адресу установе, 
у року од 8 дана од дана објављивања огласа.

Специјална болница за 
пСиХијатријСке болеСти 
„горња топоница“
18202 Горња Топоница

Сервир
на одређено време до 12 месеци
4 извршиоца

Хигијеничар
на одређено време до 12 месеци
3 извршиоца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена основна 
школа. Кандидат уз пријаву-биографију треба да доста-
ви: оверену фотокопију сведочанства о завршеној основ-
ној школи; извод из матичне књиге рођених; уверење 
о држављанству. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узимати у разматрање.

Кувар
на одређено време до 12 месеци

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, завршена угости-
тељско-туристичка школа, занимање: кувар. Кандидат уз 
пријаву-биографију треба да достави: оверену фотоко-
пију дипломе; извод из матичне књиге рођених; уверење 
о држављанству. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узимати у разматрање.

дом здравЉа доЉевац
18410 Дољевац
Др Михајла Тимотијевића 6

Виши физиотерапеут
на одређено време до повратка одсутног 
запосленог

УСЛОВИ: завршена виша медицинска школа, смер физи-
отерапеут; положен стручни испит; важећа лиценца за 
рад вишег физиотерапеута издата од Коморе медицин-
ских сестара и здравствених техничара Србије. Уз прија-
ву доставити: диплому или уверење о стеченој стручној 
спреми; уверење о положеном стручном испиту; важећу 
лиценцу за рад; кратку биографију. Сви докази се пре-
дају у оригиналу или у овереној фотокопији. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће бити разматране.

ветеринарСка амбуланта 
„драган“
Костолац, Партизанска 32
тел. 063/345-349

Ветеринар

Опис посла: пружање ветеринарских услуга у амбуланти 
и на терену.

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани вете-
ринар, лиценца за рад, радно искуство је небитно; плаће-
ни путни трошкови. Конкурс је отворен 15 дана од дана 
објављивања. Лице за контакт: Драган Ивановић.

 Медицина
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зу апотека 
„шеки-тилија“
Петровац на Млави
Српских владара 304
тел. 012/332-082, 332-885, 063/7428-693

Дипломирани фармацеут
УСЛОВИ: дипломирани фармацеут, положен стручни 
испит, без обзира на радно искуство, обезбеђен смештај. 
Конкурс је отворен до попуне радног места. Заинтересо-
вани кандидати могу да се јаве на горенаведене бројеве 
телефона, особа за контакт: Драгиша Милошевић.

дом здравЉа
12000 Пожаревац
Јована Шербановића 12

1. Специјалиста радиологије

2. Специјалиста радиологије
на одређено време до 6 месеци

Опис посла: обавља Ro прегледе пацијената из домена 
клиничке радиологије; описује извршена снимања; даје 
извештаје о нађеном стању и упућује пацијенте на даљи 
третман; по потреби обавља консултативне прегледе; 
ради и друге послове своје струке.

УСЛОВИ: Поред законом прописаних услова, потребно 
је испуњавати и следеће услове: завршен медицински 
факултет и положен специјалистички испит из радио-
логије. Уз пријаву на оглас, у којој је потребно навести 
за које се радно место иста подноси (навођењем ред-
ног броја), потребно је доставити кратку биографију и 
следећу документацију: оверену фотокопију дипломе о 
завршеном медицинском факултету, оверену фотокопију 
уверења о положеном специјалистичком испиту из ради-
ологије, оверену фотокопију лиценце, извод из матич-
не књиге рођених (не старији од 6 месеци) или оверену 
фотокопију. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се разматрати. Пријаве са потребном документацијом дос-
тавити на горенаведену адресу, са назнаком: „Пријава на 
оглас за радно место радиолога“.

дом здравЉа 
„др драган Фундук“
22410 Пећинци, Јове Негушевића 5-7
тел. 022/436-266, 436-601
факс: 022/436-518

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: завршен медицински факултет-VII/2 степен 
стручне спреме, положен специјалистички испит, завр-
шена едукација из области здравственог менаџмента; 
завршен правни факултет-VII/1 степен стручне спреме, 
завршена едукација из области здравственог менаџмента; 
завршен економски факултет-VII/1 степен стручне спре-
ме, завршена едукација из области здравственог менаџ-
мента; завршен факултет за менаџмент-VII/1 степен 
стручне спреме, завршена едукација из области здрав-
ственог менаџмента; најмање пет година радног стажа 
у области здравствене заштите. Пријаве на конкурс се 
подносе у року од 15 дана од дана објављивања у пуб-
ликацији „Послови“ и на огласној табли Дома здравља, 
са доказима о испуњавању услова. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве 
се подносе на адресу: Управни одбор Дома здравља „Др 
Драган Фундук“, Јове Негушевића 5-7, 22410 Пећинци.

зу апотека 
„GOODWILL“
24000 Суботица
Матка Вуковића 10
тел. 024/602-064, 554-498
е-mail: hr@goodwill-apoteka.com

Дипломирани фармацеут
за рад у Суботици

Опис посла: рад у хуманој апотеци.

УСЛОВИ: диплoмирани фармацеут (VII степен), положен 
стручни испит, чланство у Фармацеутској комори, позна-
вање рада на рачунару-MS Office пакет; предност имају 
кандидати са радним искуством. Обезбеђен је смештај 

у засебном стану (стан је по избору кандидата и према 
договору са послодавцем), пуно радно време, рад у сме-
нама, пробни рад од 2 месеца. Конкурс је отворен до 
03.12.2012. године. Заинтересовани кандидати треба да 
се јаве на наведене бројеве телефона, особа за контакт: 
Игор Стопарић.

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 прегледи, 
дијагностика, хирургија.

УСЛОВИ: завршен медицински факултет-специјалиста 
офталмологије; радно искуство: пожељно (није неопход-
но); познавање рада на рачунару (МS Оffice пакет); знање 
енглеског језика; возачка дозвола „Б“ категорије (пожељ-
на, 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 места. Заин-
тересовани кандидати треба да се на горенаведене броје-
ве телефона обрате особи за контакт: Мирјани Тркуљи.

„ZOREX PHARMA“ Dоо
15000 Шабац, Београдски пут 9
тел. 015/305-035, 060/6462-724
е-mail: miskovicmiodrag@yаhoo.com

Руководилац контроле и 
испитивања лекова
УСЛОВИ: дипломирани фармацеут, завршена специјали-
зација из испитивања и контроле лекова; знање енглеског 
језика-средњи ниво, познавање рада на рачунару, возач-
ка дозвола „Б“ категорије, положен стручни испит; радно 
искуство 3 године. Конкурс је отворен до попуне радног 
места. Заинтересовани кандидати могу радне биографије 
да доставе мејлом или да се јаве на горенаведене бројеве 
телефона. Лице за контакт: Мишковић Миодраг.

поликлиника „рамовиЋ“
Нови Пазар, Омладинска 48
тел. 063/331-300
е-mail: seadramovic@gmail.com

Медицински биохемичар
Опис посла: вођење послова у лабораторији поликлини-
ке.

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут, смер медицински био-
хемичар или лекар специјалиста биохемије; пробни рад 
3 месеца; без обзира на радно искуство. Конкурс је отво-
рен до попуне радног места. Заинтересовани кандидати 
могу радне биографије да доставе мејлом или да се јаве 
на горенаведени број телефона. Лице за контакт: Сеад 
Рамовић.

здравСтвена уСтанова 
апотека „випера“
25000 Сомбор, Мирна 2
тел. 063/503-151, 064/8845-900
е-mail: viperasombor@sezampro.rs

Дипломирани фармацеут
2 извршиоца - један извршилац на 
одређено време од годину дана, а један на 
неодређено време, уз предвиђен пробни 
рад

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани фар-
мацеут, положен стручни испит, односно поседовање 
лиценце за рад; рад у сменама. Конкурс је отворен до 
попуне радних места. Заинтересовани кандидати треба да 
се јаве лицу за контакт: Станки Пејин, на горенаведене 
бројеве телефона или да пошаљу радне биографије на 
наведену мејл адресу.

Специјална болница 
за церебралну парализу 
и развојну неурологију
11000 Београд, Браће Јерковић 5
тел. 011/3974-302

Доктор стоматологије-мастер
на одређено време, замена привремено 
одсутног радника

УСЛОВИ: стоматолошки факултет-VII/2 степен стручнос-
ти, мастер, положен стручни испит. Кандидати су обавез-
ни да доставе писану пријаву на оглас, са краћом био-
графијом. Уз пријаву се подносе: оверене фотокопије 
дипломе о завршеној школи, уверење о положеном масте-
ру, уверење о положеном стручном испиту, извод из мати-
чне књиге рођених, уверење о држављанству и потврда 
да се против лица не води судски поступак. Пријаве са 
потребном документацијом достављају се у затвореним 
ковертама, на горенаведену адресу-правној служби. Рок 
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања у пуб-
ликацији „Послови“.

др милојевиЋ - дХи
11000 Београд
Капетана Завишића 3
тел. 062/775-577
е-mail: cvele021@gmail.com

Пластични хирург-
трансплантација косе
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, образовни профил: 
хирург, смер пластична и реконструктивна хирургија; 
положен стручни испит за пластичног хирурга; рад на 
рачунару: Office, Explorer, интернет прегледач; неопходно 
радно искуство од 24 месеца (искуство у својој бранши на 
пољу пластичне хирургије); пробни рад 1 месец. Заинте-
ресовани кандидати пријаве са биографијом могу слати 
на е-mail: cvele021@gmail.com. Контакт телефон: 062/775-
577. Рок за пријаву је 10.12.2012. године.

дом здравЉа жагубица
12320 Жагубица, Николе Пашића 22
тел. 012/643-140

Возач санитетског возила
на одређено време од 6 месеци

УСЛОВИ: КВ возач, возачка дозвола за управљање мотор-
ним возилом „Б“ категорије. Уз пријаву доставити: крат-
ку биографију са адресом и контакт телефоном, оверену 
фотокопију сведочанства, оверену фотокопију возачке 
дозволе, оверену фотокопију уверења о држављанству, 
оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених, 
потврду о неосуђиваности и да се против кандидата не 
води кривични поступак. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. Пријаве доставити у року 
од 8 дана од дана објављивања, односно закључно са 
03.12.2012. године, на горенаведену адресу.

инСтитут за 
неонатологију
11000 Београд, Краља Милутина 50
тел. 011/3630-121

Медицинска сестра-техничар
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска сестра 
педијатријског или општег смера; пробни рад 3 месеца; 
положен стручни испит. Кандидати подносе: оверену 
фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској 
школи; оверене фотокопије сведочанстава за све разреде 
средње школе; оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту; фотокопију личне карте; фотокопију 
уверења о држављанству; фотокопију извода из матич-
не књиге рођених; кратку биографију (молба-CV). Рок за 
пријављивање је 15 дана од дана објављивања огласа.

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

Медицина
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„PARPHARM“ Dоо
Параћин, Марије Бурсаћ 30
тел. 063/618-070

Апотекар
за рад у Јагодини

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут-VII/1 степен, положен 
стручни испит, без обзира на радно искуство. Послода-
вац сноси трошкове превоза уколико је кандидат у могућ-
ности да путује или обезбеђује смештај уколико исто није 
могуће. Конкурс је отворен до попуне радног места. Заин-
тересовани кандидати треба да се јаве лицу за контакт: 
Тањи Глишић, на горенаведени број телефона.

  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 заштиће-
них међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање;
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 испуња-
ва услове из ст. 1 и 2 овог члана или ако 
одбије да се подвргне лекарском прегледу у 
надлежној здравственој установи.

беогрА д

ош „павле СавиЋ“
11000 Београд, Косте Нађа 25
тел/факс: 011/3430-358, 3045-311
е-mail: plavikrov25@open.telekom.rs

Професор математике
УСЛОВИ: Кандидати треба да поседују одговарајућу врсту 
образовања предвиђену Правилником о врсти стручне 
спреме наставника и стручних сарадника у основној шко-
ли - VII степен стручне спреме у наведеном занимању, 
одговарајућа здравствена способност, држављанство 
Републике Србије, да нису под истрагом, нити да се про-
тив њих води кривични поступак, да нису осуђивани за 
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања (доказ при-
бавља школа). Рок за пријављивање је 8 дана од дана 

објављивања. Уз пријаву доставити: биографију, диплому 
као доказ о стручној спреми, лекарско уверење (доставља 
се при закључењу уговора о раду), извод из матичне књи-
ге рођених и доказ о држављанству, уверење надлежног 
органа да се против кандидата не води истрага, нити да 
је подигнута оптужница. Сва документа могу бити доста-
вљена и у неовереним копијама, али не смеју бити старија 
од 6 месеци. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање.

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

Наставник здравствене неге

Наставник здравствене неге
на одређено време до повратка запослене 
са породиљског боловања

Наставник здравствене неге
на одређено време до краја школске 
2012/2013. године

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, виша медицинска сес-
тра-техничар.

Наставник филозофије
на одређено време до повратка запослене 
са продиљског одсуства

Наставник психологије
са 50% радног времена, на одређено 
време до повратка запослене са 
породиљског одсуства

Наставник руског језика и 
књижевности
са 11% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном зани-
мању.

ОСТАЛО: За радна места наставника: кандидат треба да 
има одговарајуће образовање предвиђено Правилником 
о врсти и степену стручне спреме наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним школама и 
да испуњава услове предвиђене Законом о основама сис-
тема образовања и васпитања. Уз пријаву и биографију 
приложити: уверење о држављанству Републике Србије, 
извод из матичне књиге рођених, оверен препис-фотоко-
пију дипломе о стеченој стручној спреми; уверење да кан-
дидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања; уверење да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима (уверење о здравственом стању); уве-
рење о положеном стручном испиту (лиценци), уколико 
је кандидат (наставник) исти положио. У поступку одлу-
чивања о избору наставника врши се претходна провера 
способности (уверење о здравственом стању подноси се 
пре закључења уговора о раду). Уверење да кандидати 
нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела 
прибавља школа. Сва документа се подносе у овереним 
фотокопијама, не старијим од 6 месеци. Пријаве са наве-
деном документациојом предати у секретаријату школе, у 
времену од 09,00 до 14,00 часова или послати поштом на 
наведену адресу, са назнаком: „За конкурс“. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

универзитет у београду 
рударСко 
геолошки Факултет
11000 Београд, Ђушина 7

Наставник у звање предавача за 
енглески језик
на одређено време од 4 године

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, академски назив 
магистра филолошких наука, филолошки факултет-
енглески језик. Пријаве са прилозима (биографија, списак 
научних радова, радови, дипломе о одговарајућој струч-
ној спреми), подносе се у року од 15 дана од дана обја-
вљивања конкурса.

универзитет у београду 
арХитектонСки Факултет
11000 Београд
Булевар краља Александра 73/II

Наставник у звање доцента за ужу 
научну, односно уметничку област 
Архитектонско пројектовање 
и савремена архитектура, на 
Департману за архитектуру
избор се врши на одређено време од пет 
година

УСЛОВИ: општи и посебни услови предвиђени су чл. 65 
Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 
100/07-аутентично тумачење, 97/08 и 44/2010), Статутом 
Универзитета у Београду („Гласник УБ“, бр. 131/06, 140/07, 
143/08, 150/09, 160/11 и 162/11) и Статутом Факултета 
(„Сл. билтен АФ“, бр. 80/08, 84/2010 и 89/12) и Законом о 
раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/05 и 61/05). Пријаве канди-
дата са прилозима (биографија, оверене копије диплома, 
оверена копија уверења о држављанству, списак радова и 
остала пратећа документација) доставити на адресу: Уни-
верзитет у Београду, Архитектонски факултет, Булевар 
краља Александра 73/II, са назнаком: „За конкурс“. Рок за 
пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса.

поништење конкурСа 
академија за 
дипломатију и безбедноСт
11000 Београд, Травничка 2
тел. 011/2620-186

Конкурс објављен 21.11.2012. године у публи-
кацији „Послови“, поништава се за радно место: 
наставник за ужу научну област Филолошке нау-
ке, предмет: Италијански језик, на одређено вре-
ме од 5 година. У осталом делу текст конкурса је 
непромењен.

универзитет уметноСти
11000 Београд
Косанчићев венац 29
тел. 011/2625-166

Шеф кабинета у кабинету ректора
УСЛОВИ: висока стручна спрема, факултет уметности или 
факултет друштвено-хуманистичких наука; пробни рад 
3 месеца; најмање три године радног искуства у струци; 
познавање енглеског језика; рад на рачунару; способност 
за индивидуални и тимски рад. Биографију и пријаву на 
конкурс са доказима о испуњавању услова за пријем на 
рад доставити препорученом пошиљком, на наведену 
адресу Универзитета, са назнаком: „За конкурс“. Доказе 
о испуњеним условима конкурса доставити у овереним 
фотокопијама. Универзитет уметности ће контактирати 
само кандидате који уђу у најужи круг избора.

предшколСка уСтанова 
„полетарац“
Барајево, Светосавска 83
тел. 011/7872-130

Кувар
УСЛОВИ: V степен стручне спреме, 5 година радног иску-
ства у струци; пријава са кратком биографијом, оверена 
диплома о стеченом образовању, поседовање психичке, 
физичке и здравствене способности за рад, извод из мати-
чне књиге рођених, држављанство Републике Србије, 
потврда о неосуђиваности.

ош „јајинци“
11000 Београд-Јајинци
Илије Петровића 12
тел/факс: 011/3940-310, 3941-826

Спремачица
УСЛОВИ: општи и посебни услови за заснивање радног 
односа у школи прописани су чл. 10 Правилника о органи-
зацији рада и систематизацији радних места ОШ „Јајинци“. 
Кандидат уз пријаву доставља: сведочанство о завршеној 
основној школи, уверење о држављанству Републике Србије 
(не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених, 
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уверење да против лица није покренута истрага, нити је 
подигнута оптужница код надлежног суда, фотокопију рад-
не књижице. Лекарско уверење доставља изабрани канди-
дат пре закључења уговора о раду. Уверење да кандидати 
нису осуђивани за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, 
прибавља школа. Докази о испуњености услова се подносе у 
оригиналу или као оверене фотокопије. Сви кандидати могу 
доставити пријаве у року од 8 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови“, на адресу школе. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

иСправка оглаСа 
ош „диша ЂурЂевиЋ“
11560 Вреоци, Другог октобра 8
тел. 011/8144-008

Оглас објављен 21.11.2012. године у публикацији 
„Послови“, за радно место: секретар школе, на 
одређено време, за рад у матичној школи у Вре-
оцима, исправља се и гласи: секретар школе, на 
неодређено време, са пуним радним временом 
(100%), за рад у матичној школи у Вреоцима.

ош „бора лазиЋ“
11406 Влашка
Краља Александра I  103
тел/факс: 011/8201-378
е-mail: blazic@yubc.net

Наставник математике
са 89% радног времена, на одређено 
време до повратка запослене са 
породиљског одсуства и одсуства са рада 
ради неге детета

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

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: 
да има одговарајуће образовање; 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 сис-
тема образовања и васпитања; да има држављанство РС. 
Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе одгова-
рајућег степена и врсте стручне спреме и уверење о држа-
вљанству РС. Лекарско уверење се подноси пре закључења 
уговора о раду. Уверење да кандидат није осуђиван при-
бавиће школа по службеној дужности. Пријаве са ориги-
налним документима или овереним копијама доставити на 
горенаведену адресу. Неће се разматрати непотпуне прија-
ве, пријаве са неовереним фотокопијама и пријаве канди-
дата који не испуњавају услове у погледу стручне спреме.

измена оглаСа 
предшколСка уСтанова 
„полетарац“
Барајево, Светосавска 83
тел. 011/7872-130

Оглас објављен 14.11.2012. године у публикацији 
„Послови“, за радно место: домар-возач, мења се у 
делу услова, тако што уместо: поседовања возач-
ке дозволе „Ц“ категорије, треба да стоји: поседо-
вање возачке дозволе „Б“ категорије. Остали усло-
ви су непромењени.

ош „иво лола рибар“
11308 Бегаљица
Живана Јовановића 1
тел. 011/8530-378, 8530-717

Професор српског језика и 
књижевности

Професор српског језика и 
књижевности
на одређено време, са 67% радног 
времена, у својству приправника

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове пропи-
сане чланом 8 став 2 тач. 1 и 2 и чланом 120 Закона о 

основама система образовања и васпитања; да имају 
одговарајуће образовање у складу са Правилником о 
врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника 
у основној школи; психичку, физичку и здравствену спо-
собност 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. Кандидат је у обавези да достави: биогра-
фију; оверену фотокопију дипломе о стеченом стручном 
образовању-VII/1 степен стручне спреме, оверену фото-
копију уверења о држављанству РС; оверену фотокопију 
извода из матичне књиге рођених. Доказ о неосуђива-
ности прибавља школа, а доказ о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са ученицима подноси се 
пре закључења уговора о раду. Рок за достављање прија-
ва је 15 дана од дана објављивања огласа. Пријаве слати 
на адресу школе, са назнаком: „За конкурс“. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

ош „иво лола рибар“
11308 Бегаљица
Живана Јовановића 1
тел. 011/8530-378, 8530-717

Професор разредне наставе
за рад у продуженом боравку, на одређено 
време у својству приправника

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове пропи-
сане чланом 8 став 2 тач. 1 и 2 и чланом 120 Закона о 
основама система образовања и васпитања; да имају 
одговарајуће образовање у складу са Правилником о 
врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника 
у основној школи; психичку, физичку и здравствену спо-
собност 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. Кандидат је у обавези да достави: биогра-
фију; оверену фотокопију дипломе о стеченом стручном 
образовању; оверену фотокопију уверења о држављан-
ству РС; оверену фотокопију извода из матичне књиге 
рођених. Доказ о неосуђиваности за наведена кривична 
дела прибавља школа, а доказ о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са ученицима подноси се 
пре закључења уговора о раду. Рок за достављање прија-
ва је 8 дана од дана објављивања огласа. Пријаве слати 
на адресу школе, са назнаком: „За конкурс“. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

предшколСка уСтанова 
„бошко буХа“
11000 Београд, Прерадовићева 2а
тел. 011/7292-218

Васпитач
на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: високо образовање васпитача на студијама 
првог степена или студијама другог степена или студија-
ма у трајању од три године или на основним студијама у 
трајању од најмање четири године или више образовање 
васпитача; кандидат мора да има образовање из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студија или након дипло-
мирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у уста-
нови, у складу са Европским системом преноса бодова, 
без обзира на радно искуство; да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом - уве-
рење 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. Уз 
пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе о одго-
варајућој стручној спреми или уверење о стеченој струч-
ној спреми, извод из матичне књиге рођених (фотоко-
пија), уверење о држављанству (фотокопија). Уверење 
да кандидат није осуђиван установа прибавља службеним 
путем. Непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве 
неће бити узете у разматрање. Рок за подношење пријава 
је 8 дана од дана објављивања конкурса, на адресу уста-
нове, поштом или лично, од 09,00 до 15,00 часова.

ош „гаврило принцип“
11080 Земун, Крајишка 34

Наставник разредне наставе
на одређено време

Наставник техничког образовања
на одређено време

Наставник математике и 
информатике
на одређено време, са 87% радног 
времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: 
1) да је држављанин РС; 2) да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) 
високо образовање стечено на студијама другог степена 
дипломских академских студија-мастер, специјалистичке 
академске студије или специјалистичке струковне студије 
у складу са Законом о високом образовању („Сл. гласник 
РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење и 97/08), 
почев од 10.09.2005. године или на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10.09.2005. године; 4) 
да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања. Докази о испуњености 
услова из члана 120 ЗОСОВ став 1 тач. 1 и 3 прилажу се 
приликом пријављивања, доказ из тачке 2 пре склапања 
уговора о раду, а доказ из тачке 4 прибавља установа. 
Проверу психофизичких способности врши Национална 
служба за запошљавање, пре доношења одлуке о прије-
му кандидата. Заинтересовани кандидати пријаве са био-
графијом и траженим документима могу слати поштом на 
адресу школе, са назнаком: „За конкурс“, у року од 8 дана 
од дана објављивања конкурса.

оСновна школа 
„нХ Синиша николајевиЋ“
11000 Београд, Тимочка 24
тел. 011/2836-610

Спремачица
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа; да кан-
дидат има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; да није осуђиван за кривична 
дела из чл. 120 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011); 
да има држављанство Републике Србије. Уз пријаву на 
конкурс доставити: доказ о одговарајућем образовању и 
уверење о држављанству. Изабрани кандидат пре закљу-
чења уговора о раду подноси лекарско уверење да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима.

универзитет у београду 
машинСки Факултет
11000 Београд, Краљице Марије 16

Редовни професор за ужу научну 
област Индустријско инжењерство

Редовни професор за ужу научну 
област Процесна техника

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

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

УСЛОВИ: завршен машински факултет-VIII степен струч-
не спреме, доктор наука и други услови утврђени чланом 
65 Закона о високом образовању и чланом 11.4. Статута 
Машинског факултета.

Доцент за ужу научну област 
Аутоматско управљање - за групу 
медицинских предмета Модула за 
биомедицинско инжењерство
са 30% радног времена, на одређено 
време од 5 година

Највећа понуда 
слободних послова 

на једном месту

Наука и образовање
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УСЛОВИ: завршен медицински факултет-VIII степен 
стручне спреме, доктор наука и други услови утврђени 
чланом 65 Закона о високом образовању и чланом 11.4. 
Статута Машинског факултета.

ОСТАЛО: Пријаве на конкурс са доказима о испуњености 
услова достављају се на адресу: Машински факултет у 
Београду, Краљице Марије 16, соба бр. 121, у року од 15 
дана од дана објављивања конкурса.

ош „младоСт“
11070 Нови Београд, Гандијева 99

Наставник грађанског васпитања
за 28 сати, на одређено време

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање сходно чл. 8 
Закона о основама система образовања и васпитања и 
одредбама Правилника о стручној спреми наставника и 
стручних сарадника за рад у основној школи, држављан-
ство Републике Србије, психичка, физичка и здравствена 
способност за рад са децом и ученицима, да кандидат није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела наве-
дена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања. Оверене фотокопије тражених 
докумената доставити на наведену адресу.

ош „душко радовиЋ“
11070 Нови Београд
Булевар Зорана Ђинђића 112
тел. 011/260-17-86, 269-25-31

Спремачица
УСЛОВИ: услови су прописани чл. 120 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања и Правилником о 
организацији рада и систематизацији радних места ОШ 
„Душко Радовић“. Уз пријаву доставити: оверену копију 
сведочанства о завршеном основном образовању и васпи-
тању и уверење о држављанству Републике Србије.

девета гимназија 
„миХаило петровиЋ алаС“
11070 Нови Београд, Гоце Делчева 41

Радник на одржавању хигијене
3 извршиоца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа. Уз 
пријаву доставити: оверене фотокопије сведочанства/
уверења о завршеној основној школи, извода из матичне 
књиге рођених и уверења о држављанству РС.

ош „Стеван СинЂелиЋ“
11000 Београд, Милана Ракића 1
тел. 011/3474-075

Спремачица
УСЛОВИ: завршена основна школа.

Педагошки асистент
на одређено време до краја школске 
године

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у наведеном зани-
мању.

ОСТАЛО: За радно место педагошког асистента: средња 
стручна спрема и доказ да је кандидат прошао обуку за 
педагошког асистента. За радно место спремачице: основ-
на школа. Уз пријаву кандидат прилаже следећу докумен-
тацију: биографске податке, оверену фотокопију дипломе 
о стручној спреми, извод из матичне књиге држављана, 
уверење да се против њега не води истрага и да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела наве-
дена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања (потврду прибавља установа). 
Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене 
способности за рад са децом и ученицима доставља се 
пре закључења уговора о раду. Пријаве са потребном 
документацијом послати на адресу школе, у року од 8 
дана, са назнаком: „За конкурс“.

школа за оСновно 
образовање одраСлиХ 
„обреновац“
11500 Обреновац
Милоша Обреновића 143
тел. 011/8723-240, 8727-851

Наставник техничког образовања
са 20% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање стечено на 
студијама другог степена (дипломске академске сту-
дије-мастер, специјалистичке академске студије или 
специјалистичке струковне студије), у складу са Зако-
ном о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 
100/07-аутентично тумачење и 97/08), почев од 10. сеп-
тембра 2005. године или на основним студијама у трајању 
од најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године, а у складу са 
Правилником о врсти стручне спреме наставника и струч-
них сарадника у основној школи и чланом 120 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС“, бр. 72/09 и 52/11); да је кандидат држављанин РС; да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривична дела наведена у чл. 120 став 1 тачка 3 Зако-
на о основама система образовања и васпитања. Пријаве 
са биографијом, дипломом о стеченој стручној спреми, 
уверењем о држављанству, изводом из матичне књиге 
рођених, односно венчаних, послати на адресу школе. 
Лекарско уверење се доставља пре закључења уговора о 
раду. Фотокопије докумената морају бити оверене. Прове-
ру психофизичких способности за рад са ученицима врши 
надлежна служба за послове запошљавања. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. 
Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања конкурса.

ош „павле поповиЋ“
Вранић, Трг палих бораца 3
тел. 011/8332-022, 062/402-353

Наставник математике
на одређено време ради замене 
привремено одсутног радника, са 93% 
радног времена

Наставник српског језика
на одређено време ради замене одсутног 
радника

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, одговарајућег зани-
мања.

Помоћни радник-сервирка
са 30% радног времена

УСЛОВИ: завршена основна школа, здравствена способ-
ност.

ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: 1. диплому (оверену 
фотокопију) о стеченом одговарајућем образовању; 2. 
уверење о држављанству РС; 3. извод из матичне књи-
ге рођених; 4. уверење да кандидат није под истрагом 
(меснонадлежни суд); 5. доказ да није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања (прибавља школа за све кандидате по службе-
ној дужности); 6. уверење о здравственој способности за 
рад са децом и ученицима (проверу психофизичких спо-
собности врши надлежна служба Националне службе за 
запошљавање, а уверење школи доставља изабрани кан-
дидат пре закључивања уговора о раду); 7. кратку радну 
биографију. Пријаве на оглас са траженом пратећом доку-
ментацијом (под тач. 1, 2, 3, 4 и 7) доставити на наведену 
адресу, у року од осам дана од дана објављивања.

универзитет у београду 
поЉопривредни Факултет
11080 Земун, Немањина 6

Наставник за избор у звање и 
на радно место доцента или 
ванредног професора за ужу 
научну област Наука о преради 
ратарских сировина
на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање и 
на радно место доцента или 
ванредног професора за ужу 
научну област Наука о преради 
ратарских сировина
на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање 
и на радно место доцента 
или ванредног професора за 
ужу научну област Наука о 
конзервисању
на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање и на 
радно место доцента за ужу научну 
област Опште воћарство
на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање и на 
радно место доцента за ужу научну 
област Математика и информатика
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из одгова-
рајуће научне области; способност за наставни рад.

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

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

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

УСЛОВИ: студент докторских студија или магистар наука 
са прихваћеном темом докторске дисертације, сваки од 
претходних нивоа студија завршен са укупном просечном 
оценом најмање осам, смисао за наставни рад.

ОСТАЛО: Остали услови утврђени су Законом о високом 
образовању, Правилником о начину и поступку стицања 
звања и заснивања радног односа наставника Универзи-
тета у Београду, Критеријумима за стицање звања настав-
ника на Универзитету у Београду и Статутом Факултета, 
у складу са којима ће бити извршен избор пријављених 
кандидата. Пријаве на конкурс, са доказима о испуње-
ности услова (биографија, списак радова, диплома о одго-
варајућој стручној спреми, извод из матичне књиге рође-
них, уверење о држављанству, потврда надлежног органа 
да кандидат није под истрагом - документа у оригиналу 
или у овереном препису и не старија од 6 месеци), доста-
вљају се на адресу Факултета. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће бити разматране. Конкурс је отворен 
15 дана.

0800 300 301 
(позив је бесплатан)

нсЗ позивни 
центар

Наука и образовање
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Средња школа
Барајево, Светосавска 4а
тел. 011/8300-426

Секретар
на одређено време до повратка запослене 
са породиљског одсуства

УСЛОВИ: дипломирани правник-мастер или дипломирани 
правник који је стекао високо образовање на основним 
студијама у трајању од најмање четири године. Кандидат 
треба да испуњава следеће услове: да има одоговарајуће 
образовање, да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност 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 
пријаву доставити: оверену фотокопију уверења о држа-
вљанству и оверену фотокопију дипломе/уверења о сте-
ченом одговарајућем образовању. Пријаве слати на наве-
дену адресу, у року од 8 дана од дана објављивања.

школа за оСновно 
образовање одраСлиХ 
младеновац
11400 Младеновац, Краља Петра I  175/2
тел/факс: 011/8232-336

Професор математике
са 67% радног времена, на одређено 
време до повратка раднице са 
породиљског боловања

УСЛОВИ: услови предвиђени чл. 120 став 1 и 4 Закона о 
основама система образовања и васпитања; да кандидат 
поседује психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са ученицима; да је држављанин РС; да има одгова-
рајуће образовање; да није осуђиван за кривична дела и 
да се против њега не води кривични поступак. Неблагов-
ремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Уз пријаву на конкурс приложити: уверење о држављан-
ству РС; оверен препис дипломе о стеченом одгова-
рајућем образовању; извод из матичне књиге рођених.

поништење конкурСа 
ош „коСта ЂукиЋ“
11400 Младеновац, Краља Петра I  339
тел. 011/8231-385

Конкурс објављен 31.10.2012. године у публи-
кацији „Послови“, поништава се за радно место: 
наставник музичке културе, на одређено вре-
ме, са 25% радног времена, за рад у издвојеном 
одељењу Велика Иванча-Река.

оСновна школа 
„владиСлав петковиЋ диС“
11000 Београд, Велики Мокри Луг
Радослава Љумовића 20
тел. 011/3461-507

Наставник српског језика
са 61% радног времена

Педагошки асистент
на одређено време до краја школске 
2012/2013. године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном зани-
мању. Кандидати морају да поседују одговарајућу стручну 
спрему, предвиђену Правилником о врсти стручне спре-
ме наставника и стручних сарадника у основној школи. Уз 
пријаву на конкурс приложити: уверење о држављанству 
Републике Србије, оверену копију сведочанства о стеченој 
стручној спреми. Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Директор 
школе доноси одлуку о избору кандидата, по прибавље-
ном мишљењу синдиката школе и школског одбора, као и 
акта Националне службе за запошљавање о провери пси-
хофизичких способности.

поништење конкурСа 
универзитет у београду 
ФилозоФСки Факултет
11000 Београд, Чика Љубина 18-20
тел. 011/3206-104

Конкурс објављен 07.11.2012. године у публи-
кацији „Послови“, поништава се за радна места: 
доцент за ужу научну област Предшколска педа-
гогија (избор), на одређено време од 5 година и 
сарадник у настави за ужу научну област Општа 
педагогија са методологијом и историја педаго-
гије (избор), на одређено време од једне године. У 
осталом делу конкурс је непромењен.

универзитет у београду 
ФилозоФСки Факултет
11000 Београд, Чика Љубина 18-20
тел. 011/3206-104

Научни сарадник у археолошкој 
збирци
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор археологије; 
научно звање научни сарадник у области хуманистичких 
наука-археологија. Поред наведених услова, кандидати 
треба да испуњавају и друге услове предвиђене одред-
бама Закона о научноистраживачкој делатности („Сл. гла-
сник РС“, бр. 110/2005, 50/2006-испр. и 18/2010), Статута 
Филозофског факултета и Правилника о систематизацији 
послова и радних места. Пријаве кандидата са прилози-
ма (биографија, одговарајућа диплома, одлука о избору у 
одговарајуће научно звање, списак објављених радова и 
сами радови), доставити на наведену адресу Факултета.

арХитектонСка 
теХниЧка школа
11000 Београд, Војислава Илића 78
тел. 011/2412-127
e-mail: аts@аts.еdu.rs

Наставник теоријске наставе, 
предмет: енглески језик
са 66% радног времена, на одређено 
време до 30.04.2013. године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор 
енглеског језика.

Наставник теоријске наставе за 
ужестручне предмете
са 50% радног времена, на одређено 
време до 30.04.2013. године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани 
инжењер архитектуре.

ОСТАЛО: Кандидат који буде изабран дужан је да пре 
закључења уговора о раду достави лекарско уверење и да 
је оцењен на тесту психофизичких способности који спро-
води Национална служба за запошљавање. Рок за пријаву 
је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. 
Пријаве слати на адресу школе. Број телефона за инфор-
мације: 011/3807-744.

ош „бранко радиЧевиЋ“
Земун - Батајница, Браће Михајловић Трипић 2

Наставник разредне наставе
за рад у продуженом боравку

Наставник разредне наставе
за рад у продуженом боравку, на 
одређено време до повратка запослене са 
трудничког и породиљског одсуства

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка запослене 
са боловања

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка запослене 
са трудничког и породиљског одсуства

Наставник енглеског језика
са 40% радног времена

Наставник руског језика
са 30% радног времена, на одређено 
време до распоређивања помоћника 
директора на радно место наставника 
руског језика, са пуним радним временом

Педагог
на одређено време до повратка запослене 
са трудничког и породиљског одсуства

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са Правил-
ником о врсти и степену образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Просветни гласник“, бр. 
11/2012); психичка, физичка и здравствена способност 
за рад са децом и ученицима (доказ доставља изабрани 
кандидат пре закључења уговора о раду); држављанство 
РС. Доказ о неосуђиваности за кривична дела из чл. 120 
ст. 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања, прибавља школа. Уз пријаву на конкурс дос-
тавити: оверену фотокопију дипломе о завршеном факул-
тету; оверену фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту или испиту за лиценцу (важи за кандидате који 
нису приправници), уверење о држављанству-оригинал 
или оверена фотокопија, CV. Пријава на конкурс мора 
садржати актуелни број фиксног и мобилног телефона и 
тачну адресу пребивалишта. Рок за подношење пријава је 
8 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве са доку-
ментима којима се доказује испуњеност услова конкурса 
доставити на адресу школе. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће бити разматране.

ош „јован цвијиЋ“
11000 Београд, Данила Илића 1
тел. 011/2764-558

Наставник разредне наставе

Наставник разредне наставе
на одређено време до краја школске 
2012/2013. године

Професор српског језика и 
књижевности
са 70% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, према Правилнику 
о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника 
и условима прописаним чл. 8 и 120 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања; да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са ученицима; 
да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања; држављанство Репу-
блике Србије. Уз пријаву доставити: биографију, оверену 
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образо-
вању, оверену копију уверења о држављанству. Лекар-
ско уверење се подноси пре закључења уговора о раду, 
а доказ о неосуђиваности прибавља школа. Рок за подно-
шење пријаве је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. 
Сва додатна обавештења могу се добити у секретаријату 
школе, на број телефона: 011/2764-558.

правно-биротеХниЧка школа 
„димитрије давидовиЋ“
11080 Земун, Тошин бунар 17
тел. 011/3164-136

Наставник пословне и службене 
кореспонденције

Наставник пословне и службене 
кореспонденције и биротехнике

Наставник пословне и службене 
кореспонденције
на одређено време до краја школске године

Наставник правне групе предмета
на одређено време до краја школске 
године, са 85% радног времена

Наставник економске групе предмета
на одређено време до краја школске године

Наука и образовање
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УСЛОВИ: У погледу стручне спреме, кандидати треба 
да испуњавају услове прописане чл. 8 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања и Правилником о 
врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у стручним школама. Поред услова 
у погледу стручне спреме, кандидати треба да испуњавају 
и посебне услове предвиђене законом: да имају психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да нису осуђивани правоснажном пресудом 
за кривична дела из чл. 120 ст. 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања; држављанство 
РС. Уз пријаву на конкурс доставити: кратку биографију; 
оверену копију дипломе о стеченој стручној спреми, ове-
рену копију уверења о држављанству и извод из матич-
не књиге рођених. Уверење о здравственој способности 
доставља се пре закључења уговора о раду, а уверење о 
неосуђиваности прибавља школа по службеној дужности. 
Проверу психофизичких способности кандидата који уђу у 
ужи избор извршиће надлежна служба за запошљавање. 
Пријаве са доказима о испуњености услова доставити на 
адресу школе, са назнаком: „За конкурс“. Рок за пријављи-
вање је 8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

бор

ош „Станоје миЉковиЋ“
19229 Брестовац
Маршала Тита 199
тел. 030/436-860

Наставник француског језика
са 33% радног времена, за рад у 
предметној настави у другом циклусу 
основног образовања и васпитања, за 
рад у издвојеном одељењу школе у 
Шарбановцу

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме: професор, односно 
дипломирани филолог за француски језик и књижевност 
и друго прописано образовање из подзаконског акта о 
врсти стручне спреме наставника у основној школи.

Наставник математике
са 89% радног времена, за рад у 
издвојеном одељењу школе у Шарбановцу

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме: професор матема-
тике, дипломирани математичар, дипломирани математи-
чар-информатичар, професор математике и рачунарства 
и друго прописано образовање из подзаконског акта о 
врсти стручне спреме наставника у основној школи.

Наставник историје
са 5% радног времена, за рад у издвојеном 
одељењу школе у Метовници

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме: професор исто-
рије, професор историје и географије, дипломирани исто-
ричар и друго прописано образовање из подзаконског 
акта о врсти стручне спреме у основној школи.

ОСТАЛО: Кандидат треба да испуњава и следеће услове: 
да има одговарајуће образовање стечено на студијама 
другог степена (мастер, специјалистичке или дипломске 
студије), у складу са Законом о високом образовању и да 
има образовање из психолошких, педагошких и методи-
чких дисциплина стечено на високошколској установи 
у току студија или након дипломирања, од најмање 30 
бодова и 6 бодова праксе у установи у складу са Европ-
ским системом преноса бодова; да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 
да има држављанство Републике Србије; да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања; да добије позитивно мишљење на провери 
психофизичких способности за рад са ученицима од стра-
не службе за запошљавање. Уз пријаву на конкурс дос-
тавити: оверену копију или препис дипломе о стеченом 
образовању другог степена; оверену копију или препис 
уверења о положеном стручном испиту, односно лиценце, 
осим за приправнике; извод из матичне књиге рођених; 
фотокопију личне карте; уверење високошколске устано-
ве о образовању из психолошких, педагошких и методи-
чких дисциплина и пракси у установи; уверење о држа-
вљанству Републике Србије (не старије од шест месеци). 
Доказ из казнене евиденције прибавља послодавац. 
Лекарско уверење (не старије од шест месеци) изабрани 
кандидат доставља послодавцу пре закључења уговора о 
раду. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављи-
вања. Одлуку о избору кандидата директор ће донети у 
законском року. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се разматрати. Пријаве са доказима доставити на 
адресу школе.

ош „3. октобар“
19210 Бор

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће високо образо-
вање; да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност 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 поседује дозволу за рад (лиценцу) за 
наставника, педагога или психолога; да има најмање 5 
година радног стажа у области образовања и васпитања 
у установи на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања; држављанство Репу-
блике Србије; положен испит за директора (с обзиром 
да није донет акт који уређује програм и поступак њего-
вог полагања, ради се бар за сада о немогућем услову 
за избор и он се у складу са општеприхваћеним правним 
принципима сматра непостојећим условом). Уз пријаву на 
конкурс приложити: уверење о држављанству-не старије 
од 6 месеци; оверен препис/фотокопију дипломе о сте-
ченој стручној спреми одговарајућег занимања; потребну 
дозволу за рад (лиценцу); потврду о дужини радног стажа 
у просвети; извод из матичне књиге рођених-не старији 
од 6 месеци. Конкурс ће садржати све потребне услове 
за избор директора из члана 58 Закона. Рок за прија-
вљивање је 15 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“.

ош „момЧило ранковиЋ“
19314 Рајац, Вука Караџића 43

Наставник физичког васпитања
са 55% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове у складу са 
Правилником о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник-Про-
светни гласник“, бр. 11/2012), Законом о основама систе-
ма образовања и васпитања и Законом о раду. Уз пријаву 
кандидат доставља: доказе о стеченој стручној спреми, 
извод из матичне књиге рођених и уверење о држављан-
ству. Доказ о поседовању психичке, физичке и здравстве-
не способности за рад са децом и ученицима доставља 
се пре закључења уговора о раду. Сви тражени дока-
зи морају бити достављени као оригинали или оверене 
фотокопије оригинала. Рок за пријављивање је 8 дана од 
дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће бити разматране. Пријаве слати на адресу школе, са 
назнаком: „За конкурс“.

поништење иСправке 
конкурСа 
ош „браниСлав нушиЋ“
19305 Уровица, Нушићева 48
тел. 019/557-264

Исправка конкурса објављена 24.10.2012. године 
у публикацији „Послови“, поништава се за радно 
место: наставник енглеског језика, са 64% радног 
времена.

теХниЧка школа
19250 Мајданпек, Велике ливаде 2
тел. 030/581-408

Професор машинске групе 
предмета
за 90% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана 
120 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/09), као и да има одговарајуће 
образовање; психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривична дела наведена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања; држављанство РС. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће бити разматране. Пријаве се подносе у 
року од 8 дана од дана објављивања.

ош „миладин буЧановиЋ“
19256 Јасиково, Влаоле бб
тел. 030/576-316

Наставник физике
са 30% радног времена

Наставник математике
са 88,88% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће образо-
вање према Правилнику о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи и 
Закону о основама система образовања и васпитања; пси-
хичку, 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 Зако-
на о основама система образовања и васпитања; држа-
вљанство РС. Уз пријаву на конкурс доставити: доказ о 
одговарајућем образовању (према Правилнику о степену 
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи), извод из матичне књиге рођених и уве-
рење о држављанству РС (не старије од 6 месеци). Сва 
документација којом се доказује испуњеност услова мора 
бити достављена школи као оригинал или оверена копија. 
Остали услови за пријем лица у радни однос доказиваће 
се у складу са чланом 120 Закона о основама система 
образовања и васпитања (лекарско уверење се доставља 
пре закључења уговора о раду, а доказ о некажњаваности 
прибавља установа по службеној дужности). Рок за прија-
вљивање је 8 дана. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узети у разматрање. Уз пријаву на конкурс канди-
дат треба да приложи сву потребну документацију и дос-
тави школи лично или на наведену адресу.

оСновна школа 
„велимир маркиЋевиЋ“
19250 Мајданпек, Светог Саве 39
тел. 030/581-138, 588-105
е-mail: оsvmpek@gmail.com

Наставник физике
са 9,4% радног времена у оквиру Пројекта 
функционалног основног образовања 
одраслих „Друга шанса“, на одређено 
време до краја школске године

УСЛОВИ: Уз пријаву на конкурс доставити: диплому о 
поседовању одговарајућег високог образовања у скла-
ду са Правилником о врсти образовања наставника за 
остваривање Програма огледа функционалног основног 
образовања одраслих и члана 8 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања, извод из матичне књиге 
рођених и уверење о држављанству РС. Остали услови за 
пријем лица у радни однос доказиваће се у складу са чла-
ном 120 Закона о основама система образовања и васпи-
тања. Рок за пријављивање је 8 дана. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се узети у разматрање. Уз пријаву 
на конкурс кандидат треба да приложи сву потребну доку-
ментацију за заснивање радног односа у школи.

ош „вук караЏиЋ“
19210 Бор, Моше Пијаде 6
тел. 030/425-782

Помоћни радник
за рад у издвојеном одељењу у Слатини

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа. Уз 
пријаву на конкурс доставити: оверену фотокопију све-
дочанства, уверење о држављанству, извод из матичне 
књиге рођених. Уверење да кандидат није осуђиван по 
службеној дужности прибавља школа. Доказ о поседо-
вању психичке, физичке и здравствене способности за 
рад са децом и ученицима доставља се пре закључења 
уговора о раду. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови“. Пријаве слати на горена-
ведену адресу, са назнаком: „За конкурс“. Неблаговреме-
не 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
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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 
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знање у пракси

ПРАВИ 
ОДГОВОРИ НА 
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ
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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

Наука и образовање
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ош „вук караЏиЋ“
19210 Бор, Моше Пијаде 6
тел. 030/425-782

Наставник математике
са 22,2% радног времена, на одређено 
време до повратка радника са ФООО 
„Друга шанса“

Наставник биологије
са 20% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме у наведеним зани-
мањима, према Правилнику о врсти и степену стручне 
спреме наставника, стручних сарадника и васпитача. Уз 
пријаву на конкурс доставити: оверену фотокопију дипло-
ме или уверење о стеченој стручној спреми, уверење о 
држављанству, извод из матичне књиге рођених. Уве-
рење да кандидат није осуђиван по службеној дужности 
прибавља школа. Доказ о поседовању психичке, физичке 
и здравствене способности за рад са децом и ученици-
ма доставља се пре закључења уговора о раду. У току 
трајања поступка одлучивања о избору, сви пријављени 
кандидати који испуњавају услове конкурса дужни су да 
се подвргну претходној провери психофизичких способ-
ности за рад са децом и ученицима, коју врши Национал-
на служба за запошљавање, применом стандардизованих 
поступака, а у складу са чланом 130 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 
72/09 и 52/11), по распореду који утврди школа у сарадњи 
са Националном службом за запошљавање, о чему ће кан-
дидати бити благовремено обавештени. Рок за пријаву је 
8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. 
Пријаве слати на горенаведену адресу, са назнаком: „За 
конкурс“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
разматрати.

оСновна школа 
„Станоје миЉковиЋ“
19229 Брестовац
Маршала Тита 199
тел. 030/436-860

Чистачица
УСЛОВИ: да кандидат поседује одговарајуће образовање: 
завршена основна школа (основно образовање и васпи-
тање); да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима (за рад у школи); да 
има држављанство Републике Србије; неосуђиваност 
правоснажном судском пресудом за кривична дела из чл. 
120 ст. 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања. Уз пријаву на конкурс доставити: оверену 
копију сведочанства или препис сведочанства о заврше-
ној основној школи, уверење о држављанству Републи-
ке Србије (не старије од шест месеци), извод из матичне 
књиге рођених, фотокопију личне карте. Доказ из казне-
не евиденције прибавља послодавац, лекарско уверење 
(не старије од шест месеци) изабрани кандидат доставља 
послодавцу пре закључења уговора о раду. Рок за прија-
вљивање је 8 дана од дана објављивања. Одлуку о избору 
кандидата директор ће донети у законском року. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаве 
са доказима доставити на адресу школе.

ош „вук караЏиЋ“
19320 Кладово
22. септембар 13
тел. 019/808-951

1. Наставник математике

2. Наставник математике
са 19,30% радног времена, на одређено 
време до 31.05.2013. године

3. Наставник енглеског језика
са 18,40% радног времена, на одређено 
време до 31.05.2013. године

4. Наставник српског језика
са 39% радног времена, на одређено 
време до 31.05.2013. године

5. Наставник физике
са 9,40% радног времена, на одређено 
време до 31.05.2013. године

6. Наставник хемије
са 9,40% радног времена, на одређено 
време до 31.05.2013. године

7. Наставник историје
са 9,40% радног времена, на одређено 
време до 31.05.2013. године

8. Наставник географије
са 9,40% радног времена, на одређено 
време до 31.05.2013. године

УСЛОВИ: одговарајуће образовање, односно стручна 
спрема према чл. 8 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 73/2009 и 
52/2011), према чл. 2 и 3 Правилника о степену и врсти 
стручне спреме наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи („Сл. гласник РС“, бр. 11/2012), а за радна места 
под ред. бр. 2-8: завршен „Интегрални програм обуке за 
функционално образовање одраслих“. Уз пријаву доста-
вити оригинале или оверене фотокопије дипломе, изво-
да из матичне књиге рођених и уверења о држављанству 
Републике Србије; за радно место под ред. бр. 1: и доказ 
да кандидат има образовање из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина стечено на високошкол-
ској установи у току студија или након дипломирања, од 
најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у 
складу са Европским системом преноса бодова, а за радна 
места под ред. бр. 2-8: одговарајући сертификат. Доказ о 
неосуђивансти из става 1 тачка 3 чл. 120 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања - прибавља устано-
ва. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способно-
сти доставља изабрани кандидат пре закључења уговора 
о раду. Радни однос и ангажовање за лица под ред. бр. 
2-8: врши се у Пројекту „Друга шанса“ - ФООО. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

чАчАК

поништење дела оглаСа 
ош „милан благојевиЋ“
32240 Лучани, 4. децембар 35
тел. 032/817-412

Оглас објављен 31.10.2012. године у публика-
цији „Послови“, поништава се за радно место: 
наставник ликовне културе, на одређено време 
ради замене одсутне запослене преко 60 дана, за 
90% радног времена, за рад у матичној школи и 
издвојеном одељењу у Марковици.

ош „милан благојевиЋ“
32240 Лучани, 4. децембар 35
тел. 032/817-412

Наставник српског језика
на одређено време до 31.08.2013. године, 
за 39% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме у наведеном зани-
мању.

Наставник ликовне културе
на одређено време ради замене одсутне 
запослене, а најдуже до 30.04.2013. 
године, за 90% радног времена, за рад у 
матичној школи и издвојеном одељењу у 
Марковици

УСЛОВИ: VII или VI степен стручне спреме у наведеном 
занимању.

ОСТАЛО: На конкурс се могу пријавити кандидати који 
поред општих услова предвиђених законом испуњавају 
и посебне услове прописане одредбама Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС“, бр. 72/09 и 52/2011) и Правилником о врсти струч-
не спреме наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Службени гласник РС-Просветни гласник“, бр. 
11/2012). Уз пријаву на конкурс приложити и одговарајућу 
документацију којом се доказује испуњеност услова пред-
виђених Законом и Правилником и овим конкурсом: 
диплому о стеченом одговарајућем образовању, извод из 
матичне књиге рођених и уверење о држављанству. Доку-
ментација се доставља у овереним фотокопијама и иста 
се не враћа кандидатима. Лекарско уверење се доставља 
по доношењу одлуке о избору, а пре закључења угово-
ра о раду. Доказ о неосуђиваности прибавља школа по 
службеној дужности. Пријаве са доказима о испуњавању 

услова слати на адресу школе. Рок за пријављивање је 
8 дана од дана објављивања огласа. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Бројеви 
телефона за информације: 032/817-412 или 032/818-754.

теХниЧка школа ЧаЧак
32000 Чачак, Цара Душана 20
тел. 032/222-229

Дипломирани грађевински 
инжењер
на одређено време до 31.08.2013. године, 
за 28% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани грађе-
вински инжењер. Конкурс се расписује на основу чл. 120, 
130 и 132 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС“, бр. 72/09 и 52/2011). 
Посебни услови утврђени су Правилником о врсти струч-
не спреме наставника, стручних сарадника и сарадника 
у настави у стручним школама. Уз пријаву на конкурс 
доставити: оверену фотокопију дипломе о стеченом обра-
зовању, извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству и краћу биографију. Пријаве са доказима о 
испуњавању услова слати на адресу школе. Рок за прија-
вљивање је 8 дана од дана објављивања огласа. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ош „Степа СтепановиЋ“
Горња Горевница
32205 Трбушани, Чачак
тел. 032/880-203

Наставник српског језика
на одређено време до повратка радника са 
боловања, за 95% радног времена

Наставник математике
за 90% радног времена

Наставник техничког образовања
за 40% радног времена

Професор разредне наставе
на одређено време до краја школске 
2012/2013. године, за рад у издвојеном 
одељењу Миоковци

Професор разредне наставе
на одређено време до краја школске 
2012/2013. године, за рад у издвојеном 
одељењу Милићевци

Наставник енглеског језика
на одређено време до краја школске 
2012/2013. године, за рад у издвојеном 
одељењу Миоковци, ИО Милићевци и ИО 
Вранићи, за 60% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме у наведеном зани-
мању.

Ложач централног грејања-домар

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, одговарајућег зани-
мања.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: оверену фото-
копију дипломе о стеченом образовању, извод из матичне 
књиге рођених и уверење о држављанству. Доказ из чл. 
120 став 1 тачка 2 Закона о основама система образовања 
и васпитања подноси се пре закључења уговора о раду. 
Доказ из чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања (извод из казнене евиденције) 
- прибавља установа. За радно место наставника мате-
матике - потребно је уз пријаву на конкурс доставити и 
лекарско уверење. Пријаве са доказима о испуњености 
услова доставити на адресу школе, са назнаком: „Пријава 
на конкурс - не отварај“. Конкурс је отворен 8 дана од 
дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати.

Наука и образовање
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уСтанова за 
предшколСко ваСпитање и 
образовање деЧији вртиЋ 
„ивањица“
32250 Ивањица, Косовска 48
тел. 032/662-796

Лични/персонални асистент 
детета у припремној васпитној 
групи
на одређено време до 30.06.2013. године

УСЛОВИ: VII или VI степен стручне спреме, одговарајућег 
занимања. Кандидат поред општих услова треба да 
испуњава и посебне услове прописане одредбама члана 
8 став 2 тач. 1 и 2 и члана 120 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Службени гласник РС“, 
бр. 72/09 и 52/2011); да има одговарајуће образовање у 
складу са Правилником о врсти стручне спреме настав-
ника и стручних сарадника; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом; да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена чла-
ном 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања. Персонални асистент се ангажује за 
помоћ детету ометеном у развоју. Кандидат мора имати 
вишу или високу школу: учитељски факултет, факултет 
за специјалну едукацију и рехабилитацију и савладан про-
грам обуке за персоналне асистенте. Уз пријаву на оглас 
доставити: оверену фотокопију дипломе или уверења о 
стеченом образовању, извод из матичне књиге рођених, 
уверење о држављанству Републике Србије. Пријаве са 
доказима о испуњавању услова слати на горенаведену 
адресу. Рок за пријављивање је осам дана од дана обја-
вљивања огласа. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање.

гњИлАне

музиЧка школа 
„Стеван ХриСтиЋ“
38250 Гњилане, Станишор бб

Шеф рачуноводства
на одређено време до повратка одсутног 
радника

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, економски факултет, 
најмање три године праксе на финансијско-књиговод-
ственим пословима.

Клавирштимер
са 50% радног времена, на одређено 
време до повратка раднице са 
породиљског боловања

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, доказ о искуству на 
пословима штимовања клавира и других инструмената.

Спремачица

Спремачица
са 50% радног времена

УСЛОВИ: I степен стручне спреме.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат доставља: оверен препис/
фотокопију дипломе о стеченој одговарајућој стручној 
спреми; уверење о држављанству РС, лекарско уверење, 
извод из матичне књиге рођених, уверење да кандидат 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања (школа ће тражити служ-
беним путем кратку биографију). Пријаве слати на адресу 
школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узи-
мати у разматрање. Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања у публикацији „Послови“. Ближа 
обавештења могу се добити у секретаријату школе, на 
бројеве телефона: 064/8332-727, 064/8332-729.

ош „братСтво“
38262 Стрезовце

Наставник физичког васпитања
на одређено време до повратка радника 
са изабране функције, са 18,75% радног 
времена (3 часа недељне норме)

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове пред-
виђене Правилником о врсти стручне спреме наставни-
ка и стручних сарадника у основној школи, као и услове 
предвиђене чл. 8 и 120 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11). 
Уз пријаву кандидат треба да достави: доказ од одгова-
рајућем образовању, доказ о држављанству Републике 
Србије. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се разматрати. Сва потребна докумен-
та слати на адресу школе.

ош „доСитеј обрадовиЋ“
Прековце

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка 
наставнице са породиљског одсуства, за 
рад у издвојеном одељењу у Зебицу

УСЛОВИ: Поред општих услова, кандидат треба да 
испуњава и следеће услове: да има одговарајуће обра-
зовање стечено на студијама другог степена-мастер ака-
демске студије, специјалистичке академске студије или 
струковне студије, у складу са Законом о високом образо-
вању; да има психичку и здравствену способност за рад са 
ученицима; да није осуђиван за кривично дело за које је 
изречена казна затвора у трајању од најмање три месеца 
или за дело против достојанства личности и морала. Уз 
пријаву на конкурс доставити: доказ о стручној спреми; 
доказ о здравственом стању; да кандидат није осуђиван; 
извод из матичне књиге рођених и уверење о држављан-
ству. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови“. Пријаве слати на адресу школе.

ош „марко рајковиЋ“
Врбовац
тел. 0280/38-102

Наставник музичке културе
за 7 часова

Наставник физике
за 10 часова

Наставник математике

Наставник математике
за 8 часова

Наставник енглеског језика
2 извршиоца

Наставник грађанског васпитања
за 6 часова, на одређено време

Наставник хемије
за 6 часова, на одређено време ради 
замене привремено одсутног радника

Наставник руског језика
за 4 часа, на одређено време

УСЛОВИ: поседовање одговарајућег образовања; посе-
довање психичке, физичке и здравствене способности 
за рад са ученицима; неосуђиваност правоснажном пре-
судом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и васпитања. 
Уз пријаву са биографским подацима доставити: овере-
ну фотокопију дипломе о стручној спреми, уверење о 
држављанству, доказ да кандидат није осуђиван, доказ о 
здравственом стању. Рок за пријављивање је 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. 
Све информације у вези са конкурсом могу се добити у 
школи или на број тел. 0280/38-102.

ош „младен марковиЋ“
Витина

Наставник математике
за 12 часова недељне норме

Наставник руског језика
за 6 часова недељне норме

Наставник енглеског језика
за 12 часова недељне норме

Наставник физике
за 4 часа недељне норме

Наставник ликовне културе
за 4 часа недељне норме

Наставник музичке културе
за 4 часа недељне норме, на одређено 
време

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање, 
одговарајућег факултета; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад у школи; да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена 
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања; држављанство Републике Србије. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови“. Непотпуна и неблаговремена 
документација неће се узимати у разматрање.

ош „Свети Сава“
Клокот
38263 Врбовац-Клокот
тел. 0280/385-669

Наставник музичке културе
за 5 часова недељне норме

Наставник математике
за 16 часова недељне норме

Наставник физике
за 6 часова недељне норме

Наставник руског језика
за 8 часова недељне норме

Наставник енглеског језика
за 2 часа недељне норме

Наставник предмета: Чувари 
природе
за 2 часа недељне норме, на одређено 
време

Наставник домаћинства
за 2 часа недељне норме, на одређено 
време

УСЛОВИ: Послове наставника могу да обављају лица 
која поред услова утврђених законом имају одговарајућу 
стручну спрему - факултет одговарајућег смера. Уз прија-
ву на конкурс кандидати треба да приложе следећу доку-
ментацију: доказ о стручној спреми (оригинал, препис или 
оверену фотокопију); уверење о држављанству (оригинал 
или оверену фотокопију); извод из матичне књиге рође-
них (оригинал или оверену фотокопију). Доказ да лице 
није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дела 
и под условима утврђеним ставом 1 тач. 3 чл. 120 Закона 
о основама система образовања и васпитања - прибавља 
установа. Доказ да кандидат има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима дос-
тавља се пре закључења уговора. Рок за пријављивање је 
15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у 
разматрање. Комплетну документацију доставити лично 
или послати на адресу школе. Ближе информације о кон-
курсу могу се добити код секретара школе или на број тел. 
0280/385-669.

0800 300 301 
(позив је бесплатан)

нсЗ позивни центар

Наука и образовање
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јАгодИнА

ош „Стеван СинЂелиЋ“
35208 Војска
тел. 035/339-140

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: Право учешћа на конкурсу има кандидат који 
испуњава услове прописане чл. 8 став 2 и 3 и чл. 120 
Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11), односно висо-
ко образовање стечено на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, специјалистичке академске студије 
или специјалистичке струковне студије), у складу са Зако-
ном о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 
76/05, 100/07), почев од 10.09.2005. године или стечено 
образовање на основним студијама у трајању од најмање 
4 године, по пропису који је уређивао високо образовање 
до 10.09.2005. године за наставника основне школе, педа-
гога или психолога, најмање 5 година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања, дозвола за рад или уверење о 
положеном стручном испиту за наставника, педагога или 
психолога или да има стечено одговарајуће образовање 
из чл. 8 став 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања, да кандидат није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривична дела наведена у чл. 120 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и васпитања, да 
има држављанство Републике Србије. Уз пријаву достави-
ти: оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, 
потврду о радном искуству (фотокопија радне књижице), 
радну биографију са подацима о кретању у служби, као 
и евентуалне предлоге којима кандидат доказује своје 
стручне, организационе, педагошке и друге способно-
сти, уверење о држављанству (оригинал или оверену 
фотокопију) и извод из матичне књиге рођених (оверену 
фотокопију). Кандидат који буде изабран дужан је да у 
законском року положи испит за директора. Уверење да 
кандидат није осуђиван прибавља школа, а лекарско уве-
рење о способности за рад доставља кандидат који буде 
изабран пре закључења уговора о раду. Пријаву на кон-
курс, са доказима о испуњавању услова, слати на адресу 
школе, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса. 
Докази о испуњавању услова предвиђених овим огласом, 
ако нису оригинали, него фотокопије или преписи, морају 
бити оверени у складу са Законом о оверавању потписа, 
рукописа и преписа („Сл. гласник РС“, бр. 39/93). Непо-
тпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир 
приликом доношења одлуке о избору кандидата по овом 
конкурсу. Одлука по овом конкурсу биће донета у зако-
ном предвиђеном року. Све информације на бројеве тел. 
035/339-140, 060/3217-626.

гимназија
35230 Ћуприја, Карађорђева 57

Наставник хемије
на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: одговарајућа стручна спрема: професор хемије, 
дипл. хемичар, дипл. хемичар опште хемије, дипл. хеми-
чар за истраживање и развој, дипл. хемичар, смер хемиј-
ско инжењерство, дипломирани професор хемије-мастер, 
дипл. хемичар-професор хемије, дипл. хемичар-мастер; 
да кандидати имају психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са ученицима; да нису осуђивани правнос-
нажном пресудом за кривична дела наведена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања, држављанство Републике Србије. Уз пријаву 
доставити: оверену фотокопију дипломе, извод из мати-
чне књиге рођених-оригинал или оверена фотокопија, 
уверење о држављанству Републике Србије-оригинал 
или оверена фотокопија. Кандидати женског пола који 
у дипломи имају једно презиме, а у пријави на конкурс 
друго, треба да доставе и извод из матичне књиге венча-
них (оверена фотокопија). Лекарско уверење да кандидат 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са ученицима, изабрани кандидат доставља пре закљу-
чења уговора о раду. Уверења да кандидати нису осуђи-
вани за кривична дела из чл. 120 ст. 1 тачка 3 - прибавља 
школа. У поступку одлучивања о избору, директор врши 
ужи избор кандидата које упућује на претходну проверу 
психофизичких способности за рад са децом и ученицима, 
коју врши Национална служба за послове запошљавања, 
применом стандардизованих поступака, по распореду који 
утврђује школа у сарадњи са службом за запошљавање, о 
чему ће кандидати бити благовремено обавештени.

Радник на одржавању чистоће
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена основна шко-
ла; психичка, физичка и здравствена способност за рад са 
децом и ученицима; да кандидати нису осуђивани прав-
носнажном пресудом за кривична дела наведена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања; држављанство Републике Србије. Уз пријаву 
доставити: оверену фотокопију дипломе, извод из мати-
чне књиге рођених, уверење о држављанству Републике 
Србије. Изабрани кандидат доказ о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом и ученици-
ма доставља пре закључења уговора о раду, а доказ о 
неосуђиваности прибавља школа. Пријаве слати на горе-
наведену адресу. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се разматрати, а сви кандидати у пријави треба да 
наведу контакт телефон.

оСновна музиЧка школа 
„миленко живковиЋ“
35250 Параћин
Бранка Крсмановића 47
тел. 035/573-060

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, факултет музичке 
уметности (одговарајуће високо образовање у складу са 
чл. 8 став 2 Закона о основама система образовања и вас-
питања), лиценца за наставника, психолога или педагога, 
радно искуство од најмање 5 година у области образо-
вања и васпитања. Доставити: уверење о држављанству, 
уверење да кандидат није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривична дела наведена у чл. 120 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и васпитања; 
уверење да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са ученицима. Кандидат је дужан да уз пријаву 
поднесе и оверен препис дипломе, уверење о положеном 
стручном испиту, односно лиценци, уверење да није под 
истрагом, потврду о радном стажу и податке о кретању 
у служби. Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана 
објављивања конкурса.

оСновна школа 
„милан мијалковиЋ“
35000 Јагодина, Милунке Савић 1
тел. 035/244-969

Наставник историје
са 15% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове пропи-
сане Правилником о врсти стручне спреме наставника и 
стручних сарадника у основној школи. Уз пријаву на кон-
курс кандидати треба да приложе: доказ о држављанству 
Републике Србије (уверење о држављанству или извод 
из матичне књиге рођених), оверен препис/фотокопију 
дипломе о стеченој стручној спреми. Изабрани канди-
дат пре закључења уговора о раду подлеже претходној 
провери психофизичких способности за рад са децом и 
ученицима, коју спроводи надлежна служба за послове 
запошљавања, применом стандардизованих поступака, о 
чему ће изабрани кандидат бити благовремено обавеш-
тен (датум и време). Изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду прилаже и уверење о општој здравственој 
способности (психичка, физичка и здравствена способ-
ност за рад са децом). Уверење да кандидат није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања, прибавиће школа по службеној дужности. 
Пријаве са потребном документацијом слати на адресу 
школе или предати лично. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Ближе информације 
о конкурсу могу се добити код секретара школе, на број 
телефона: 035/244-969.

пу „рада миЉковиЋ“
35213 Деспотовац, Бељаничка 1
тел. 035/611-125

Васпитач
УСЛОВИ: високо образовање за васпитача стечено на сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, специја-
листичке академске студије или специјалистичке струков-
не студије) у складу са Законом о високом образовању 
(„Службени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07-аутентично 
тумачење, 97/08 и 44/10), почев од 10. септембра 2005. 
године; на основним студијама у трајању од најмање 

четири године, по пропису који је уређивао високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године; на студијама првог 
степена (основне академске, односно струковне студије), 
студијама у трајању од три године или вишим образо-
вањем, дозвола за рад (лиценца); психичка, физичка и 
здравствена способност за рад са децом; да кандидат 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања (установа прибавља по 
службеној дужности); да има држављанство Републике 
Србије; да је пунолетан. Уз пријаву на конкурс кандидат 
доставља следећу документацију: оверену копију дипло-
ме о стеченом образовању, дозволу за рад-лиценцу, уве-
рење о држављанству, извод из матичне књиге рођених. 
Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом изабрани кандидат доставља 
након коначности одлуке о избору, односно пре закљу-
чења уговора о раду. Проверу психофизичких способно-
сти за рад са децом врши надлежна служба за послове 
запошљавања, а уверење прибавља установа пре приба-
вљања мишљења органа управљања. Доказ о неосуђива-
ности кандидата прибавља установа. Пријаве са кратком 
биографијом и доказима о испуњавању услова конкурса 
доставити на горенаведену адресу. Број телефона за кон-
такт: 035/611-125. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се разматрати. Доказе о испуњавању услова конкур-
са доставити у оригиналу или у овереној копији. Уверење 
о држављанству не сме бити старије од 6 месеци.

иСправка дела оглаСа 
теХниЧка школа
35230 Ћуприја

Оглас објављен 07.11.2012. године у публикацији 
„Послови“, исправља се за радно место: наставник 
француског језика, и треба да стоји: наставник 
француског језика, за 12% радног времена. Оста-
ли део огласа је непромењен.

пу „деЧја радоСт“
35230 Ћуприја, Брегалничка бб
тел. 035/472-163

Секретар
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен правни 
факултет, звање: дипломирани правник. Поред наве-
дених услова, кандидат треба да испуњава и услове из 
чл. 120 ст. 1 тач. 1, 2, 3 и 4 Закона о основама система 
образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс канди-
дат треба да приложи: доказ о држављанству Републике 
Србије (уверење о држављанству или извод из матичне 
књиге рођених), оверен препис или оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању, уверење надлежног 
суда да се против њега не води истрага и кривични пос-
тупак, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци). 
Лекарско уверење подноси кандидат пре закључења уго-
вора о раду. Уверење о неосуђиваности прибавља устано-
ва по службеној дужности. Неблаговремене, непотпуне и 
неразумљиве пријаве неће се узети у разматрање. Прија-
ве слати на горенаведену адресу. Ближе информације о 
конкурсу могу се добити на број телефона: 035/472-163.

поништење дела конкурСа 
оСновна школа 
„бранко крСмановиЋ“
35255 Доња Мутница
тел. 035/540-607

Конкурс објављен 14.11.2012. године у публи-
кацији „Послови“, поништава се за радно место: 
наставник немачког језика, на одређено време 
ради замене одсутног запосленог преко 60 дана, 
са 90% радног времена.

поништење дела оглаСа 
теХниЧка школа
35230 Ћуприја

Оглас објављен 07.11.2012. године у публикацији 
„Послови“, поништава се за радна места: настав-
ник српског језика и књижевности, на одређено 
време ради замене запосленог на боловању, и 
наставник практичне наставе у саобраћају, са 90% 
радног времена. Остали део огласа је непромењен.

Наука и образовање
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оСновна школа 
„бранко крСмановиЋ“
35256 Сикирица
тел. 035/8548-514

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: За директора школе може бити изабрано лице 
које испуњава следеће услове: да има високо образовање 
у складу са чл. 8 став 2 ЗОСОВ, да има лиценцу за настав-
ника, педагога или психолога, најмање 5 година радног 
стажа у области образовања и васпитања; да има пси-
хичку, физичку и општу здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 
тачка 3 ЗОСОВ. Уз пријаву кандидат подноси: биографске 
податке, оверену фотокопију дипломе о високом образо-
вању, оверену фотокопију уверења о положеном струч-
ном испиту (лиценца), потврду о радном искуству (стажу), 
са подацима о пословима које је обављао, извод из мати-
чне књиге рођених, уверење о држављанству. Директор 
школе бира се на четири године. Мандат директора тече 
од дана ступања на дужност. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве са дока-
зима о испуњености услова подносе се у року од 15 дана 
од дана објављивања.

КИКИнд А

ош „киш Ференц“
Трешњевац-Ором
24207 Ором, Велики пут 141

Наставник музичке културе
са 8 наставних часова недељно (40%), 
за рад у матичној школи у Трешњевцу и 
издвојеним одељењима у Орому и Тотовом 
Селу

УСЛОВИ: Кандидат треба да достави: кратку биографију; 
диплому или оверену фотокопију дипломе о стеченом 
високом образовању на студијама другог степена (мастер 
академске студије, академске студије, специјалистичке 
академске студије или специјалистичке струковне сту-
дије), у складу са Законом о високом образовању („Сл. 
гласник РС“, бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 
97/08 и 44/10), почев од 10.09.2005. године или на основ-
ним студијама у трајању од најмање 4 године, по про-
пису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. 
године; уверење о држављанству; доказ о познавању 
мађарског језика, јер се настава изводи на том језику. У 
складу са чланом 121 став 7 Закона о основама система 
васпитања и образовања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009 
и 52/2011), наставник и стручни сарадник доказују знање 
мађарског језика уколико је лице стекло средње, више 
или високо образовање на мађарском језику или је поло-
жило испит из тог језика по програму одговарајуће висо-
кошколске установе. Лекарско уверење подноси изабрани 
кандидат пре закључивања уговора о раду. Код радног 
односа на неодређено време уговара се пробни рад од 3 
месеца. Уверење о некажњавању установа ће прибавити 
службеним путем. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узети у обзир.

оСновна музиЧка школа
24420 Кањижа, Николе Тесле 2
тел. 024/874-371

Наставник виолине
у настави на мађарском језику, за рад у 
Кањижи

Наставник виолине
са 15% радног времена, у настави на 
српском језику, за рад у Кањижи

УСЛОВИ: дипломирани музичар-виолиниста, да кандидат 
има одговарајуће високо образовање: на студијама другог 
степена (дипломске академске студије-мастер, специја-
листичке академске студије или специјалистичке струков-
не студије) у складу са Законом о високом образовању, на 
основним студијама у трајању од најмање четири године, 
по пропису који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године, да има образовање из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студија или након дипло-
мирања, од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у 
установи, у складу са Европским системом преноса бодо-
ва; да има психичку и здравствену способност за рад са 

децом и ученицима; да није осуђиван у смислу члана 120 
Закона о основама система образовања и васпитања; да 
је држављанин Републике Србије; да има доказ о знању 
језика. Предвиђен је пробни рад од 6 месеци. Уз прија-
ву доставити: кратку биографију, оверену фотокопију 
дипломе о одговарајућој стручној спреми или уверење о 
стеченој стручној спреми, извод из матичне књиге рође-
них (фотокопија), уверење о држављанству (фотокопија), 
доказ о знању мађарског језика. Уверење да кандидат 
није осуђиван установа прибавља службеним путем. 
Пријаве са потребном документацијом доставити на горе-
наведену адресу, са назнаком: „За конкурс“.

теХниЧка школа ада
24430 Ада, Моше Пијаде 47
тел. 024/853-034
е-mail: iskolada@open.telekom.rs

Наставник енглеског језика
за 20% радног времена (4 часа недељно)

Наставник устава и права грађана
за 6 часова недељно (30% радног 
времена), на одређено време ради замене 
одсутног запосленог

Наставник физике
за 10 часова недељно (50% радног 
времена), на одређено време због 
мировања радног односа директора

Наставник ликовне културе
за 4 часа недељно (20% радног времена)

Наставник рачунара и 
програмирања
за 16 часова недељно (80% радног 
времена)

Наставник програмирања
за 6 часова недељно и 60 часова блок 
наставе (37,14% радног времена)

Наставник рачунарства и 
информатике
за 4 часа недељно (20% радног времена)

Наставник историје
за 20 часова недељно (100% радног 
времена)

Наставник историје
за 6 часова недељно (30% радног 
времена)

Библиотекар
УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће образо-
вање прописано Правилником о врсти стручне спреме 
наставника, стручних сарадника и помоћних наставни-
ка у стручним школама („Сл. гласник РС-Просветни гла-
сник“, бр. 5/91, 1/92, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/2001, 3/2003, 
8/2003, 11/2004, 5/2005, 6/2005, 2/2007, 4/2007, 7/2008, 
11/2008, 5/2011 и 8/2011) - диплома о стеченом образо-
вању (оригинал или оверена фотокопија); да има пси-
хофизичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима и општу здравствену способност (за кандидате 
који имају више од шест месеци прекида радног односа) 
- лекарско уверење се доставља након донете одлуке о 
избору кандидата; доказ о неосуђиваности - прибавља 
школа службеним путем; уверење о држављанству РС; 
извод из матичне књиге рођених; уверење о положеном 
испиту из мађарског језика или уверење да је кандидат 
средњу школу завршио на мађарском језику, односно 
уверење високошколске установе да има образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
стечено на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања, од најмање 30 бодова и шест бодова 
праксе у установи, у складу са Европским системом пре-
носа бодова (уверење не достављају само кандидати који 
се пријављују за радна места наставника устава и права 
грађана и физике). Пријаве са доказима о испуњавању 
наведених услова доставити на адресу школе, са назна-
ком: „За конкурс“. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узимати у обзир.

КосовсКА мИТровИЦА

ош „димитрије прица“
Доња Брњица, 38205 Грачаница

Наставник руског језика
за 8 часова

Наставник музичке културе
за 8 часова

Наставник информатике
за 7 часова

УСЛОВИ: Кандидати подносе документа којима доказују да 
испуњавају услове за заснивање радног односа предвиђе-
не Законом о раду и Законом о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 62/03, 64/03, 
58/04, 62/04 и 72/09). Конкурс је отворен 7 дана од дана 
објављивања. Документа доставити на адресу школе.

Средња школа 
„никола теСла“
38218 Лепосавић, Немањина 29/а

Радник за послове на одржавању 
чистоће
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат треба да има завршену основну шко-
лу или I или II степен стручне спреме; да има психич-
ку, 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; уверење о 
држављанству; извод из матичне књиге рођених; доказ о 
стеченој стручној спреми. Доказ о испуњености услова у 
погледу опште здравствене способности кандидат доста-
вља по коначности одлуке о избору, а пре закључивања 
уговора о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се разматрати. Пријаве доставити на адресу школе. Рок за 
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа.

КрАг УјевАЦ

Факултет 
медицинСкиХ наука
34000 Крагујевац, Светозара Марковића 69
тел. 034/306-800

Наставник у звању доцента за ужу 
научну област Фармакологија и 
токсикологија
на одређено време 5 година

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

Наставник у звању доцента за 
ужу научну област Фармацеутска 
анализа
на одређено време 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, завршен фарма-
цеутски или природно-математички факултет (биолошке 
науке), докторат из научне области за коју се бира.

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

Сарадник у звању асистента за ужу 
научну област Микробиологија и 
имунологија
на одређено време 3 године

Сарадник у настави за ужу научну 
област Хистологија и ембриологија
на одређено време 1 година

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, са укупном про-
сечном оценом најмање 08,00 и уписане докторске ака-
демске студије или магистар медицинских наука коме је 
прихваћена тема докторске дисертације.

Наука и образовање
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ОСТАЛО: услови утврђени одговарајућим одредбама Зако-
на о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005), 
Статутом Универзитета у Крагујевцу, Правилником о начи-
ну и поступку заснивања радног односа и стицању звања 
наставника Универзитета у Крагујевцу и Статутом Факул-
тета медицинских наука у Крагујевцу, у складу са којима ће 
бити извршен избор пријављених кандидата. Уз пријаву на 
конкурс доставити: биографију, фотокопију диплома, спи-
сак стручних и научних публикација и по један примерак 
тих публикација. Конкурсну документацију доставити и у 
електронској форми. Рок за пријаву је 15 дана.

КрАљево

оСновна школа 
„браЋа вилотијевиЋ“
36000 Краљево
Ратарско имање бб
тел. 036/359-630

Хигијеничар
за рад у издвојеном одељењу школе у 
Дракчићима

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена основна шко-
ла; оверена фотокопија сведочанства о завршеној основ-
ној школи; уверење да кандидат није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривична дела из чл. 120 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и васпитања; 
извод из матичне књиге рођених; уверење о држављан-
ству; кратка биографија. Уверење о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом и ученцима 
доставља изабрани кандидат приликом закључивања уго-
вора о раду. Тражена документација мора бити оверена и 
не старија од шест месеци од дана расписивања огласа.

Професор музичке културе
са 10% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. На конкурс се могу 
пријавити кандидати који поред општих услова предвиђе-
них Законом о раду испуњавају и посебне услове пред-
виђене чланом 120 став 1 Закона о основама система 
образовања и васпитања: да кандидат има одговарајуће 
образовање (одговорајућу врсту и степен стручне спре-
ме предвиђен Законом и Правилником о врсти и степе-
ну стручне спреме у основној школи); да има психичку 
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 сис-
тема образовања и васпитања; да има држављанство 
Републике Србије.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс поднети одговорајућу 
документацију којом се доказује да кандидати испуњавају 
услове предвиђене Законом и Правилником, као и овим 
конкурсом, а потпуном пријавом сматра се пријава која 
садржи: оверен препис или оверену фотокопију дипло-
му о стеченом одговарајућем образовању; уверење о 
држављанству-оригинал или оверена фотокопија; извод 
из матичне књиге рођених-оригинал или оверена фото-
копија. Уверење о неосуђиваности школа прибавља по 
службеној дужности, а лекарско уверење прилаже иза-
брани кандидат по доношењу одлуке о избору. Проверу 
психофизичких способности врши школа у сарадњи са 
Националном службом за запошљавање. Рок за пријаву 
је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. 
Пријаве слати на адресу школе. Неблаговремене и непо-
тпуне пријаве неће се разматрати. Све додатне информа-
ције могу се добити на број телефона: 036/359-630.

универзитет у крагујевцу 
Факултет за 
ХотелијерСтво и туризам  
у врњаЧкој бањи
36210 Врњачка Бања
Војвођанска бб
тел. 036/5150-024

Наставник у звању доцента за 
ужу научну област Менаџмент 
и пословање (за предмете: 
Менаџмент у туризму и Менаџмент 
туристичких дестинација)

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив док-
тор наука из области економије или туризма. Кандидат 
треба да испуњава опште и посебне услове предвиђене 
чланом 64 Закона о високом образовању („Сл. гласник 
РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08, 
44/10 и 93/12), Статутом Универзитета у Крагујевцу (пре-
чишћен текст-број 138 од 25.01.2011. год. и бр. 1529/5 

од 08.11.2011. год), Правилником о начину и поступку 
заснивања радног односа и стицању звања наставника 
Универзитета у Крагујевцу и Одлуке о изменама и допу-
нама Правилника о начину и поступку заснивања радног 
односа и стицању звања наставника Универзитета у Кра-
гујевцу (бр. 659/07 од 27.09.2012. год.), Статутом Факул-
тета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи (бр. 784 
од 07.06.2011. год. и бр. 444 од 06.09.2012. год.), у складу 
са којим ће бити извршен избор пријављених кандидата, 
као и опште услове за заснивање радног односа утврђе-
не Законом о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/05, 61/05 и 
54/09). Уз пријаву на конкурс доставити: биографију, 
оверену копију дипломе, уверење о држављанству, спи-
сак радова и радове (доставити у штампаном и електрон-
ском облику), доказе о испуњавању општих предуслова у 
погледу неосуђиваности утврђених чланом 62 став 4 Зако-
на о високом образовању и чланом 125е Статута Универ-
зитета у Крагујевцу. Конкурс је отворен 15 дана од дана 
објављивања. Пријаве слати на горенаведену адресу, са 
назнаком: „За конкурс“.

гимназија 
врњаЧка бања
36210 Врњачка Бања
Хероја Чајке 18

Наставник француског
са 45% радног времена

Наставник српског језика и 
књижевности
са 78% радног времена, на одређено 
време до повратка раднице са 
породиљског боловања, а најдуже до краја 
школске 2012/2013. године

Наставник рачунарства и 
информатике
са 91% радног времена, на одређено 
време до повратка одсутних радника, а 
најдуже до краја школске 2012/2013. 
године

Чистачица
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане 
Законом о основама система образовања и васпитања, 
Законом о средњој школи, Законом о раду, Колективним 
уговором, Правилником о врсти и степену стручне спреме 
наставника, стручних сарадника у гимназији, Правилни-
ком о организацији и систематизацији радних места: да 
је држављанин Републике Србије, да је пунолетан, да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са ученицима, да није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривична дела наведена у чл. 120 став 1 тачка 3 Зако-
на о основама система образовања и васпитања; да има 
одговарајуће образовање: високо образовање-VII сте-
пен стручне спреме за наставника француског и латин-
ског језика, наставника српског језика и књижевности и 
наставника рачунарства и информатике; основна школа-I 
степен стручне спреме за радно место чистачица; у погле-
ду врсте стручне спреме, да кандидат испуњава услове 
прописане Правилником о врсти и степену стручне спре-
ме наставника, стручних сарадника у гимназији и њего-
вим изменама и допунама. Уз пријаву приложити: извод 
из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, 
диплому о врсти и степену стручне спреме. Докази се 
подносе у оригиналу или у овереној фотокопији. Лекарско 
уверење о психичкој, физичкој и здравственој способно-
сти за рад са ученицима, изабрани кандидат ће доставити 
пре закључења уговора о раду, а доказ о некажњавању 
прибавља школа. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узимати у разматрање. Рок за подношење пријава 
је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. 
Пријаве поднети лично или их послати поштом на адресу 
Гимназије. Одлука о избору кандидата биће донета у року 
од 8 дана од дана добијања мишљења Школског одбора 
Гимназије у Врњачкој Бањи.

гимназија
36350 Рашка
Омладински центар бб
тел. 036/736-043

Наставник српског језика и 
књижевности

Наставник немачког језика
са 22% радног времена

Наставник музичке културе
са 45% радног времена

Наставник српског језика
на одређено време до повратка раднице са 
породиљског боловања

Наставник социологије
са 35% радног времена, до повратка 
радника са неплаћеног одсуства

Наставник физике
са 50% радног времена, на одређено 
време до повратка радника са неплаћеног 
одсуства

УСЛОВИ: да кандидати имају одговарајуће образовање; 
да имају психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; да нису осуђивани правос-
нажном прсеудом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања; држављанство Републике Србије. Уз пријаву 
доставити: оверен препис-фотокопију дипломе, уверење 
о држављанству, извод из матичне књиге рођених. Рок 
за пријављивање је 8 дана. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узимати у разматрање.

КрУшевАЦ

иСправка дела оглаСа 
оСновна школа 
„велизар СтанковиЋ 
корЧагин“
37204 Велики Шиљеговац
тел. 037/852-400

Оглас објављен 21.11.2012. године у публикацији 
„Послови“, за радно место: наставник француског 
језика-приправник, за 55% радног времена, за рад 
у матичној школи и подручним одељењима у Као-
нику и Рибару, мења се у делу радног ангажовања 
и треба да гласи: наставник француског језика-
приправник, за 55% радног времена, на одређено 
време до годину дана, за рад у матичној школи и 
подручним одељењима у Рибару и Каонику.

оСновна школа 
„Херој мирко томиЋ“
37258 Доњи Крчин
тел. 037/795-180

Наставник разредне наставе
за рад у издвојеном одељењу у Горњем 
Крчину

Наставник хемије
за рад у матичној школи у Доњем Крчину 
и издвојеном одељењу у Залоговцу, на 
одређено време до повратка одсутног 
запосленог, са 40% радног времена

Наставник ликовне културе
за рад у матичној школи у Доњем Крчину 
и издвојеном одељењу у Залоговцу, на 
одређено време до повратка одсутног 
запосленог, са 50% радног времена

УСЛОВИ: На конкурс за пријем у радни однос могу се прија-
вити кандидати који испуњавају услове утврђене у чл. 8 и 
чл. 120 Закона о основама система образовања и васпи-
тања. Кандидат треба да испуњава услове у погледу струч-
не спреме у складу са Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у основној школи 
(„Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012); 
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да има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и васпитања; 
држављанство Републике Србије. Уз пријаву доставити: 
уверење о држављанству Републике Србије; извод из мати-
чне књиге рођених; оверену фотокопију (препис) дипломе 
о стеченој стручној спреми. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. Пријаву и потребну докумен-
тацију доставити на горенаведену адресу, у року од 8 дана, 
са назнаком: „За конкурс“. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити на број телефона: 037/795-180.

ош „нада поповиЋ“
37000 Крушевац, Ломничке борбе 7
тел. 037/3547-610

Наставник енглеског језика
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове пропи-
сане чланом 120 Закона о основама система образовања 
и васпитања, односно да имају одговарајуће високо обра-
зовање према Правилнику о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи („Про-
светни гласник РС“, бр. 11/2012): професор, односно 
дипломирани филолог за енглески језик и књижевност, 
дипломирани професор енглеског језика и књижевнос-
ти, мастер филолог (студијски програм или главни пред-
мет/профил енглески језик), мастер професор (студијски 
програм или главни предмет/профил енглески језик); да 
имају психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; да нису осуђивани правос-
нажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања; да су држављани Републике Србије. Уз прија-
ву са биографским подацима кандидат треба да достави 
следећа документа: оригинал или оверену фотокопију 
дипломе о стеченој стручној спреми; уверење о положе-
ном стручном испиту, уколико га кандидат поседује; уве-
рење о држављанству (не старије од 6 месеци, оригинал 
или оверену копију), извод из матичне књиге рођених. 
Уверење о здравственој способности доставља изабра-
ни кандидат пре заснивања радног односа, а уверење о 
неосуђиваности прибавља школа. Кандидате који конку-
ришу за радно место наставника, установа ће послати на 
утврђивање психофизичких способности за рад са децом 
и ученицима надлежној служби за послове запошљавања. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматра-
ти. Пријаве слати на наведену адресу, са назнаком: „За 
конкурс“.

оСновна школа 
„јован јовановиЋ змај“
37220 Брус, Братиславе Петровић 69
тел. 037/825-164, 825-381

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: 
да имају одговарајуће образовање из чл. 8 ст. 2 Закона о 
основама система образовања и васпитања за наставника 
основне школе, педагога или психолога стечено на сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, специја-
листичке академске студије или специјалистичке струков-
не студије), у складу са Законом о високом образовању, 
почев од 10. септембра 2005. године или на основним сту-
дијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не; да поседују дозволу за рад, обуку и положен испит за 
директора установе (изабрани кандидат ће бити у обавези 
да у законском року положи испит за директора, након 
што министар просвете донесе подзаконски акт о пола-
гању испита за директора школе); најмање 5 година рада 
у установи на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог образовања; држављанство Републике Србије; 
да имају одговарајућу психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да нису осуђи-
вани правоснажном пресудом за кривична дела наведе-
на у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања (доказ прибавља установа); да 
поседују стручне и организационе способности. Рок за 
пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса. 
Пријаве се подносе у затвореним ковертама, са назнаком: 
„Конкурс за директора“, непосредно или на адресу школе. 
Уз пријаву приложити: радну биографију са кратким пре-
гледом кретања у служби и предлогом плана рада за вре-
ме мандата којим се доказују организационе способности, 
оверену фотокопију дипломе о стеченом стручном обра-
зовању, оверену фотокопију дипломе о положеном струч-
ном испиту, односно испиту за лиценцу, потврду о радном 
искуству, уверење о држављанству и извод из матичне 
књиге рођених (не старије од 6 месеци), лекарско уве-
рење (не старије од 6 месеци), доказ о радном искуству у 
области образовања и васпитања.

лесКовАЦ

ош „бора СтанковиЋ“
Богојевце
16000 Лесковац, Владе Ђокића бб
тел. 016/732-300

Спремачица
са 50% радног времена, за рад у 
издвојеном одељењу у селу Навалин

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају опште услове 
из Закона о раду и посебне услове из чл. 120 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС“, бр. 72/09 и 52/11) и Правилника о организацији и 
систематизацији радних места у ОШ „Бора Станковић“, 
Богојевце - I степен стручне спреме, завршена основна 
школа. Уз пријаву са кратком биографијом приложити: 
CV; оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој струч-
ној спреми - не старије од 6 месеци; уверење о држављан-
ству - не старије од 6 месеци (оригинал или оверен пре-
пис/фотокопија); извод из матичне књиге рођених - нови 
(у оригиналу или оверен препис/фотокопија). Оверене 
копије поднетих доказа уз пријаву не смеју бити старије 
од 6 месеци. Потврду да лице није осуђивано прибавља 
школа по службеној дужности од надлежне полицијске 
управе. Лекарско уверење подноси се пре закључења 
уговора о раду, и то од стране кандидата који је примљен 
по конкурсу. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаве се могу 
поднети лично или на адресу школе, у затвореној ковер-
ти, са назнаком: „Конкурс за спремача“.

ош „вук караЏиЋ“
16000 Лесковац
Саве Ковачевића 69

Радник за финансијско-
књиговодствене и 
административне послове
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да има средњу или вишу струч-
ну спрему, економског смера; да није осуђиван правос-
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. Кан-
дидати су дужни да уз пријаву доставе: оверену копију 
дипломе о завршеном одговарајућем образовању; уве-
рење о држављанству; извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверену копију); уверење суда да против 
њих није покренута истрага, нити је подигнута оптуж-
ница за кривична дела из надлежности суда. Уверење о 
здравственом стању подноси се пре закључења уговора 
о раду. Доказ да кандидат није осуђиван прибавља шко-
ла по службеној дужности. Пријаве са документацијом, 
којом се доказује да су испуњени општи и посебни услови 
конкурса, као и бројем телефона кандидата, доставити на 
адресу школе, у року од 8 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови“.

теХниЧка школа 
„никола теСла“
16240 Медвеђа
тел. 016/891-028

Хигијеничар
са 50% радног времена

УСЛОВИ: I степен стручне спреме.

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

УСЛОВИ: дипломирани правник-мастер или дипломирани 
правник који је стекао високо образовање на студијама у 
трајању од најмање четири године.

Стручни сарадник-психолог
са 50% радног времена

УСЛОВИ: дипломирани психолог, дипломирани школски 
психолог-педагог, дипломирани психолог, смер школско-
клинички, професор психологије.

ОСТАЛО: За сва радна места потребна је одговарајућа 
наведена стручна спрема, доказ о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са децом и ученицима 
(лекарско уверење), потврда да кандидати нису осуђива-
ни правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у 
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања; уверење о држављанству Републи-
ке Србије - не старије од шест месеци; извод из матичне 
књиге рођених. Докази о испуњавању услова из става 1 
тач. 1, 4 и 5 - подносе се уз пријаву на конкурс, а доказ 
из става 1 тачка 2 овог члана - пре закључења уговора 
о раду. Доказ из става 1 тачка 3 овог члана прибавља 
установа. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у обзир. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављи-
вања. Пријаве на конкурс доставити лично или поштом на 
адресу школе. Ближе информације могу се добити на број 
телефона: 016/891-028.

ош „бора СтанковиЋ“
16203 Вучје
тел. 016/3427-124

Ложач
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће усло-
ве: да имају завршену основну школу и курс за ПК руко-
ваоца парних котлова; да поседују 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 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања; држављанство Републи-
ке Србије. Рок за пријављивање је 8 дана од дана обја-
вљивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Уз пријаву на конкурс канди-
дати треба да приложе: доказ о поседовању држављан-
ства РС; извод из матичне књиге рођених; доказ о одго-
варајућем образовању. Доказ да имају психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима 
подноси се пре закључења уговора о раду. Доказ да кан-
дидат није осуђиван прибавља школа. Ближе информа-
ције о конкурсу могу се добити код секретара школе или 
на број телефона: 016/3427-124.

ош „СијаринСка бања“
16246 Сијаринска Бања
тел. 016/895-125

Наставник албанског језика
са 22% радног времена, у настави на 
албанском језику, за рад у издвојеном 
одељењу у Равној Бањи

Наставник математике
у настави на албанском језику, за рад у 
Сијаринској Бањи

Наставник биологије
са 50% радног времена, у настави на 
албанском језику, за рад у Сијаринској 
Бањи (40%) и Равној Бањи (10%)

Наставник музичке културе
са 35% радног времена, у настави на 
албанском језику, за рад у Сијаринској 
Бањи (25%) и Равној Бањи (10%)

Наставник енглеског језика
са 78% радног времена, у настави на 
албанском језику, за рад у Сијаринској 
Бањи (56%) и Равној Бањи (22%)

Наставник географије
са 40% радног времена, у настави на 
албанском језику, за рад у Сијаринској 
Бањи (35%) и Равној Бањи (5%)

Наставник историје
са 40% радног времена, у настави на 
албанском језику, за рад у Сијаринској 
Бањи (35%) и Равној Бањи (5%)

Наставник српског језика као 
нематерњег
у настави на албанском језику, за рад у 
Сијаринској Бањи (78%) и Равној Бањи 
(22%)

Наука и образовање
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Наставник физике
са 30% радног времена, у настави на 
албанском језику, за рад у Сијаринској 
Бањи

Наставник енглеског језика
са 78% радног времена, у настави на 
српском језику, за рад у Сијаринској Бањи 
(56%) и Равној Бањи (22%)

Наставник техничког и 
информатичког образовања
са 50% радног времена, у настави на 
српском језику, за рад у Сијаринској Бањи 
(40%) и Равној Бањи (10%)

Наставник историје
са 10% радног времена, у настави на 
српском језику, за рад у Сијаринској Бањи 
(5%) и Равној Бањи (5%)

Наставник српског језика
у настави на српском језику, за рад у 
Сијаринској Бањи и Равној Бањи

УСЛОВИ: поседовање одговарајућег образовања у скла-
ду са Правилником о врсти стручне спреме наставника и 
стручних сарадника у основној школи и чланом 8 Закона 
о основама система образовања и васпитања; поседовање 
психичке, физичке и здравствене способности за рад са 
децом и ученицима; држављанство Републике Србије; 
неосуђиваност правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама систе-
ма образовања и васитања; за радна места где се образов-
но-васпитни рад остварује на језику албанске национал-
не мањине, лице мора да има и доказ о знању албанског 
језика. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављи-
вања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети 
у разматрање. Потпуном пријавом сматра се пријава која 
садржи: диплому или оверен препис дипломе о стеченој 
стручној спреми, уверење или оверен препис уверења о 
положеном стручном испиту или испиту за лиценцу (осим 
приправника), уверење о држављанству (не старије од 6 
месеци), извод из матичне књиге рођених, лекарско уве-
рење - не старије од 6 месеци (изабрани кандидат подноси 
пре закључења уговора о раду), уверење да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривична дела наведена у 
члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања (прибавља школа), доказ о знању 
албанског језика за рад у настави на албанском језику. 
Ближе информације о конкурсу могу се добити код секре-
тара школе или на број телефона: 016/895-125.

предшколСка уСтанова 
деЧији вртиЋ 
„деЧија радоСт“
16230 Лебане
тел. 016/843-767

Васпитач
4 извршиоца

Набављач-возач
УСЛОВИ: одговарајуће образовање: педагошка академија 
за образовање васпитача или VI степен стручне спреме, 
одговарајуће више образовање, односно одговарајуће 
високо образовање на студијама првог степена (основ-
не академске, односно струковне студије), студијама у 
трајању од три године или на студијама другог степена 
(мастер академске студије, специјалистичке академске 
студије или специјалистичке струковне студије)-васпитач 
у складу са Законом о основама система образовања и 
васпитања; поседовање психичке, физичке и здравстве-
не способности за рад са децом и ученицима; неосуђива-
ност правоснажном пресудом за кривична дела наведе-
на у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања; поседовање држављанства 
Републике Србије. Уз пријаву на конкурс за радно место 
васпитача приложити: доказ о држављанству (извод из 
матичне књиге рођених и уверење о држављанству, ори-
гинал или оверену фотокопију, не старију од 6 месеци); 
оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом образо-
вању. Уз пријаву на конкурс за радно место набављача-
возача приложити: доказ о држављанству (извод из мати-
чне књиге рођених и уверење о држављанству, оригинал 
или оверену фотокопију, не старију од 6 месеци); оверен 
препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању; ове-
рену копију возачке дозволе и положен возачки испит „Б, 
Ц и Д“ категорије. Доказ о здравственој способности под-
носи се пре закључења уговора о раду, а доказ о неосуђи-

ваности прибавља установа. Рок за пријављивање је 
8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. 
Пријаве послати поштом или доставити на горенаведену 
адресу. Ближе информације могу се добити на број теле-
фона: 016/843-767.

поништење оглаСа 
ош „ваСа пелагиЋ“
16000 Лесковац, Васе Пелагића 5

Оглас објављен 24.10.2012. године у публикацији 
„Послови“, за радна места: наставник физике и 
наставник грађанског васпитања, поништава се у 
целости.

ош „ваСа пелагиЋ“
16000 Лесковац, Васе Пелагића 5
тел. 016/3436-280

Наставник физике
са 50% радног времена, на одређено 
време до повратка привремено одсутног 
запосленог са неплаћеног одсуства
2 извршиоца

Наставник грађанског васпитања
са 20% радног времена, на одређено 
време до повратка привремено одсутне 
запослене са породиљског одсуства

Наставник грађанског васпитања
са 10% радног времена, на одређено 
време до повратка привремено одсутне 
запослене са породиљског одсуства

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да 
има одговарајуће образовање из члана 8 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 
бр. 72/09 и 52/2011) и Правилника о врсти стручне спре-
ме наставника и стручних сарадника у основној школи 
(„Сл. гласник РС“, бр. 6/96, 3/99, 10/2002, 4/2003, 20/2004, 
5/2005, 2/2007, 3/2007, 4/2007, 17/2007, 20/2007, 1/2008, 
4/2008, 6/2008, 8/2008, 11/2008, 2/2009, 4/2009 и 3/2010); 
да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и уечницима; да није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривична дела наведена у члану 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања; да има држављанство Републике Србије. Уз 
пријаву на конкурс приложити: доказ о поседовању држа-
вљанства Републике Србије (уверење о држављанству, не 
старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених; 
оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној 
спреми. Лекарско уверење о психофизичкој способности 
за рад са децом кандидат прилаже пре закључења уго-
вора о раду, док уверење из казнене евиденције приба-
вља школа по службеној дужности. Кандидати који буду 
испуњавали услове конкурса и који уђу у ужи избор, који 
врши директор школе, биће упућени на претходну прове-
ру психофизичких способности за рад са децом и учени-
цима, коју врши надлежна служба за послове запошља-
вања, применом стандардизованих поступака. О месту и 
датуму провере биће обавештени по истеку рока за под-
ношење пријава. Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се разматрати. Пријаве на конкурс слати на адресу школе.

гимназија лебане
16230 Лебане, Цара Душана 78
тел. 016/843-311

Професор историје
са 15% радног времена

Професор филозофије
са 70% радног времена

Професор музичке културе
са 40% радног времена

Професор српског језика и 
књижевности
са 11,11% радног времена, на одређено 
време до 31.08.2013. године

Професор француског језика
са 22,22% радног времена, на одређено 
време до 31.08.2013. године

Професор грађанског васпитања
са 35% радног времена, на одређено 
време до 31.08.2013. године

Професор историје
на одређено време, до повратка запослене 
са породиљског одсуства

Професор рачунарства и 
информатике
на одређено време до повратка запосленог 
са функције директора јавног предузећа

Ложач
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају услове предвиђе-
не Законом о раду, Законом о основама система образовања 
и васпитања и одредбама Правилника о врсти стручне спре-
ме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника 
у гимназији (односи се само на наставно особље), односно 
Правилника о систематизацији радних места у Гимназији 
Лебане (односи се само на место ложача); да је кандидат 
држављанин Републике Србије; да има одговарајуће обра-
зовање у складу са Законом и одредбама Правилника о 
врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у гимназији (односи се само на нас-
тавно особље); да има стечену средњу стручну спрему - III 
степен (односи се само на место ложача); 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 систе-
ма образовања и васпитања. Уз пријаву доставити: овере-
ну фотокопију дипломе; уверење о држављанству (овере-
на фотокопија-не старија од 6 месеци), извод из матичне 
књиге рођених (оверена фотокопија). Лекарско уверење 
је потребно када одлука о избору постане коначна, пре 
закључивања уговора о раду, а податке о (не)осуђиваности 
за наведена кривична дела школа ће службено затражити 
из казнене евиденције. Конкурс је отворен 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве 
са потребном документацијом доставити на горенаведену 
адресу, са назнаком: „За конкурс“.

ош „8. октобар“
16210 Власотинце
Марка Орешковића 2

Наставник математике
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове у погле-
ду стручне спреме у складу са одговарајућим одредбама 
Правилника о врсти стручне спреме наставника и струч-
них сарадника у основној школи и изменама истог Пра-
вилника, у складу са чланом 8 Закона о основама система 
образовања и васпитања: професор математике, дипло-
мирани математичар, дипломирани математичар за тео-
ријску математику и примене, дипломирани математичар 
за рачунарство и информатику, дипломирани математи-
чар-информатичар, професор математике и рачунарства, 
дипломирани математичар за математику економије, про-
фесор информатике-математике, дипломирани матема-
тичар-астроном, дипломирани математичар-примењена 
математика, дипломирани информатичар. Уз пријаву на 
конкурс приложити: уверење о држављанству (не старије 
од 6 месеци), оверену фотокопију дипломе, извод из мати-
чне књиге рођених (не старији од 6 месеци), уверење да 
кандидат није под истрагом (не старије од 6 месеци), уве-
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рење о неосуђиваности (не старије од 6 месеци), лекарско 
уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима (по коначности одлуке).

ош „25. мај“
Доња Лопушња
16210 Власотинце

Професор математике
са 22% радног времена

Професор физике
са 30% радног времена

Професор хемије
са 20% радног времена

УСЛОВИ: по члану 120 Закона о основама система образо-
вања и васпитања: да кандидат има одговарајуће образо-
вање у наведеном занимању, да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима, да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела, 
држављанство Републике Србије. Доказ да кандидат није 
осуђиван правоснажном пресудом прибавља установа. 
Проверу психофизичких способности кандидата за рад са 
децом и ученицима врши надлежна служба за запошља-
вање. Лекарско уверење изабрани кандидат доставља 
приликом закључивања уговора о раду. Кандидати који 
су извршили проверу психофизичких способности обавез-
ни су да у пријави назначе где и када су вршили прове-
ру способности за рад са децом и ученицима. Кандидати 
достављају следећу документацију: пријаву, диплому или 
оверену диплому, уверење о држављанству и извод из 
матичне књиге рођених.

ош „Стојан ЉубиЋ“
16205 Косанчић
тел. 016/827-692

Наставник историје
за рад у издвојеном одељењу у Горњем 
Брестовцу, са 35% радног времена

Наставник домаћинства
за рад у издвојеном одељењу у Горњем 
Брестовцу, са 10% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове у погледу 
стручне спреме, у складу са одредбама Закона о осно-
вама система образовања и васпитања и Правилника о 
врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника 
у основној школи и Правилника о врсти стручне спреме 
наставника који изводе образовно-васпитни рад из избор-
них програма у основној школи; да има психичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела из чл. 
120 ст. 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања; држављанство Републике Србије. Рок за под-
ношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа. 
Докази о испуњености услова подносе се уз пријаву на 
оглас. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узи-
мати у разматрање.

лоЗнИЦ А

ош „анта богиЋевиЋ“
15300 Лозница
Јанка Веселиновића 6
тел. 015/882-175

Наставник математике
УСЛОВИ: Кандидати треба да имају одговарајуће образо-
вање из члана 8 ст. 2 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11) и 
Правилника о врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Службени гласник РС-Про-
светни гласник“, бр. 11/2012); професор математике; 
дипломирани математичар; дипломирани математичар 
за теоријску математику и примене; дипломирани мате-
матичар за рачунарство и информатику; дипломирани 
математичар-информатичар; професор математике и 
рачунарства; дипломирани математичар за математику 
економије; професор информатике-математике; дипло-
мирани математичар-астроном; дипломирани математи-
чар-примењена математика; диплимирани математичар-
математика финансија (са изборним предметом: Основи 
геометрије), дипломирани информатичар, мастер мате-

матичар, мастер професор математике, мастер профе-
сор математике и физике, мастер професор математике 
и информатике, мастер професор физике и математике, 
мастер професор информатике и математике, дипломи-
рани професор математике мастер, дипломирани мате-
матичар мастер, дипломирани инжењер математике 
мастер (са изборним предметом: Основи геометрије), 
дипломирани математичар-професор математике, дипло-
мирани математичар-теоријска математика, дипломирани 
инжењер математике (са изборним предметом: Основи 
геометрије), професор хемије-математике, професор гео-
графије-математике, професор физике-математике, про-
фесор биологије-математике, професор математике-тео-
ријско усмерење, професор математике-теоријски смер, 
дипломирани математичар и информатичар. Лица која 
су стекла академско звање мастер, односно дипломирани 
мастер треба да имају завршене основне академске сту-
дије на студијским програмима из области математике или 
примењене математике (са положеним испитом из пред-
мета: геометрија или основи геометрије) или двопредмет-
не наставе математике и физике, односно математике и 
информатике.

Наставник српског језика и 
књижевности
са 28% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да имају одговарајуће образо-
вање из члана 8 ст. 2 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11) и 
Правилника о врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Службени гласник РС-Про-
светни гласник“, бр. 11/2012); професор српског језика и 
књижевности, професор српског језика и књижевности са 
општом лингвистиком, професор српске књижевности и 
језика, професор српске књижевности и језика са општом 
књижевношћу, дипломирани филолог српског језика са 
јужнословенским језицима, дипломирани филолог српске 
књижевности са јужнословенским књижевностима, про-
фесор, односно дипломирани филолог за српскохрватски 
језик и југословенску књижевност, професор, односно 
дипломирани филолог за југословенску књижевност и 
српскохрватски језик, професор српскохрватског језика 
и опште лингвистике, професор за српскохрватски језик 
са јужнословенским језицима, професор српскохрватског 
језика са источним и западним словенским језицима, про-
фесор, односно дипломирани филолог за југословенску 
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 српске књижев-
ности, дипломирани компаратиста, мастер филолог - сту-
дијски програми: Српски језик и књижевност, Српска књи-
жевност и језик, Српска књижевност и језик са општом 
књижевношћу, Српски језик, Српска књижевност, Српска 
филологија (српски језик и лингвистика), мастер профе-
сор језика и књижевности - студијски програми: Српски 
језик и књижевност, Српска књижевност и језик, Српска 
књижевност и језик са општом књижевношћу, Српски 
језик, Српска књижевност, Српска филологија (српски 
језик и лингвистика).

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка радника 
са неплаћеног одсуства, најкасније до 
31.08.2013. године

УСЛОВИ: Кандидати треба да имају одговарајуће образо-
вање из члана 8 ст. 2 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11) и 
Правилника о врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Службени гласник РС-Про-
светни гласник“, бр. 11/2012); професор разредне наста-
ве, наставник разредне наставе, професор педагогије са 
претходно завршеном педагошком академијом или учи-
тељском школом, професор разредне наставе и енглеског 
језика за основну школу, мастер учитељ, дипломирани 
учитељ мастер.

ОСТАЛО: Уз одговарајуће образовање, кандидати треба 
да имају психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; да нису осуђивани правос-
нажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 
ст. 1 тач. 3 Закона о основама система образовања и вас-
питања, да имају држављанство РС. Уз пријаву на оглас 
приложити: оверен препис/фотокопију дипломе о сте-
ченом образовању; уверење о држављанству-не старије 
од 6 месеци; извод из матичне књиге рођених. По истеку 
рока за подношење пријава, за све кандидате који су бла-
говремено доставили исправну и потпуну дукументацију, 
школа ће прибавити од надлежног органа доказ из члана 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања - да кандидат није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела. У поступку одлучивања о 
избору, директор врши ужи избор кандидата које упућује 
на претходну проверу психофизичких способности за рад 
са децом и ученицима, код надлежне службе за послове 

запошљавања, применом стандардизованих поступака. О 
месту и датуму провере кандидати ће бити обавештени по 
истеку рока за подношење пријава. Уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са децом и 
ученицима доставља изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду. Пријаве се подносе на адресу школе, у 
року од 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се разматрати.

нИш

природно 
математиЧки Факултет
18000 Ниш, Вишеградска 33
тел. 018/533-015

Сарадник у звању асистента за 
ужу научну област Математика, 
за групу предмета: Теорија 
апроксимација и квадратурне 
формуле, Увод у топологију, 
Алгебарска топологија, 
Математичка логика и Теорија 
фиксне тачке и примене, на 
Департману за математику
на одређено време од 36 месеци

УСЛОВИ: студент докторских студија из уже научне обла-
сти Математика.

Сарадник у звању асистента за ужу 
научну област Теоријска физика, 
на Департману за физику
на одређено време од 36 месеци

УСЛОВИ: студент докторских студија из уже научне обла-
сти Теоријска физика.

ОСТАЛО: Кандидат уз пријаву треба да достави: биогра-
фију, доказ да је студент докторских студија, списак науч-
них радова, као и саме радове. Рок за пријаву је 15 дана.

гимназија 
„Светозар марковиЋ“
18000 Ниш, Бранка Радичевића 1
тел. 018/242-984

Секретар
УСЛОВИ: дипломирани правник-мастер који је стекао 
образовање на студијама другог степена у складу са Зако-
ном о високом образовању, почев од 10. септембра 2005. 
године или дипломирани правник који је стекао образо-
вање на основним студијама у трајању од најмање 4 годи-
не, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године. Кандидат уз пријаву треба да 
достави: диплому о стеченом одговарајућем образовању, 
уверење о држављанству и извод из матичне књиге рође-
них (венчаних за удате), све у оригиналу или у овереној 
фотокопији. Уверење о психичкој, физичкој и здравстве-
ној способности за рад са децом и ученицима доставља 
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Непо-
тпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

оСновна школа 
„иван горан коваЧиЋ“
18205 Нишка Бања
Ивана Горана Ковачића 14
тел. 018/4548-710

Секретар
са 50% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани пра-
вник. Уз пријаву доставити, у оригиналу или у овереној 
фотокопији: диплому о одговарајућем стеченом образо-
вању; извод из матичне књиге рођених; уверење о држа-
вљанству; потврду да кандидат није осуђиван, нити да се 
против њега води кривични поступак. Уверења и изводи 
не могу бити старији од 6 месеци. Непотпуне и неблагов-
ремене пријаве неће бити разматране.

Наука и образовање
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школа за оСновно и 
Средње образовање 
„14. октобар“
18000 Ниш, Гоце Делчева 2
тел. 018/560-848

Наставник разредне наставе у 
патронажи
УСЛОВИ: VII/1 или VI степен стручне спреме, дипломи-
рани дефектолог - олигофренолог; дефектолог - олиго-
френолог.

Српски језик
са 20% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 или VI степен стручне спреме, дипломира-
ни дефектолог - олигофренолог; дефектолог - олигофре-
нолог; лице које може да изводи наставу и друге облике 
образовно-васпитног рада у предметној настави из српског 
језика, у складу са Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основној школи 
(„Службени гласник РС-Просветни гласник“, бр. 11/2012).

Енглески језик
са 50% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 или VI степен стручне спреме, дипломира-
ни дефектолог - олигофренолог; дефектолог - олигофре-
нолог; лице које може да изводи наставу и друге обли-
ке образовно-васпитног рада у предметној настави из 
енглеског језика као обавезног предмета у првом циклусу 
основног образовања и васпитања, у складу са Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Службени гласник РС-Про-
светни гласник“, бр. 11/2012).

ОСТАЛО: одговарајуће образовање сагласно члану 8 
Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011) и Пра-
вилнику о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Службени гласник 
РС-Просветни гласник“, бр. 11/2012); психичка, физичка 
и здравствена способност за рад са децом и ученицима; 
држављанство Републике Србије; да кандидат није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена 
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања; стручна дефектолошка оспособље-
ност за рад са ученицима ометеним у развоју. Кандидат уз 
пријаву треба да достави: оверену фотокопију дипломе, 
односно уверења; извод из матичне књиге рођених; уве-
рење о држављанству-не старије од 6 месеци; уверење 
о дефектолошкој оспособљености. Проверу психофизич-
ких способности за рад са децом и ученицима извршиће 
надлежна служба за послове запошљавања. Уверење о 
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад 
са децом и ученицима доставља изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање.

школа за оСновно и 
Средње образовање 
„14. октобар“
18000 Ниш, Гоце Делчева 2
тел. 018/560-848

Српски језик и књижевност

Српски језик и књижевност
са 66,66% радног времена

Математика
са 44,44% радног времена

Музика
са 20% радног времена

Ликовна култура
са 30% радног времена

Практична настава, машинство и 
обрада метала, образовни профил: 
електрозаваривач

Практична настава у подручју рада 
личне услуге, образовни профил: 
женски фризер
са 46% радног времена

Технологија рада у подручју рада 
личне услуге, образовни профил: 
женски фризер
са 10% радног времена

Технологија материјала у подручју 
рада личне услуге, образовни 
профил: женски фризер
са 20% радног времена

Практична настава ТИК, образовни 
профил: ручни ткач
са 85% радног времена, на одређено 
време до истека мандата директору школе

УСЛОВИ: одговарајуће образовање сагласно члану 8 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011) и Правилнику о врсти 
стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћ-
них наставника у стручним школама за ученике лако мен-
тално ометене у развоју („Службени гласник РС-Просветни 
гласник“, бр. 1/95, 24/2004, 10/2009 и 2/2012); психичка, 
физичка и здравствена способност за рад са децом и уче-
ницима; држављанство Републике Србије; да кандидат није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђе-
на у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања. Кандидат уз пријаву треба да достави: 
оверену фотокопију дипломе, односно уверења; извод из 
матичне књиге рођених; уверење о држављанству-не ста-
рије од 6 месеци; уверење о дефектолошкој оспособље-
ности. Проверу психофизичких способности за рад са децом 
и ученицима извршиће надлежна служба за послове запо-
шљавања. Уверење о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима доставља иза-
брани кандидат пре закључења уговора о раду. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

ош „Свети Сава“
18000 Ниш, Гарсије Лорке бб

Благајник
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, економског, односно 
финансијско-књиговодственог смера или гимназија. Уз 
пријаву доставити: оригинал или оверену фотокопију 
дипломе, односно уверења о стеченој стручној спреми; 
лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима; уверење да 
кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кри-
вична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања; уверење 
о држављанству. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће бити разматране.

ош „његош“
18000 Ниш, Пантелејска 60
тел. 018/212-771

Радник на одржавању чистоће-
хигијеничар
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, психичка, физичка 
и здравствена способност за рад са децом и ученицима 
(доказ доставља изабрани кандидат пре закључења уго-
вора 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 (доказ прибавља установа по службеној дужности); 
држављанство Републике Србије.

поништење оглаСа 
ош „аца СинадиновиЋ“
Лоћика
18212 Тешица
тел. 018/610-400

Оглас објављен 14.11.2012. године у публикацији 
„Послови“, поништава се у целости.

новИ пА ЗАр

иСправка конкурСа 
оСновна школа 
„риФат бурЏовиЋ тршо“
36320 Тутин
тел. 020/811-110

Конкурс објављен 14.11.2012. године у публи-
кацији „Послови“, исправља се за радно место: 
наставник енглеског језика, за рад у издвојеном 
одељењу у Липици-2 часа (10%), Сашу-2 часа 
(10%), Долову-8 часова (44%) и у матичној шко-
ли-6 часова (30%), и треба да гласи: наставник 
за извођење наставе енглеског језика у издвоје-
ном одељењу у Липици-2 часа (10%), Сашу-2 часа 
(10%), Долову-8 часова (44%) и у матичној шко-
ли-4 часа (20%), што је 84% норме. Остали део 
конкурса је непромењен.

новИ с А д

медицинСка школа 
„7. април“
21000 Нови Сад
Војводе Книћанина 1
тел. 021/6541-298
е-mail: 7аpril@open.telekom.rs

Наставник физичког васпитања
за 80% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутног запосленог

УСЛОВИ: професор физичког васпитања; дипломирани 
педагог физичке културе; професор физичке културе; 
професор физичког васпитања-дипломирани тренер са 
назнаком спортске гране; професор физичког васпитања-
дипломирани организатор спортске рекреације; професор 
физичког васпитања-дипломирани кинезитерапеут; дип-
ломирани професор физичког васпитања и спорта-мастер.

Наставник вежби у блоку на 
образовном профилу козметички 
техничар
на одређено време до повратка одсутног 
запосленог

УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста за дерматове-
нерологију, виша медицинска сестра-техничар, са прет-
ходно стеченим образовањем за козметичког техничара, 
виши естетичар-козметичар.

ОСТАЛО: Услови конкурса прописани су Законом о осно-
вама система образовања и васпитања РС, Законом о 
средњој школи РС и Правилником о врсти стручне спреме 
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у 
стручним школама („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, 
бр. 5/91...8/2011). У радни однос може бити примљен 
само кандидат који испуњава услове прописане чл. 120 
Закона о основама система образовања и васпитања. Уз 
потписану пријаву на конкурс, са јасно назначеним рад-
ним местом за које конкурише, кандидат је дужан да 
поднесе и одговарајуће веродостојне доказе (у оригина-
лу или оверене фотокопије): дипломе, уверења о држа-
вљанству РС, извода из матичне књиге рођених, уверења 
о некажњавању (издато од стране надлежног суда, не 
старије од 6 месеци), фотокопију личне карте, доказ о 
лиценци - стручном испиту за наставника (ако кандидат 
поседује), незапослени - упут са тржишта рада и друго 
(кандидат уз пријаву може да поднесе и посебно лекарско 
уверење о психичкој, физичкој и здравственој способно-
сти за рад са децом и ученицима и друге могуће доказе). 
Сви кандидати ће у поступку одлучивања о избору настав-
ника бити подвргнути претходној провери психофизичких 
способности за рад са децом и ученицима, коју врши 
надлежна служба Националне службе за запошљавање - 
Филијала Нови Сад. Пријаву слати препорученом поштом 
или лично на протокол школе.

http://www.nsz.gov.rs/
ВАшА пРАВА АдРЕСА:
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виСока теХниЧка школа 
СтруковниХ Студија
21000 Нови Сад, Школска 1
тел. 021/4892-506

Асистент за ужестручну област 
Рачуноводство
на одређено време 3 године

УСЛОВИ: завршене мастер студије (300 ЕСПБ) из области 
електротехничко и рачунарско инжењерство, уписане 
докторске студије из уже области за коју се бира.

Асистент за ужестручну област 
Примењена заштита
на одређено време 3 године

УСЛОВИ: завршен природно-математички факултет-био-
хемија, уписане докторске студије из уже области за коју 
се бира.

Сарадник у настави за ужестручну 
област Рачунарство
на одређено време 1 година
4 извршиоца

УСЛОВИ: завршене основне студије (180 ЕСПБ), са просе-
ком преко 08,00 из области електротехничког и рачунар-
ског инжењерства и уписане специјалистичке студије из 
уже области за коју се бира.

Сарадник у настави за ужестручну 
област Електротехника
на одређено време 1 година

УСЛОВИ: завршене основне студије (180 ЕСПБ), са просе-
ком преко 08,00 из области електротехничког и рачунар-
ског инжењерства и уписане специјалистичке студије из 
уже области за коју се бира.

Сарадник у настави за ужестручну 
област Примењена заштита
за 20% радног времена, на одређено 
време 1 година
2 извршиоца

УСЛОВИ: завршене основне студије (180 ЕСПБ), са про-
секом преко 08,00 из области заштите животне средине 
и заштите на раду и уписане специјалистичке студије из 
уже области за коју се бира.

Сарадник у настави за ужестручну 
област Опште машинство
за 20% радног времена, на одређено 
време 1 година

УСЛОВИ: завршене основне студије (180 ЕСПБ), са просе-
ком преко 08,00 из области машинства и уписане специја-
листичке студије из уже области за коју се бира.

Сарадник у настави за ужестручну 
област Графичко инжењерство и 
дизајн
за 20% радног времена, на одређено 
време 1 година

УСЛОВИ: завршене основне студије (180 ЕСПБ), са про-
секом преко 08,00 из области графичког инжењерства и 
дизајна и уписане специјалистичке студије из уже области 
за коју се бира.

Сарадник у настави за ужестручну 
област Примењена уметност и 
дизајн
за 20% радног времена, на одређено 
време 1 година

УСЛОВИ: завршене основне студије (180 ЕСПБ), са про-
секом преко 08,00 из области графичког инжењерства и 
дизајна и уписане специјалистичке студије из уже области 
за коју се бира.

Сарадник у настави за ужестручну 
област Електротехника
за 20% радног времена, на одређено 
време 1 година

УСЛОВИ: завршене основне студије (180 ЕСПБ), са просе-
ком преко 08,00 из области електротехничког и рачунар-
ског инжењерства и уписане специјалистичке студије из 
уже области за коју се бира.

Сарадник у настави за ужестручну 
област Рачунарство
за 20% радног времена, на одређено 
време 1 година
2 извршиоца

УСЛОВИ: завршене основне студије (180 ЕСПБ), са просе-
ком преко 08,00 из области електротехничког и рачунар-
ског инжењерства и уписане специјалистичке студије из 
уже области за коју се бира.

Сарадник у настави за ужестручну 
област Медији
за рад до 1/3 радног времена, на одређено 
време за школску 2012/2013. годину

УСЛОВИ: завршен технички факултет или факултет умет-
ности, уписане и специјалистичке или докторске студије 
из уже области за коју се бира.

Сарадник у настави за ужестручну 
област Електротехника
до 1/3 радног времена, на одређено време 
за школску 2012/2013. годину

УСЛОВИ: завршен технички факултет и уписане специја-
листичке или магистарске студије из уже области за коју 
се бира.

Сарадник у настави за ужестручну 
област Рачунарство
до 1/3 радног времена, на одређено време 
за школску 2012/2013. годину

УСЛОВИ: завршене основне студије (180 ЕСПБ), са просе-
ком преко 08,00 из области електротехничког и рачунарског 
инжењерства или графичког инжењерства и дизајна и упи-
сане специјалистичке студије из уже области за коју се бира.

Сарадник у настави за ужестручну 
област Економија
до 1/3 радног времена, на одређено време 
за школску 2012/2013. годину

УСЛОВИ: завршени факултети друштвених наука и уписа-
не специјалистичке студије из уже области за коју се бира.

Сарадник у настави за ужестручну 
област Математика
до 1/3 радног времена, на одређено време 
за школску 2012/2013. годину

УСЛОВИ: завршен ПМФ-математика; специјалистичке сту-
дије из уже области за коју се бира.

Сарадник у настави за ужестручну 
област Физика
до 1/3 радног времена, на одређено време 
за школску 2012/2013. годину

УСЛОВИ: завршен ПМФ-физика; уписане специјалистич-
ке или докторске студије из уже области за коју се бира.

Професор струковних студија 
за ужестручну област Историја 
уметности
до 1/3 радног времена, на одређено време 
за школску 2012/2013. годину

УСЛОВИ: завршен филозофски факултет-историја умет-
ности; докторат из уже области за коју се бира.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати подносе и дока-
зе о испуњености услова, прописане чл. 62, 71 и 72 Закона 
о високом образовању, биографију, фотокопије диплома, 
списак објављених радова, доказ о уписаним докторским 
или специјалистичким студијама. Рок за пријављивање је 
5 дана. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узи-
мати у разматрање.

поЉопривредни Факултет
21000 Нови Сад
Трг Доситеја Обрадовића 8

Редовни професор за ужу стручну 
област Педологија и агрохемија

УСЛОВИ: доктор пољопривредних, шумарских наука-
област педологија.

Редовни професор за ужу стручну 
област Генетика, оплемењивање 
биљака и семенарство
2 извршиоца

УСЛОВИ: доктор пољопривредних, природних наука-
област генетика, оплемењивање биљака.

Доцент или ванредни професор 
за ужу научну област Болести 
животиња и хигијена анималних 
производа

УСЛОВИ: доктор ветеринарских наука-ветеринарски или 
пољопривредни факултет-област ветеринарске медици-
не.

Доцент или ванредни професор за 
ужу научну област Сточарство
2 извршиоца

УСЛОВИ: доктор пољопривредних наука-област сточар-
ство.

Доцент за ужу научну област 
Виноградарство

УСЛОВИ: доктор пољопривредних наука-област виногра-
дарство.

Доцент за ужу научну област 
Хортикултура и пејзажна 
архитектура (реизбор)

УСЛОВИ: доктор пољопривредних, шумарских, архи-
тектонских наука-област хортикултура, пејзажна архитек-
тура или доктор техничких наука из области инжењерства 
заштите животне средине.

Асистент за ужу научну област 
Болести животиња и хигијена 
анималних производа

УСЛОВИ: ветеринарски или пољопривредни факултет-
област ветеринарске медицине.

Сарадник у настави за ужу научну 
област Ентомологија

УСЛОВИ: пољопривредни факултет-област заштита биља.

Сарадник у настави за ужу 
научну област Ветеринарска 
микробиологија и заразне болести 
животиња

УСЛОВИ: ветеринарски или пољопривредни факултет-
област ветеринарске медицине.

ОСТАЛО: Кандидат треба да испуњава услове утврђене 
Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 
76/05). Уз пријаву кандидат је обавезан да достави дока-
зе о испуњености услова по овом конкурсу: биографске 
податке, научне и стручне радова, као и доказе о њихо-
вом објављивању, уверење о наставку студија (за звање 
сарадника). Рок за пријављивање је 15 дана. Пријаве сла-
ти на наведену адресу, са назнаком: „За конкурс“.
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Средња школа 
„Светозар милетиЋ“
21000 Нови Сад
Народних хероја 7

Наставник економске групе 
предмета
на одређено време до повратка запослене 
са породиљског одсуства
4 извршиоца

Наставник економске групе 
предмета
на одређено време до повратка запосленог 
са неплаћеног одсуства

УСЛОВИ: завршен економски факултет.

Наставник енглеског језика
2 извршиоца

УСЛОВИ: завршен филозофски факултет - енглески језик.

Наставник физичке културе
на одређено време до повратка запослене 
са породиљског одсуства

Наставник физичке културе
на одређено време до повратка са 
државне функције

УСЛОВИ: завршен факултет физичке културе.

Наставник француског језика
на одређено време до повратка запослене 
са боловања

УСЛОВИ: завршен филозофски факултет - француски 
језик.

Наставник комерцијалног 
познавања робе, познавања робе и 
науке о исхрани
за 82% радног времена, на одређено 
време до повратка запослене са 
породиљског одсуства

УСЛОВИ: завршен технолошки факултет.

Наставник српског језика
УСЛОВИ: завршен филозофски факултет - српски језик и 
књижевност.

Наставник практичне наставе-
посластичар
УСЛОВИ: посластичар са положеним специјалистичким 
испитом.

Наставник практичне наставе-
кувар

УСЛОВИ: кувар са положеним специјалистичким испитом.

Наставник математике

Наставник математике
на одређено време до повратка запосленог 
са боловања

Наставник математике
на одређено време до повратка запосленог 
са неплаћеног одсуства

УСЛОВИ: завршен ПМФ-математика.

Наставник филозофије
за 16% радног времена, на одређено 
време до повратка запослене са 
породиљског одсуства

УСЛОВИ: завршен филозофски факултет.

Наставник агенцијског пословања 
и хотелијерства
УСЛОВИ: завршен ПМФ, департман за географију, тури-
зам и хотелијерство.

ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: оверену фотокопију 
дипломе, уверење о држављанству. Услови за пријем су у 
складу са чл. 120 Закона о основама система образовања 
и васпитања.

теХниЧка школа 
„милева мариЋ ајнштајн“
21000 Нови Сад, Гагаринова 1
тел. 021/443-444
е-mail: tschoolns@neobee.net

Дипломирани инжењер графичког 
инжењерства и дизајна-мастер
на одређено време ради замене раднице 
на породиљском одсуству

Дипломирани инжењер 
шумарства-општи смер
на одређено време до повратка запослене 
са породиљског одсуства

Дипломирани инжењер 
шумарства, смер обрада дрвета

Дипломирани инжењер 
шумарства, смер прерада дрвета
за 60% радног времена, замена часова 
помоћника директора

Дипломирани грађевински 
инжењер

Дипломирани грађевински 
инжењер
на одређено време, замена часова 
помоћника директора

Дипломирани архитекта

Дипломирани геодетски инжењер
2 извршиоца

Професор српског језика
на одређено време ради замене запослене 
на породиљском одсуству

Професор енглеског језика
на одређено време ради замене запослене 
на породиљском одсуству
2 извршиоца

Професор филозофије
за 45% радног времена, на одређено 
време ради замене запослене на 
породиљском одсуству

Наставник машинске групе 
предмета
за 60% радног времена, на одређено 
време ради замене запосленог на 
боловању

Наставник ликовне групе предмета
на одређено време ради замене 
запосленог на боловању

Радник на одржавању чистоће
2 извршиоца
(завршена основна школа)

ОСТАЛО: Поред општих услова о заснивању радног 
односа предвиђених Законом о раду, кандидат трееба 
да испуњава и услове предвиђене Законом о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 
72/09 и 52/11), посебне услове у погледу стручне спре-

ме предвиђене Правилником о врсти стручне спреме 
наставника, помоћних наставника и стручних сарадника 
у стручним школама („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, 
бр. 5/91...8/11). За наставника могу конкурисати лица која 
су стекла одговарајуће високо образовање: на студија-
ма другог степена (дипломске академске студије-мастер, 
специјалистичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије) у складу са Законом о високом обра-
зовању („Службени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07-аутен-
тично тумачење и 97/08 и 44/10), а почев од 10. септем-
бра 2005. године или на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по пропису које је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. године. Кан-
дидат треба да има одговарајуће образовање; психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са ученицима; 
да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања; држављанство 
Републике Србије. Наведени услови доказују се приликом 
пријема у радни однос и проверавају се у току рада. Уз 
пријаву на конкурс доставити: диплому (уверење) и уве-
рење о држављанству Републике Србије. Посебно лекар-
ско уверење доставља се пре закључивања уговора о 
раду, а доказ о неосуђиваности прибавља школа. У прија-
ви на конкурс кандидат треба да наведе тачну адресу и 
конктакт телефон. Документа морају бити у оригиналу 
или оверене фотокопије. Пријаве слати на наведену адре-
су, са назнаком: „За конкурс“. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће се узимати у разматрање.

предшколСка уСтанова 
„бошко буХа“
21460 Врбас
Блок Саве Ковачевића 8
тел. 021/705-100

Васпитач
7 извршилаца

УСЛОВИ: одговарајуће образовање из чл. 8 став 2 и 3, 
односно чл. 121 став 1 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања и чл. 39 Закона о предшколском вас-
питању и образовању. Кандидати треба да испуњавају 
и услове прописане чл. 120 Закона о основама система 
образовања и васпитања.

Васпитач
на одређено време до повратка запослене 
са породиљског одсуства, до 18.03.2013. 
године

Васпитач
на одређено време до повратка запослене 
са породиљског одсуства, до 20.03.2013. 
године

Васпитач
на одређено време до повратка запослене 
са породиљског одсуства, до 25.07.2013. 
године

Васпитач
на одређено време до повратка запослене 
са породиљског одсуства, до 17.08.2014. 
године

Васпитач
на одређено време до повратка запослене 
са породиљског одсуства, до 04.11.2013. 
године

Васпитач
на одређено време до 09.04.2016. 
године, за време првог изборног мандата 
директора

УСЛОВИ: одговарајуће образовање из чл. 8 став 2 и 3 
Закона о основама система образовања и васпитања и 
чл. 39 Закона о предшколском васпитању и образовању. 
Кандидати треба да испуњавају и услове прописане чл. 
120 Закона о основама система образовања и васпитања.

Медицинска сестра-васпитач
УСЛОВИ: средња школска спрема здравствене струке-вас-
питачког смера.

Наука и образовање
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Помоћни радник у кухињи
на одређено време до повратка запослене 
са породиљског одсуства, до 28.08.2014. 
године

УСЛОВИ: КВ, ПК радник, хигијенски минимум.

Спремачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа.

Радник на одржавању објекта
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме.

ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају услове пред-
виђене Законом о раду и Законом о основама система 
образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс прило-
жити: оверену копију сведочанства/дипломе о завршеном 
образовању, уверење о држављанству. Доказ о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са децом под-
носи се пре закључења уговора о раду. Доказ о неосуђи-
ваности прибавља установа по службеној дужности. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у 
разматрање.

ош „бранко радиЧевиЋ“
21467 Савино Село
Маршала Тита 55

Наставник математике
за 88% норме часова

Наставник математике
за 66% норме часова

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова предвиђених 
законом, треба да испуњава и посебне услове за пријем 
у радни однос из чл. 120 до 123 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања и Правилника о степену 
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр. 
11/2012). Уз пријаву доставити: оригинал или оверену 
копију дипломе и уверења о држављанству (не старије од 
6 месеци). Рок за пријављивање је 15 дана. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. 
Пријаве слати на наведену адресу, са назнаком: „За кон-
курс“.

ош „братСтво јединСтво“
21466 Куцура, Ослобођења 6
тел. 021/727-905

Наставник енглеског језика
за 53% радног времена

УСЛОВИ: услови у складу са Правилником о степену и врс-
ти образовања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи, са познавањем русинског језика.

Наставник енглеског језика
за 60% радног времена, на одређено 
време до повратка запослене са 
породиљског одсуства и одсуства са рада 
ради неге детета, за рад у одељењима од 
првог до четвртог разреда

УСЛОВИ: услови у складу са Правилником о степену и врс-
ти образовања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи.

Наставник математике
за 44% радног времена

УСЛОВИ: услови у складу са Правилником о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр. 
11/2012 од 07.11.2012).

ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају и услове про-
писане чл. 120 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11). Уз пријаву 
на конкурс доставити: оверену копију дипломе, уверење 
о држављанству и доказ о познавању русинског језика, за 
оне предмете за које се исти тражи (средње, више, висо-
ко образовање или положен испит из русинског језика по 

програму одговарајуће високошколске установе). Лекар-
ско уверење се доставља пре закључења уговора о раду, 
а уверење о некажњавању прибавља школа. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Факултет 
теХниЧкиХ наука
21000 Нови Сад
Трг Доситеја Обрадовића 6
тел. 021/4852-506

Расписује конкурс за изборе у звања и заснивање 
радног односа за следећа радна места:

Доцент за ужу стручну, 
уметничку, односно научну област 
Производни системи, организација 
и менаџмент
са 30% радног времена

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, економске струке, 
радно искуство на економско-комерцијалним пословима и 
интерне ревизије најмање 5 година и услови прописани 
чланом 64 Закона о високом образовању.

Предавач струковних студија за 
ужу стручну, уметничку, односно 
научну област Производни 
системи, организација и 
менаџмент

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, струке инжењер-
ство и менаџмент, искуство у наставном процесу на висо-
кошколској установи у трајању од најмање од 5 година 
и услови прописани чланом 64 Закона о високом образо-
вању.

Асистент за ужу стручну, 
уметничку, односно научну област 
Примењене рачунарске науке и 
информатика
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, струке електро-
техника и рачунарство - мастер, област примењених 
рачунарских наука и информатике, искуство у настави из 
предмета који припадају области Примењене рачунарске 
науке и информатика, прихваћена пријава за упис на док-
торске студије из области електротехнике и рачунарства-
Примењене рачунарске науке и информатика и услови 
прописани чланом 72 Закона о високом образовању (одо-
брена тема докторске дисертације или студент докторских 
студија).

Асистент за ужу стручну, 
уметничку, односно научну област 
Примењене рачунарске науке и 
информатике
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, струке електротех-
ника и рачунарство - мастер, област примењених рачу-
нарских наука и информатике, искуство у развоју алата 
за домен-специфичне језике, прихваћена пријава за упис 
на докторске студије из области електротехнике и рачу-
нарства-Примењене рачунарске науке и информатика и 
услови прописани чланом 72 Закона о високом образо-
вању (одобрена тема докторске дисертације или студент 
докторских студија).

Асистент за ужу стручну, 
уметничку, односно научну област 
Примењене рачунарске науке и 
информатике
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, струке електротех-
ника и рачунарство - мастер, област примењених рачу-
нарских наука и информатике, искуство у развоју алата 
за информациону безбедност, прихваћена пријава за упис 
на докторске студије из области електротехнике и рачу-
нарства-Примењене рачунарске науке и информатика и 
услови прописани чланом 72 Закона о високом образо-
вању (одобрена тема докторске дисертације или студент 
докторских студија).

Асистент за ужу стручну, 
уметничку, односно научну област 
Примењене рачунарске науке и 
информатике
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, струке електро-
техника и рачунарство - мастер, област примењених 
рачунарских наука и информатике, искуство у примени 
техника и алата доменски-оријентисаног моделовања, 
прихваћена пријава за упис на докторске студије из обла-
сти електротехнике и рачунарства-Примењене рачунарс-
ке науке и информатика и услови прописани чланом 72 
Закона о високом образовању (одобрена тема докторске 
дисертације или студент докторских студија).

Асистент за ужу стручну, 
уметничку, односно научну област 
Примењене рачунарске науке и 
информатике
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, струке електротех-
ника и рачунарство - мастер, област примењених рачу-
нарских наука и информатике, искуство у примени тех-
ника, алата, Microsoft и Оracle технологија за моделовање 
система складишта података и система пословне интеле-
генције, прихваћена пријава за упис на докторске студије 
из области електротехнике и рачунарства - Примењене 
рачунарске науке и информатика и услови прописани 
чланом 72 Закона о високом образовању (одобрена тема 
докторске дисертације или студент докторских студија).

Асистент за ужу стручну, 
уметничку, односно научну област 
Примењене рачунарске науке и 
информатике
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, струке електротех-
ника и рачунарство - мастер, област примењених рачу-
нарских наука и информатике, искуство на UNIX/LINUX 
системима и њиховој администрацији, искуство у дистри-
буираном и паралелном програмирању и у коришћењу 
система за контролу верзија, прихваћена пријава за упис 
на докторске студије из области електротехнике и рачу-
нарства-Примењене рачунарске науке и информатика и 
услови прописани чланом 72 Закона о високом образо-
вању (одобрена тема докторске дисертације или студент 
докторских студија).

Асистент за ужу стручну, 
уметничку, односно научну област 
Примењене рачунарске науке и 
информатике
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, струке електро-
техника и рачунарство - мастер, област примењених 
рачунарских наука и информатике, искуство у примени 
техника, алата и XML технологија у изради веб сервиса 
у системима електронског пословања и техника и алата у 
области развоја доменски оријентисаног језика, прихваће-
на пријава за упис на докторске студије из области елек-
тротехнике и рачунарства-Примењене рачунарске науке 
и информатика и услови прописани чланом 72 Закона о 
високом образовању (одобрена тема докторске дисерта-
ције или студент докторских студија).

Асистент за ужу стручну, 
уметничку, односно научну област 
Математика
6 извршилаца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, природно-матема-
тичке струке, област математика, информатика и услови 
прописани чланом 72 Закона о високом образовању (одо-
брена тема докторске дисертације или студент докторских 
студија).

Асистент за ужу стручну, 
уметничку, односно научну 
област Уметност примењена на 
архитектуру, технику и дизајн

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, архитектонске 
струке-мастер, уписане специјалистичке студије на сту-
дијском програму Архитектура и урбанизам, искуство у 
оквиру уже стручне, уметничке, односно научне области 
Уметност примењена на архитектуру, технику и дизајн и 
услови прописани чланом 72 Закона о високом образо-
вању.
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Асистент за ужу стручну, 
уметничку, односно научну 
област Уметност примењена на 
архитектуру, технику и дизајн-
сценски дизајн и теорија
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, архитектонске 
струке-мастер, уписане докторске студије на студијском 
програму Архитектура и урбанизам, искуство у оквиру 
уже стручне, уметничке, односно научне области Умет-
ност примењена на архитектуру, технику и дизајн и усло-
ви прописани чланом 72 Закона о високом образовању 
(одобрена тема докторске дисертације или студент док-
торских студија).

Сарадник у настави за ужу стручну, 
уметничку, односно научну област 
Производни системи, организација 
и менаџмент (инвестициони 
менаџмент)
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, струке инжењер-
ство и менаџмент - мастер - инвестициони менаџмент, 
просечна оцена на свим претходним нивоима студија већа 
од 08,50 и услови прописани чланом 71 Закона о високом 
образовању.

ОСТАЛО: Приложити молбу за избор у звање и пријем у 
радни однос (навести прецизан назив уже научне обла-
сти) и доказе о испуњености услова конкурса: краћу 
биографију, оверене фотокопије диплома, доказ о држа-
вљанству, списак објављених научних радова, књиге и 
саме радове, уверење о одобреној докторској дисертацији 
или уверење о упису на докторске студије. Пријаве сла-
ти на горенаведену адресу, за сваки конкурс појединач-
но. Комисија ће разматрати само благовремене и потпуне 
пријаве. Конкурс је отворен 7 дана од дана објављивања.

поништење дела конкурСа 
Факултет теХниЧкиХ наука
21000 Нови Сад
Трг Доситеја Обрадовића 6
тел. 021/4852-506

Конкурс објављен 21.11.2012. године у публи-
кацији „Послови“, поништава се за радно место: 
сарадник у настави за ужу стручну, уметничку, 
односно научну област Рачунарска техника и рачу-
нарске комуникације, за 30% радног времена.

иСправка конкурСа 
Факултет 
теХниЧкиХ наука
21000 Нови Сад
Трг Доситеја Обрадовића 6
тел. 021/4852-506

Конкурс објављен 21.11.2012. године у публи-
кацији „Послови“, исправља се за радно место: 
асистент за ужу стручну, уметничку, односно науч-
ну област Производни системи, организација и 
менаџмент, тако што уместо: 1 извршилац, треба 
да стоји: 3 извршиоца.

оСновна школа 
„жарко зрењанин уЧа“
21216 Надаљ, Светог Саве 31
тел. 021/739-173

Наставник музичке културе
за 25% радног времена, на одређено 
време ради замене запослене до повратка 
са породиљског одсуства

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, академски музи-
чар, дипломирани музичар: музички педагог, компози-
тор, диригент, музиколог, акордеониста, гитариста, соло 
певач, пијаниста, чембалиста, оргуљаш, харфиста, перку-
сиониста, виолиниста, виолиста, виолончелиста, контра-
басиста, флаутиста, обоиста, кларинетиста, фаготиста, 
хорниста, трубач, тромбониста, тубиста, саксофониста, 
педагог, бајаниста, за медијску област; дипломирани 
музички педагог, дипломирани композитор, дипломира-
ни музиколог, наставник музичке културе, дипломирани 
диригент, дипломирани професор солфеђа и музичке 

културе, дипломирани етномузиколог, професор црквене 
музике и појања, професор солфеђа и музичке културе, 
мастер теоретичар уметности (професионални статус: 
музички педагог, етномузиколог, музиколог или музички 
теоретичар), мастер музички уметник (сви професионал-
ни статуси) и мастер композитор. Лица која су стекла ака-
демско звање мастер треба да имају положен испит Мето-
дика наставе општег музичког образовања као изборни 
предмет на академским или мастер студијама. Општи 
услови које кандидат треба да испуњава прописани су чл. 
120 став 1 Закона о основама система образовања и вас-
питања. Уз пријаву на конкурс доставити оригинал или 
оверену фотокопију дипломе и уверења о држављанству 
Републике Србије. Наведена документа (овера) не могу 
бити старија од 6 месеци. Одговарајуће лекарско уверење 
се доставља пре закључења уговора о раду, док ће доказ 
о некажњавању прибавити установа. Кандидати који уђу 
у ужи избор биће упућени на проверу психофизичких спо-
собности коју врши Национална служба за запошљавање 
у Врбасу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узимати у разматрање.

Средња машинСка школа
21000 Нови Сад
Булевар краља Петра I  38
тел. 021/442-057

Професор српског језика и 
књижевности
за 43,02% радног времена, на одређено 
време до 31.08.2013. године

Радница на одржавању чистоће
УСЛОВИ: одговарајуће образовање прописано нормати-
вом о врсти стручне спреме наставника, стручних сарад-
ника и помоћних наставника у стручним школама („Сл. 
гласник РС-Просветни гласник“, бр. 5/91, 1/92, 3/94, 3/99, 
6/2001, 8/2003, 5/2005, 2/2007, 4/2007, 7/2008), за пред-
мет Српски језик и књижевност. Општи услови које канди-
дат треба да испуњава прописани су чл. 120 став 1 Закона 
о основама система образовања и васпитања. Уз прија-
ву на конкурс доставити: биографију, диплому-оверена 
фотокопија, уверење о држављанству, извод из матичне 
књиге рођених. Лекарско уверење ће доставити изабра-
ни кандидат пре закључивања уговора о раду. Уверење 
да кандидат није осуђиван прибавља школа службеним 
путем. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се раз-
матрати.

ош „Соња маринковиЋ“
21000 Нови Сад, Пушкинова 28
тел. 021/6364-787

Наставник географије
за наставу на мађарском наставном језику, 
за 35% радног времена

Наставник географије
на одређено време до повратка запосленог 
са функције

Наставник географије
за 40% радног времена

Наставник мађарског језика
за 10% радног времена, на одређено 
време до краја школске године, тј. до 
31.08.2013. године

Наставник српског језика
за 72% радног времена

Наставник физике
за 10% радног времена, на одређено 
време до краја школске године, тј. до 
31.08.2013. године

Наставник српског језика као 
нематерњег
за 33% радног времена

Наставник физичког васпитања
за наставу на мађарском наставном језику, 
за 60% радног времена

Наставник техничког образовања
за наставу на мађарском наставном језику

УСЛОВИ: одговарајуће образовање према Правилнику о 
степену и врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи („Сл. гласник РС-Просветни гла-
сник“, бр. 11/2012).

Административно-финансијски 
радник

УСЛОВИ: IV или VI степен стручне спреме, правног или 
економског смера.

ОСТАЛО: У радни однос у установи може да буде при-
мљено лице које испуњава следеће услове: да поседује 
одговарајуће високо образовање стечено на студијама 
другог степена (дипломске академске студије-мастер, 
специјалистичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије), у складу са Законом о високом образо-
вању („Службени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07-аутентич-
но тумачење и 97/08 и 44/10), а почев од 10. септембра 
2005. године или на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по пропису које је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године; да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да није осуђивано правоснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11); држављанство Репу-
блике Србије. Уз пријаву на конкурс, за сва радна места, 
доставити: оригинал или оверену фотокопију дипломе, 
биографију, копију личне карте, извод из матичне књи-
ге рођених, уверење о држављанству РС. За радна мес-
та на мађарском наставном језику-доказ о знању језика у 
складу са чл. 121 став 7 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања. Одговарајуће лекарско уверење 
доставља се пре закључења уговора о раду. Уверење из 
казнене евиденције школа прибавља службеним путем. У 
поступку одлучивања о избору кандидата, директор врши 
ужи избор кандидата које упућује на претходну проверу 
психофизичких способности (проверу врши Национална 
служба за запошљавање), у року од 8 дана од дана исте-
ка рока за подношење пријава. Уколико је провера већ 
извршена, назначити у пријави када је и где извршена. 
Пријаве слати на наведену адресу, са назнаком: „Пријава 
на конкурс“. Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и 
пријаве са приложеним, а неовереним копијама неће бити 
узете у разматрање.

раЧунарСка 
гимназија „Смарт“
21000 Нови Сад, Трг младенаца 5
тел. 021/4728-200
е-mail: gimnazija@smart.еdu.rs

Наставник физике
за 72% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана

Наставник математике
за 33% радног времена

Наставник биологије
за 30% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, према Правилнику 
о врсти образовања наставника и стручних сарадника у 
Рачунарској гимназији у Београду („Сл. гласник РС-Про-
светни гласник“, бр. 26/04) и Правилнику о врсти струч-
не спреме наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у гимназији („Сл. гласник РС-Просветни гла-
сник“, бр. 5/90, 5/91, 1/91, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 3/2003, 
4/2004, 11/2004, 5/2005, 1/2007, 7/2008 и 8/2011). Кан-
дидати морају испуњавати и следеће услове: да имају 
одговарајуће образовање; сертификат ЕCDL; да испуња-
вају услове прописане чл. 120 Закона о основама система 
образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс достави-
ти скенирану документацију: краћу биографију, уверење 
о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уве-
рење или диплому о стеченом образовању, сертификат 
ЕCDL, све у оригиналу или у овереној копији. Посебно 
лекарско уверење издато у последњих шест месеци дос-
тавља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. 
Уверење о некажњавању прибавиће школа службеним 
путем. Све фотокопије морају бити оверене. Пријаве сла-
ти искључиво мејлом, са назнаком: „За конкурс“.

Наука и образовање
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Факултет за Спорт и 
туризам
21000 Нови Сад, Радничка 30а
тел. 021/530-633
е-mail: informacije@tims.еdu.rs

Наставник (сва звања) за научну 
област Физичко васпитање 
и спорт, ужа научна област 
Кинезиологија
УСЛОВИ: доктор наука из одговарајуће области. Посебан 
услов за горенаведено радно место је да кандидат има 
одговарајуће компетенције у педагошком раду из одгова-
рајуће научне области. Поред наведених услова, кандидат 
треба да испуњава и услове предвиђене Законом о висо-
ком образовању, Законом о раду и Статутом Факултета за 
спорт и туризам. Уз пријаву на конкурс кандидат треба 
да поднесе доказе о испуњавању услова конкурса: радну 
биографију, оригинал или оверену фотокопију дипломе, 
извод из матичне књиге рођених, уверење надлежног 
државног органа да није осуђиван/а за кривична дела, 
као нити да се пред надлежним органима води кривични 
поступак против кандидата, списак објављених научних 
радова и саме радове. Пријаве слати на наведену адресу, 
са назнаком: „За конкурс“. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати.

ош „Свети Сава“
21400 Бачка Паланка
Трг братства и јединства 22
е-mail: sekretarijat@svetisavabp.еdu.rs

Чистачица

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршено основно 
образовање; да кандидат испуњава услове прописане чл. 
120 Закона о основама система образовања и васпитања. 
Уз пријаву доставити (оригинале или оверене фотоко-
пије): уверење о стеченом образовању, извод из матич-
не књиге рођених, уверење о држављанству. Лекарско 
уверење се доставља пре закључења уговора о раду, док 
уверење о некажњавању прибавља установа. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

предшколСка уСтанова 
„плави Чуперак“
Тител, Доситејева бб

Васпитач
за рад у Шајкашу, на одређено време 
до повратка запослене са породиљског 
боловања

УСЛОВИ: одговарајуће образовање: VI или VII степен 
стручне спреме, да кандидат испуњава услове прописа-
не чл. 120 Закона о основама система образовања и вас-
питања. Уз пријаву доставити (у оригиналу или оверене 
фотокопије): извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству, дипломе. Уверење о неосуђиваности при-
бавља установа службеним путем, а лекарско уверење 
доставља се пре закључења уговора о раду.

ош „здравко гложанСки“
21220 Бечеј, Доситејева 4
тел. 021/6912-268

Професор физичког васпитања
за 90% радног времена, на одређено 
време до престанка мандата директора 
школе, у Бечеју и Радичевићу

Професор географије
за 30% радног времена, на одређено 
време до повратка запосленог са 
функције, у Радичевићу

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће образовање 
прописано чл. 8 Закона о основама система образовања и 
васпитања и Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. 
гласник РС-Просветни гласник“, бр. 11/12) и да испуњава 
услове из чл. 120 Закона о основама система образовања 
и васпитања. Уз пријаву на конкурс доставити: диплому 
(оригинал или оверену копију), уверење о држављанству 

(оригинал или оверену копију, не старије од 6 месеци), 
извод из матичне књиге рођених са холограмом (оригинал 
или оверену копију). Лекарско уверење се доставља пре 
закључења уговора о раду, а уверење о неосуђиваности 
прибавља школа по службеној сдужности. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

пАнчево

ош „Сава веЉковиЋ“
26354 Добрица, Светог Саве 408

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка запосленог 
са дужности директора школе у првом 
мандату

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде при-
мљено лице под условима прописаним законом - члан 
120 3акона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11), и ако има 
одговарајуће образовање; психичку, физичку и здрас-
твену способност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања; држављанство Републике 
Србије; чл. 8 став 2 3акона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09 и 
52/11) прописано је да наставник, васпитач и стручни 
сарадник јесте лице које је стекло одговарајуће високо 
образовање: на студијама другог степена (дипломске ака-
демске студије-мастер, специјалистичке академске сту-
дије 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. септембра 2005. године; на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не. Наставу и друге облике образовно-васпитног рада у 
разредној настави може да изводи: професор разредне 
наставе; наставник разредне наставе; професор педа-
гогије са претходно завршеном педагошком академијом 
или учитељском школом; професор разредне наставе и 
енглеског језика за основну школу; мастер учитељ; дипло-
мирани учитељ мастер у складу са чланом 2 Правилника о 
степену и врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи („Службени гласник РС-Просветни 
гласник“, бр. 11/2012). Уз пријаву кандидат је дужан да 
достави: оверену фотокопију или препис дипломе о сте-
ченом високом образовању; уверење о држављанству-не 
старије од 6 месеци-оригинал или оверена фотокопија; 
извод из матичне књиге рођених - оригинал или овере-
на фотокопија; лекарско уверење о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом и ученицима-
прибавља само изабрани кандидат; доказ о некажњава-
ности из члана 120 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања-прибавља установа по службе-
ној дужности. У поступку одлучивања о избору наставни-
ка, директор врши ужи избор кандидата које упућује на 
претходну проверу психофизичких способности, у року 
од 8 дана од дана истека рока за подношење пријава. 
Проверу психофизичких способности за рад са децом и 
ученицима врши Национална служба за запошљавање, 
применом стандардизованих поступака. Уколико је већ 
извршена провера психофизичких способности, назначи-
ти у пријави када је и где извршена. Пријаву са потребним 
прилозима кандидат треба да достави у року од 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови“, на горенаве-
дену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и 
пријаве са приложеним, а неовереним фотокопијама неће 
бити узете у разматрање.

ош „братСтво и јединСтво“
26310 Алибунар, Вука Караџића 4
тел. 013/641-005, 2100-164

Наставник математике
са 4 часа наставе недељно, за рад 
у издвојеном одељењу у Селеушу; 
образовно-васпитни рад се остварује на 
румунском наставном језику

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава, поред законом 
прописаних општих услова, и следеће услове: професор 
математике, дипломирани математичар, дипломирани 
математичар за теоријску математику и примене, дип-
ломирани математичар за рачунарство и информатику, 
дипломирани математичар - информатичар, професор 
математике и рачунарства, дипломирани математичар 
за математику економије, професор информатике - мате-
матике, дипломирани математичар - астроном, дипломи-
рани математичар - примењена математика, дипломи-

рани математичар - математика финансија (са изборним 
предметом: Основи геометрије), дипломирани информа-
тичар, мастер математичар, мастер професор математике, 
мастер професор математике и физике, мастер професор 
математике и информатике, мастер професор физике и 
математике, мастер професор информатике и матема-
тике, дипломирани професор математике - мастер, дип-
ломирани математичар - мастер, дипломирани инжењер 
математике - мастер (са изборним предметом: Основи гео-
метрије), дипломирани математичар - професор матема-
тике, дипломирани математичар - теоријска математика, 
дипломирани инжењер математике (са изборним предме-
том: Основи геометрије), професор хемије - математике, 
професор географије - математике, професор физике - 
математике, професор биологије - математике, професор 
математике - теоријско усмерење, професор математике - 
теоријски смер, дипломирани математичар и информати-
чар; лица која су стекла академско звање мастер, односно 
дипломирани мастер треба да имају завршене основне 
академске студије на студијским програмима из области 
математике или примењене математике (са положеним 
испитом из предмета: геометрија или основи геометрије) 
или двопредметне наставе математике и физике, односно 
математике и информатике; да има одговарајуће образо-
вање у складу са чланом 8 и испуњава услове из члана 
120 Закона о основама система образовања и васпитања.

Наставник хемије
са 8 часова наставе недељно, за рад 
у Алибунару и издвојеном одељењу у 
Селеушу; образовно-васпитни рад се 
остварује на румунском наставном језику

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава, поред законом 
прописаних општих услова, и следеће услове: дипломи-
рани хемичар, професор хемије, професор хемије и физи-
ке, професор хемије и биологије, дипломирани хемичар 
опште хемије, дипломирани хемичар за истраживање и 
развој, дипломирани физикохемичар, дипломирани хеми-
чар - смер хемијско инжењерство, професор биологије 
и хемије, професор физике и хемије за основну школу, 
дипломирани професор биологије и хемије, дипломира-
ни хемичар - професор хемије, дипломирани професор 
хемије - мастер, професор физике - хемије, професор 
географије - хемије, професор биологије - хемије, дипло-
мирани професор физике - хемије - мастер, дипломирани 
професор биологије и хемије - мастер, дипломирани педа-
гог за физику и хемију, дипломирани физичар - професор 
физике и хемије за основну школу - мастер, дипломирани 
хемичар - мастер, мастер професор хемије, мастер хеми-
чар, мастер професор физике и хемије, мастер професор 
биологије и хемије; да има одговарајуће образовање у 
складу са чланом 8 и испуњава услове из члана 120 Зако-
на о основама система образовања и васпитања.

Наставник географије
са 7 часова наставе недељно, за рад 
у издвојеном одељењу у Селеушу; 
образовно-васпитни рад се остварује на 
румунском наставном језику

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава, поред законом 
прописаних општих услова, и следеће услове: професор 
географије, дипломирани географ, професор географије 
и историје, дипломирани професор биологије и геогра-
фије, дипломирани професор географије и информатике, 
професор биологије-географије, професор физике-гео-
графије, професор географије - информатике, дипломи-
рани професор географије-мастер, дипломирани географ 
- мастер, мастер географ, мастер професор географије, 
мастер професор биологије и географије, мастер профе-
сор географије и информатике; лица која су стекла ака-
демско звање мастер, односно дипломирани мастер треба 
да имају завршене основне академске студије студијског 
програма: географија, дипломирани географ, професор 
географије, двопредметне студије биологије и географије 
или двопредметне студије географије и информатике; 
да има одговарајуће образовање у складу са чланом 8 и 
испуњава услове из члана 120 Закона о основама система 
образовања и васпитања.

ОСТАЛО: Кандидат подноси: пријаву на конкурс; доказ о 
стеченом високом образовању на студијама другог сте-
пена (мастер академске студије, специјалистичке ака-
демске студије или специјалистичке струковне студије) 
у складу са Законом о високом образовању („Службени 
гласник РС“, бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 
97/08 и 44/10), почев од 10. септембра 2005. године или 
на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по 
пропису који је уређивао високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године (оверен препис или оверену фотоко-
пију дипломе; извод из матичне књиге рођених - на новом 
обрасцу - оригинал или оверену фотокопију); уверење 
о држављанству-не старије од 6 месеци (оригинал или 
оверену фотокопију); фотокопију радне књижице; доказ 
о стеченом средњем, вишем или високом образовању на 
румунском језику или о положеном испиту из тог језика по 
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програму одговарајуће високошколске установе је обаве-
зан. Лекарско уверење о поседовању психичке, физичке 
и здравствене способности за рад са децом и ученицима 
подноси се школи пре закључења уговора о раду. Доказ 
да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања - прибавља 
школа по службеној дужности. У поступку одлучивања 
о избору наставника, директор врши ужи избор канди-
дата које упућује на претходну проверу психофизичких 
способности. Проверу психофизичких способности за 
рад са децом и ученицима врши Национална служба за 
запошљавање, применом стандардизованих поступака. 
Уколико је већ извршена провера психофизичких способ-
ности (у периоду од 6 месеци пре истека рока за пријаву 
на овај конкурс), назначити у пријави када је и где извр-
шена. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови“. Пријаве са потребним прилозима 
којима доказује да испуњава услове овог конкурса, кан-
дидат треба да достави искључиво поштом, на горенаве-
дену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве, као 
и пријаве са приложеним, а неовереним фотокопијама, 
неће бити узете у разматрање.

ош „жарко зрењанин“
26314 Банатско Ново Село

Наставник енглеског језика
за 64% радног времена, са знањем 
румунског језика, за извођење наставе 
у одељењима на румунском наставном 
језику

Наставник историје
за 35% радног времена, за извођење 
наставе у одељењима на румунском 
наставном језику

УСЛОВИ: Потребно је да кандидати испуњавају све услове 
прописане чл. 120 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11), 
као и да имају одговарајуће образовање прописано чл. 
8 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11) и Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Службени гласник РС-Про-
светни гласник“, бр. 11/2012); да имају психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са ученицима; да нису 
осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена чл. 120 ст. 1 тач. З Закона о основама система 
образовања и васпитања; да су држављани РС. Уз прија-
ву доставити: диплому или оверену копију дипломе, уве-
рење о држављанству, уверење о некажњавању. Конкурс 
је отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Пријаве слати на адресу школе, са назнаком: 
„Пријава на конкурс“. Лекарско уверење ће бити у обаве-
зи да доставе кандидати који буду изабрани по конкурсу.

предшколСка уСтанова 
„полетарац“
26310 Алибунар, Вука Караџића 6
тел. 013/2100-051

Спремачица
за рад у Банатском Карловцу

УСЛОВИ: основна школа, без радног искуства; да канди-
дат има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом; да није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривична дела наведена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања - уверење 
прибавља установа; држављанство Републике Србије. Уз 
пријаву доставити: уверење о држављанству РС, извод 
из матичне књиге рођених, оверен препис-фотокопију 
дипломе о завршеној основној школи, здравствено уве-
рење да кандидат има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом (подноси се након доношења 
одлуке о избору кандидата). Документација не сме бити 
старија од 6 месеци. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узети у разматрање. Рок за подношење пријаве је 
8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“, на 
горенаведену адресу.

поништење оглаСа 
ош „Сава веЉковиЋ“
26354 Добрица, Светог Саве 408

Оглас објављен 21.11.2012. године у публикацији 
„Послови“, поништава се у целости.

пИроТ

Средња СтруЧна 
школа пирот
18300 Пирот, Ћирила и Методија 29

Наставник математике
УСЛОВИ: професор математике, дипломирани математи-
чар, дипломирани математичар - професор математике, 
дипломирани математичар - теоријска математика, дип-
ломирани математичар - примењена математика, дипло-
мирани инжењер математике (са изборним предметом: 
Основи геометрије), дипломирани информатичар, профе-
сор хемије - математике, професор географије - математи-
ке, професор физике - математике, професор биологије - 
математике, дипломирани професор математике - мастер, 
дипломирани математичар - мастер, професор математи-
ке - теоријско усмерење, професор математике - теоријски 
смер, професор информатике - математике, дипломирани 
математичар за теоријску математику и примене, дип-
ломирани математичар за рачунарство и информатику, 
дипломирани математичар - информатичар, дипломирани 
математичар - математика финансија, дипломирани мате-
матичар - астроном, дипломирани математичар за мате-
матику економије, професор математике и рачунарства.

Наставник географије
са 30% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана

УСЛОВИ: професор географије, дипломирани географ, 
професор историје - географије, дипломирани географ - 
просторни планер, дипломирани професор географије - 
мастер.

ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају следеће усло-
ве: одговарајуће образовање; психичка, физичка и здрав-
ствена 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 сис-
тема образовања и васпитања; држављанство Републи-
ке Србије. Уз пријаву са кратком биографијом кандидат 
подноси следеће доказе: оверену фотокопију дипломе, 
уверење о држављанству (оригинал или оверена фото-
копија - не старија од шест месеци), извод из матич-
не књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија). 
Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима подноси иза-
брани кандидат пре закључења уговора о раду. Проверу 
психофизичких способности за рад са децом и ученицима 
врши надлежна служба за послове запошљавања, приме-
ном стандардизовнаих поступака. Доказ да кандидат није 
осуђиван прибавља школа. Пријаве са документацијом 
поднети у року од 8 дана од дана објављивања конкурса, 
на адресу школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узети у разматрање.

пож АревАЦ

предшколСка уСтанова 
„радоСт“
Нови Бановци
22303 Бановци Дунав, Кабларска бб
тел. 022/340-983, 341-431

Медицинска сестра-васпитач
2 извршиоца

Медицинска сестра-васпитач
на одређено време до повратка запослене 
са породиљског одсуства

УСЛОВИ: средња стручна спрема, медицинске струке: 
медицинска сестра-васпитач, IV степен стручне спреме. 
Кандидат треба да испуњава следеће услове: да има одго-
варајуће образовање; да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом; 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 је држављанин Републике Србије. Уз прија-
ву приложити: оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању, оригинал или оверену фотокопију уверења о 
држављанству РС, оригинал или оверену фотокопију изво-
да из матичне књиге рођених. Лекарско уверење о психич-
кој, физичкој и здравственој способности за рад са децом 
подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о раду, 
а доказ о неосуђиваности прибавља установа. Рок за прија-
вљивање је осам дана од дана објављивања. Неблагов-
ремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Пријаве доставити на адресу установе, са назнаком: „За 
конкурс“, и навести радно место за које се конкурише.

ош „веЉко дугошевиЋ“
12222 Браничево
тел. 012/666-412

Наставник физичког васпитања
са 60% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да има високо образовање и да 
испуњава услове у складу са Законом о основама систе-
ма образовања и васпитања (17/09 и 52/11) и Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС-Просветни 
гласник“, бр. 11/2012). Уз пријаву на конкурс кандидати 
прилажу: оверену фотокопију дипломе о стручној спреми, 
доказ да имају образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина, извод из матичне књиге рођених 
(оригинал, не старије од 6 месеци, осим ако је на новом 
обрасцу), уверење о држављанству (оригинал, не старији 
од 6 месеци). Лекарско уверење се доставља по изврше-
ном избору. Уверење о неосуђиваности прибавља школа. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разма-
тране. Конкурс је отворен 8 дана. Пријаве са потребном 
документацијом слати на адресу школе.

теХниЧка школа Са 
домом уЧеника 
„никола теСла“
12208 Костолац
Боже Димитријевића бб

Секретар
УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степе-
на (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке 
академске студије и специјалистичке струковне студије), 
VII степен, правни факултет; у складу са Законом о осно-
вама система образовања и васпитања и Правилником о 
организацији и систематизацији радних места Техничке 
школе са домом ученика „Никола Тесла“ Костолац. Кон-
курс је отворен 8 дана од дана објављивања у публика-
цији „Послови“. Уз пријаву кандидати су дужни да доста-
ве следећу документацију: оверену фотокопију дипломе, 
уверење о држављанству, извод из матичне књиге рође-
них. Уверење да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са ученицима кандидат подноси пре 
закључења уговора о раду. Уверење о неосуђиваности за 
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања, прибавља 
школа. Пријаве са потребном документацијом доставити 
на адресу школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узимати у обзир.

ош „иво лола рибар“
12220 Велико Градиште
Др Бошка Вребалова 1а
тел. 012/7662-132

Помоћни радник
за рад у издвојеном одељењу школе у 
Кусићу

УСЛОВИ: завршена основна школа. Кандидат мора да 
испуњава услове прописане чланом 120 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања, односно да има 
одговарајуће образовање (I степен стручне спреме) и 
држављанство Републике Србије. Доказ да има психич-
ку, 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 члану 120 став 1 тачка 3 ЗОСОВ - прибавља 
установа. Уз пријаву на конкурс доставити: доказ о врсти 
и степену стручне спреме - оверена фотокопија дипломе, 
уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 
6 месеци) и извод из матичне књиге рођених. Докази о 
испуњености услова подносе се у оригиналу или као ове-
рене фотокопије. Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће бити узете у разматрање. Пријаве слати 
на адресу школе.

0800 300 301 
(позив је бесплатан)

нсЗ позивни центар

Наука и образовање
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оСновна школа 
„дража марковиЋ роЂа“
12312 Смољинац
тел. 012/283-232, 283-328

Наставник немачког језика
са 44% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове 
у складу са Законом о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11) и Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС-Просветни 
гласник“, бр. 11/2012): одговарајуће образовање; психич-
ка, физичка и здравствена способност за рад са децом и 
ученицима; да нису осуђивани правноснажном пресудом 
за кривична дела наведена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања; држављан-
ство Републике Србије. Рок за пријављивање је 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непо-
тпуне пријаве неће се узети у разматрање. Уз пријаву на 
конкурс приложити: доказ о поседовању држављанства 
Републике Србије (уверење о држављанству), оверен пре-
пис/фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми. Бли-
же информације о конкурсу могу се добити код секретара 
школе и на бројеве телефона: 012/283-232 и 283-328.

поништење конкурСа 
оСновна школа 
„дража марковиЋ роЂа“
12312 Смољинац
тел. 012/283-232, 283-328

Конкурс објављен 14.11.2012. године у публика-
цији „Послови“, поништава се у целости.

ош „моша пијаде“
12311 Мало Црниће
тел. 012/280-012

Наставник математике
са 89% радног времена

Наставник енглеског језика
са 60% радног времена, за рад у нижој 
настави у матичној школи и издвојеним 
одељењима школе у Батуши и Калишту, на 
одређено време до повратка запослене са 
породиљског одсуства и одсуства са рада 
ради неге детета

Наставник разредне наставе
за рад у издвојеном одељењу у Батуши, 
на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће високо 
образовање у складу са чланом 8 и чланом 120 Закона 
о основама система образовања и васпитања и Правил-
ником о врсти стручне спреме наставника и стручних 
сарадника у основној школи; да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 
да има држављанство Републике Србије; да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривична дела наведе-
на у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања. Кандидат уз пријаву треба 
да достави: доказ да поседује одговарајуће образовање 
(оверену фотокопију уверења или дипломе), да је држа-
вљанин Републике Србије (уверење о држављанству РС, 
не старије од 6 месеци, оверена фотокопија), извод из 
матичне књиге рођених (оверена фотокопија). Доказ да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима (лекарско уверење) изабрани кан-
дидат у обавези је да достави пре закључивања уговора. 
Проверу психофизичких способности за рад са децом и 
ученицима врши надлежна служба за послове запошља-
вања, применом стандардизованих поступака. Уверење о 
неосуђиваности прибавља школа. Рок за пријављивање је 
15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Фотоко-
пије докумената које нису оверене од стране надлежног 
органа неће се узети у обзир. Школа није у обавези да 
враћа конкурсну документацију. Пријаве слати на адресу 
школе.

ош „угрин бранковиЋ“
12240 Кучево, Вука Караџића бб
тел. 012/852-501

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове предвиђене 
чланом 59 став 5 Закона о основама система образовања 
и васпитања. Поред услова из претходног става, канди-
дат треба да испуњава и следеће услове: да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривична дела из чл. 120 ст. 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања; да има држављанство 
Републике Србије. Уз пријаву приложити: оверене препи-
се или фотокопије докумената којима се доказује испуње-
ност услова из члана 59 став 5 Закона о основама система 
образовања и васпитања; уверење о држављанству; пре-
глед кретања у служби са биографским подацима (није 
обавезно); остала документа која могу послужити прили-
ком утврђивања предлога за именовање. Лекарско уве-
рење о психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима прилаже се пре закључења 
уговора о раду. Уверење да кандидат није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривична дела из чл. 120 ст. 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања прибавља школа. Директор се бира на период од 
4 године. Рок за пријављивање је 15 дана од дана обја-
вљивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Пријава са доказима доста-
вља се на адресу школе. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити код секретара школе и на број телефона: 
012/852-501.

оСновна школа 
„јован шербановиЋ“
12304 Рановац

Наставник физичког васпитања
за 12 часова недељно

Наставник хемије
за 4 часа недељно

Наставник руског језика
за 8 часова недељно

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да 
има одговарајуће образовање, да има одговарајућу пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима, да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривична дела из чл. 120 ст. 1 тачка 3 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања, да има држављан-
ство Републике Србије. Кандидати треба да поред општих 
услова испуњавају и посебне услове прописане одредба-
ма чл. 122 до 123 Закона о основама система образовања 
и васпитања. Поред пријаве на конкурс, кандидати треба 
да доставе и оверен препис/фотокопију дипломе о стече-
ној стручној спреми и уверење о држављанству. 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 непо-
тпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ош „јован цвијиЋ“
12208 Костолац, Првомајска 1

Наставник српског језика и 
књижевности
УСЛОВИ: да је кандидат стекао високо образовање на 
студијама другог степена у складу са Законом о високом 
образовању, односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по пропису који је уређивао висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године, а изузетно 
да је стекао одговарајуће високо образовање на студија-
ма првог степена, студијама у трајању од три године или 
више образовање; да испуњава услове у погледу оства-
рених бодова; да испуњава услове према Правилнику о 
врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у 
основној школи, да има држављанство Републике Србије, 
да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима, да није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривична дела из чл. 120 ст. 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпитања. Рок 
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкур-
са. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети 
у разматрање. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да 
приложи, у оригиналу или у овереној копији, не старијој 

од шест месеци, следећу документацију: доказ да има 
одговарајућу стручну спрему, уверење о држављанству, 
извод из матичне књиге рођених, односно венчаних. 
Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене 
способности за рад са децом и ученицима се не подноси 
уз пријаву на конкурс, већ пре закључења уговора о раду. 
Доказ да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом 
за наведена кривична дела, прибавља установа. Пријаве 
слати на адресу школе.

прИјепоље

оСновна школа 
„кнезова рашковиЋа“
31322 Божетићи, Нова Варош
тел. 033/672-223, 672-224

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: услови прописани чл. 59, 8 и 120 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС“, бр. 72/09 и 52/11). Мандат директора тече од дана 
ступања на дужност. Уз пријаву кандидат подноси: био-
графске податке, оверен препис дипломе о завршеном 
школовању у складу са чл. 8 Закона о основама система 
образовања и васпитања, оверен препис уверења о поло-
женом стручном испиту, испиту за лиценцу, односно поло-
женом испиту за директора установе, потврду о радном 
искуству на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања-најмање 5 година, 
прилоге којима доказује своје стручне, организационе, 
моралне и друге квалитете, уверење да није осуђиван, да 
се не налази под истрагом, односно да не постоји забра-
на обављања послова директора школе (члан 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања), остала документа која могу послужити приликом 
утврђивања предлога за избор. Документа морају бити у 
оригиналу или копије оверене од надлежног органа. Рок 
за пријављивање је 15 дана од дана објављивања у пуб-
ликацији „Послови“.

поништење оглаСа 
гимназија 
„пиво караматијевиЋ“
31320 Нова Варош
Проте Јевстатија 30
тел. 033/61-079

Огласи објављени 07.11.2012. године у публика-
цији „Послови“, поништавају се у целости.

гимназија 
„пиво караматијевиЋ“
31320 Нова Варош
Проте Јевстатија 30
тел. 033/61-079

Српски језик и књижевност
за 18 часова (100%), на одређено време

Руски језик
за 12 часова (66,66%), на одређено време

Музичка култура
за 7 часова (35%), на одређено време

Физика
за 12 часова (60%), на одређено време

Психологија
за 6 часова (30%), на одређено време

Латински језик
за 6 часова (33,33%), на одређено време 
до повратка раднице са породиљског 
боловања

Математика
за 7 часова (38,88%), на одређено време

Физичко васпитање
за 2 часа (10%), на одређено време

Наука и образовање
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Хемија
за 8 часова (40%), на одређено време

Информатика и рачунарство
за 10 часова (50%), на одређено време

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеним зани-
мањима и у складу са Правилником о степену и врсти 
стручне спреме наставника и стручних сарадника у гим-
назији. Уз пријаву на конкурс доставити: оверену копију 
дипломе, извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству, уверење да се против кандидата не води 
кривични поступак и да није кажњаван.

оСновна школа 
„добриСав добрица рајиЋ“
Бистрица
31320 Нова Варош
тел. 033/80-626

Професор разредне наставе
на одређено време, за 20 часова недељно 
(100% радног времена)

УСЛОВИ: степен стручне спреме у наведеној струци сход-
но Правилнику; психичка, физичка и здравствена способ-
ност за рад са ученицима; неосуђиваност правоснажном 
пресудом за кривична дела за која је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање шест месеци, односно 
неосуђиваност за кривично дело против достојанства лич-
ности и морала.

Секретар
за 50% радног времена

УСЛОВИ: завршен правни факултет-дипломирани пра-
вник мастер или дипломирани правник који је стекао 
високо образовање на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, са положеним испитом за секре-
тара школе или другим испитом који тај испит замењује; 
неосуђиваност правоснажном пресудом за кривична дела 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање шест месеци, односно неосуђиваност за кривич-
но дело против достојанства личности и морала.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: доказ о посе-
довању држављанства Републике Србије - уверење о 
држављанству које је издато најраније пре шест месе-
ци, оверену фотокопију или препис дипломе о завршеној 
стручној спреми, уверење да се против кандидата не води 
кривични поступак.

ош „вук караЏиЋ“
Кладница
36310 Сјеница

Професор енглеског језика
за 22% радног времена, за рад у ИО 
Урсуле

Професор босанског језика
за 30% радног времена, на одређено 
време

УСЛОВИ: Уз пријаву доставити потребна документа о 
испуњавању услова за рад на радним местима, а према 
Закону о основама система образовања и васпитања.

оСновна школа 
„риФат бурЏовиЋ тршо“
Карајукића Бунари
36313 Угао

Секретар
на одређено време до повратка раднице са 
породиљског одсуства

УСЛОВИ: дипломирани правник мастер или дипломирани 
правник који је стекао високо образовање на основним 
студијама у трајању од најмање четири године; да кан-
дидат испуњава услове предвиђене чланом 120 став 1 
Закона о основама система образовања и васпитања. Уз 
пријаву на конкурс доставити: диплому о стеченом одго-
варајућем образовању, уверење о држављанству, извод 
из матичне књиге рођених, лекарско уверење. Уверење о 
неосуђиваности прибавља школа. Сва документа се дос-
тављају у оригиналу или као оверене фотокопије. Овера 
истих не може бити старија од шест месеци.

ош „10. октобар“
31300 Пријепоље, Доње Бабине
тел. 033/73-270

Наставник математике
са 16 часова (88%), на одређено време за 
школску 2012/2013. годину, до 31.08.2013. 
године

Професор разредне наставе
за рад у ИО Горње Бабине, као замена 
до повратка раднице са трудничког 
боловања, на одређено време за школску 
2012/2013. годину, до 31.08.2013. године

Наставник ликовне културе
са 5 часова (25%), на одређено време за 
школску 2012/2013. годину, до 31.08.2013. 
године

Наставник енглеског језика
са 12 часова (64%), на одређено време за 
школску 2012/2013. годину, до 31.08.2013. 
године

Професор разредне наставе
за рад у матичној школи, на одређено 
време за школску 2012/2013. годину, до 
31.08.2013. године

Помоћни радник
за рад у ИО Горње Бабине, са 50% радног 
времена, на одређено време за школску 
2012/2013. годину, до 31.08.2013. године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана 
120 став 1 Закона о основама система образовања и вас-
питања. Уз пријаву доставити и доказе о испуњавању 
услова: оверену копију дипломе, извод из матичне књи-
ге рођених, уверење о држављанству, лекарско уверење, 
уверење општинског и окружног суда о некажњавању.

проКУпље

теХниЧка школа 
„15. мај“
18400 Прокупље
Ратка Павловића 194
тел. 027/329-052

Наставник економике и 
организације предузећа
на одређено време до повратка раднице 
са породиљског одсуства и одсуства ради 
неге детета, за 16 сати недељно

УСЛОВИ: одговарајуће образовање: дипломирани еконо-
миста, дипломирани инжењер организације рада. Канди-
дати достављају: оверену фотокопију дипломе, уверење 
о држављанству, извод из матичне књиге рођених. Уве-
рење да кандидати нису осуђивани правноснажном пре-
судом за кривична дела наведена у чл. 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпитања, при-
бавља школа. Лекарско уверење се подноси пре закљу-
чења уговора о раду. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће бити узете у разматрање.

економСка школа 
куршумлија
18430 Куршумлија, Карађорђева 2

Наставник математике
са 22% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са Правилни-
ком о врсти образовања наставника, стручних сарадника 
и помоћних наставника у стручним школама, професор 
математике, дипломирани математичар, дипломирани 
математичар-професор математике, дипломирани мате-
матичар-теоријска математика, дипломирани матема-
тичар-примењена математика, дипломирани инжењер 
математике (са изборним предметом: основи геометрије), 
дипломирани информатичар, професор хемије-математике, 
професор географије-математике, професор физике-мате-
матике, професор биологије-математике, дипломирани 
професор математике-мастер, професор математике-тео-
ријско усмерење, професор математике-теоријски смер, 
професор информатике-математике, дипломирани мате-
матичар за теоријску математику и примене, дипломирани 
математичар-информатичар, дипломирани математичар-
математика финансија, дипломирани математичар-астро-
ном, дипломирани математичар за математику економије, 
професор математике и рачунарства.

Наставник грађанског васпитања
са 50% радног времена, на одређено 
време до повратка запослене са 
породиљског одсуства и одсуства са рада 
ради неге детета

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са Правил-
ником о врсти образовања наставника, стручних сарад-
ника и помоћних наставника у стручним школама, лице 
које испуњава услове за наставника одговарајуће стручне 
школе, лице које испуњава услове за стручног сарадника 
стручне школе-школског педагога или школског психо-
лога, односно андрагога, дипломирани етнолог, етнолог 
антрополог, професор одбране и заштите. Наведена лица 
могу да изводе наставу ако су похађала један или више 
од следећих програма: Обука за наставника грађанског 
васпитања, Интерактивна обука/тимски рад, Ни црно ни 
бело, Умеће одрастања, Умеће комуникације, Активна 
настава/учење, Едукација за ненасиље, Речи су прозор 
или зидови, Чувари осмеха, Учионица добре воље, Кул-
тура критичког мишљења, Буквар дечјих права, Дебатни 
клуб, Безбедно дете, Злостављање и занемаривање деце, 
Здраво да сте.

ОСТАЛО: Уз пријаву поднети: извод из матичне књиге 
рођених, уверење о држављанству (оригинал или овере-
ну фотокопију), оверену фотокопију дипломе (уверења) 
о завршеној школи, за наставника грађанског васпитања 
и уверење о савладаности неког од наведених програма. 
Лекарско уверење се подноси пре закључења уговора 
о раду, уверење о неосуђиваности прибавља школа, а 
проверу психофизичких способности за рад са децом и 
ученицима врши надлежна служба за послове запошља-
вања, применом стандардизованих поступака. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

смедерево

поништење оглаСа 
економСко 
угоСтитеЉСка школа 
„вук караЏиЋ“
11320 Велика Плана
Момира Гајића 12
тел. 026/522-247

Оглас објављен 21.11.2012. године у публикацији 
„Послови“, поништава се у целости.

сомбор

поништење дела оглаСа 
Средња 
медицинСка школа 
„др ружица рип“
25000 Сомбор, Подгоричка 9
тел. 025/430-540

Оглас објављен 07.11.2012. године у публикацији 
„Послови“, поништава се за радно место: настав-
ник историје, са 20% радног времена.

Модеран јавни сервис
Брз и ефикАсАн 

одговор  
нА зАхтеве клијенАтА

Наука и образовање



  28.11.2012.  |  Број 493  |   47

Средња економСка школа
25000 Сомбор, Апатински пут 90
тел. 025/421-217

Секретар
на одређено време до повратка запосленог 
са боловања

УСЛОВИ: дипломирани правник.

Професор енглеског језика и 
књижевности
на одређено време до повратка запосленог 
са боловања

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

Професор физичког и 
здравственог васпитања
на одређено време до повратка запосленог 
са боловања

УСЛОВИ: професор физичког васпитања; дипломирани 
педагог физичке културе; професор физичке културе; 
професор физичког васпитања-дипломирани тренер са 
назнаком спортске гране; професор физичког васпитања-
дипломирани организатор спортске рекреације; професор 
физичког васпитања-дипломирани кинезитерапеут; дип-
ломирани професор физичког васпитања и спорта-мастер.

Професор статистике
на одређено време до повратка запосленог 
са боловања

УСЛОВИ: дипломирани економиста; дипломирани еконо-
миста у области финансијског, банкарског и берзанског 
пословања; дипломирани математичар.

Наставник основа куварства са 
практичном наставом

УСЛОВИ: виши стручни радник технологије куварства; 
виши угоститељ, ако има претходно завршен IV степен, 
угоститељско-туристичке струке за занимање: техничар, 
кулинар или кувар; гастролог, менаџер хотелијерства, смер 
гастрологије; виши стручни радник-комерцијалист угости-
тељства; виши стручни радник угоститељско-туристичке 
струке, занимање: кулинарство; економиста за туризам 
и угоститељство са претходно стеченим средњим обра-
зовањем: техничар кулинар или кулинарски техничар, 
односно кувар; струковни менаџер гастрономије из обла-
сти менаџмента и бизниса са претходно стеченим средњим 
образовањем за кувара или кулинарског техничара; 
менаџер у гастрономији са претходно стеченим средњим 
образовањем за кувара или кулинарског техничара.

ОСТАЛО: Поред општих услова предвиђених законом, 
кандидати треба да испуњавају и посебне услове: одгова-
рајући степен и врста школске спреме на студијама другог 
степена (мастер академске студије, специјалистичке ака-
демске студије или специјалистичке струковне студије), 
у складу са Законом о високом образовању („Сл. гласник 
РС“, бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08 и 
44/10), почев од 10.09.2005. године или на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. годи-
не; да су држављани Републике Србије; да имају општу 
здравствену способност и психофизичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да нису осуђива-
ни правоснажном пресудом за кривична дела наведена у 
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања. Наставници морају имати образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
стечено на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова 
праксе у установи, у складу са Европским системом прено-
са бодова. Кандидати уз потписану пријаву подносе: ове-
рену фотокопију дипломе; доказ да имају образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина сте-
чено на високошколској установи у току студија или након 
дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова прак-
се у установи, у складу са Европским системом преноса 
бодова; уверење о држављанству-оригинал или оверена 
фотокопија; извод из матичне књиге рођених-оригинал 
или оверена фотокопија; биографију-CV. Уверење да кан-
дидати нису осуђивани од надлежне полицијске управе 
прибавља школа по службеној дужности. Лекарско уве-
рење подноси изабрани кандидат, пре потписивања уго-
вора о раду. Проверу психофизичких способности врши 
надлежна служба за послове запошљавања. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се узети у обзир. Рок за 
пријаву је 8 дана.

сремсК А мИТровИЦА

Средња школа 
„др ЂорЂе натошевиЋ“
22320 Инђија, Трг слободе 2а
тел. 022/552-373

Наставник немачког језика
на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана, са 33% радног 
времена (7 часова у настави недељно)

УСЛОВИ: професор, односно дипломирни филолог за 
немачки језик-кандидат мора имати високо образовање 
стечено на студијама другог степена (дипломске академс-
ке студије-мастер, специјалистичке академске студије или 
специјалистичке струковне студије), у складу са Законом 
о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/05, 
100/07-аутентично тумачење и 97/08), почев од 10. сеп-
тембра 2005. године, односно стечено високо образовање 
на основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године.

Наставник физичког васпитања
на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана, са 20% радног 
времена (4 часа у настави недељно)

УСЛОВИ: професор физичког васпитања, дипломирани 
педагог физичке културе, професор физичке културе, 
професор физичког васпитања-дипломирани тренер са 
назнаком спортске гране, професор физичког васпитања-
дипломирани организатор спортске рекреације, профе-
сор физичког васпитања-дипломирани кинезитерапеут, 
дипломирани професор физичког васпитања и спорта-
мастер. Кандидат мора имати високо образовање сте-
чено на студијама другог степена (дипломске академске 
студије-мастер, специјалистичке академске студије или 
специјалистичке струковне студије) у складу са Законом 
о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/05, 
100/07-аутентично тумачење и 97/08), почев од 10. сеп-
тембра 2005. године, односно стечено високо образовање 
на основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године.

Наставник математике
на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана, са 85% радног 
времена (16 часова у настави недељно)

УСЛОВИ: професор математике; дипломирани математи-
чар; дипломирани математичар за теоријску математику 
и примене; дипломирани математичар за рачунарство и 
информатику; дипломирани математичар-информати-
чар; дипломирани математичар-математика финансија; 
дипломирани математичар-астроном; дипломирани мате-
матичар-професор математике; дипломирани матема-
тичар-теоријска математика; дипломирани математи-
чар-примењена математика; дипломирани инжењер 
математике (са изборним предметом: основи геометрије); 
дипломирани информатичар; професор хемије-матема-
тике; професор географије-математике; професор физи-
ке-математике; професор биологије-математике; дип-
ломирани професор метематике-мастер; дипломирани 
математичар-мастер; професор математике-теоријско 
усмерење; професор математике-теоријски смер; профе-
сор информатике-математике; дипломирани математичар 
за математику економије; професор математике и рачу-
нарства. Кандидат мора имати високо образовање сте-
чено на студијама другог степена (дипломске академске 
студије-мастер, специјалистичке академске студије или 
специјалистичке струковне студије) у складу са Законом 
о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/05, 
100/07-аутентично тумачење и 97/08), почев од 10. сеп-
тембра 2005. године, односно стечено високо образовање 
на основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по пропису који је уређивао високо образовање до 
10.септембра 2005. године.

Наставник грађанског васпитања
на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана, са 10 часова у 
настави недељно

УСЛОВИ: лице које испуњава услове за наставника одго-
варајуће стручне школе; лице које испуњава услове за 
стручног сарадника стручне школе-школског педагога 
или школског психолога, односно андрагога; дипломи-
рани етнолог; етнолог антрополог; професор одбране и 
заштите. Наведена лица могу да изводе наставу, ако су 

похађала један или више од следећих програма: Обу-
ка за наставника грађанског васпитања; Интерактивна 
обука/тимски рад; Ни црни ни бело; Умеће одрастања; 
Умеће комуникације; Активна настава/учење; Едукација 
за ненасиље; Речу су прозори или зидови; Чувари осме-
ха; Учионица добре воље; Култура критичког мишљења; 
Буквар дечијих права; Дебатни клуб; Безбедно дете; Зло-
стављање и занемаривање деце; Здраво да сте. Канди-
дат мора имати високо образовање стечено на студија-
ма другог степена (дипломске академске студије-мастер, 
специјалистичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије), у складу са Законом о високом обра-
зовању („Службени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07-аутен-
тично тумачење и 97/08), почев од 10. септембра 2005. 
године, односно стечено високо образовање на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по пропи-
су који је уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године.

Наставник практичне наставе са 
технологијом рада
на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: лице са високим образовањем и претходно 
завршеном специјализацијом-креатор женских фризура; 
лице са вишом стручном спремом, са претходно заврше-
ном специјализацијом-креатор женских фризура; креатор 
женских фризура.

ОСТАЛО: психичка, физичка и здравствена способност 
за рад са децом и ученицима; да кандидат није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања; да је држављанин Републике Србије. 
Уз пријаву доставити оригинале или оверене копије сле-
дећих докумената: дипломе и уверења о држављанству. 
Лекарско уверење изабрани кандидат је дужан да доста-
ви пре закључења уговора о раду, а уверење о некажња-
вању прибавља школа по службеној дужности. Конкурс 
је отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати.

оСновна школа 
„Слободан бајиЋ паја“
22322 Нови Карловци, Главна 31
тел. 022/584-014

Наставник енглеског језика
за 20% радног времена, на одређено 
време

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме одговарајућег сме-
ра, према Правилнику о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. 
гласник РС-Просветни гласник“, бр. 11/2012), професор, 
односно дипломирани филолог за енглески језик и књи-
жевност, дипломирани професор енглеског језика и књи-
жевности, мастер филолог (студијски програм или главни 
предмет/профил енглески језик), мастер професор језика 
и књижевности (студијски програм или главни предмет/
профил енглески језик), као и услови прописани чл. 8 и 
чл. 120 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/2011).

Школски педагог
за 50% радног времена, на одређено 
време

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме одговарајућег сме-
ра, према Правилнику о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. 
гласник РС-Просветни гласник“, бр. 11/2012), професор 
педагогије, дипломирани педагог-општи смер или смер 
школске педагогије, дипломирани школски педагог-пси-
холог, дипломирани педагог, мастер педагог и дипломи-
рани педагог-мастер, као и услови прописани чл. 8 и чл. 
120 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/2011).

ОСТАЛО: Поред општих услова прописаних законом и 
услова у погледу одговарајуће стручне спреме, кандидат 
треба да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима, да није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривична дела наведена у члану 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања, да има држављанство Републике Србије. Уз 
пријаву на конкурс кандидат треба да приложе следеће 
доказе о испуњености услова: доказ о стеченој стручној 
спреми - оригинал или оверену фотокопију дипломе, уве-
рење о држављанству Републике Србије - оригинал или 
оверену фотокопију. Лекарско уверење подноси изабра-
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ни кандидат пре закључења уговора о раду, а уверење 
о неосуђиваности прибавља школа. Наведена докумен-
тација се може доставити у оригиналу или у овереној 
фотокопији. Пријаве са документацијом послати на адре-
су школе или предати у секретаријату школе, у року од 
15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у раз-
матрање.

ош „22. јул“
22325 Крчедин, Наде Јаношевић 4
тел. 022/500-307

Наставник енглеског језика у 
првом циклусу
на одређено време ради замене одсутне 
запослене преко 60 дана, са 50% радног 
времена (10 часова у настави недељно)

УСЛОВИ: 1) професор одговарајућег страног језика; 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 линценцом за 
наставника; 8) наставник разредне наставе; 9) лице које 
испуњава услове за наставника предметне наставе у 
основној школи, а које је на основним студијама положи-
ло испите из педагошке психологије или педагогије и пси-
хологије, као и методике наставе; 10) професор разредне 
наставе и енглеског језика за основну школу; 11) профе-
сор разредне наставе који је на основним студијама савла-
дао програм Модула за енглески језик (60 ЕСПБ - Европ-
ски систем преноса бодова) и који поседује уверење којим 
доказује савладаност програма модула и положен испит 
који одговара нивоу Ц1 Заједничког европског оквира; 
12) дипломирани библиотекар-информатичар; 13) мастер 
филолог; 14) мастер професор језика и књижевности; 15) 
мастер учитељ; 16) дипломирани учитељ-мастер; 17) мас-
тер учитељ који је на основним студијама савладао Модул 
за енглески језик (60 ЕСПБ - Европски систем преноса 
бодова) и који поседује уверење којим доказује савла-
даност програма модула и положен испит који одговара 
нивоу Ц1 Заједничког европског оквира; 18) дипломира-
ни учитељ-мастер који је на основним студијама савладао 
програм Модула за енглески језик (60 ЕСПБ - Европски 
систем преноса бодова) и који поседује уверење којим 
доказује савладаност програма модула и положен испит 
који одговара нивоу Ц1 Заједничког европског оквира; 19) 
мастер библиотекар-информатичар. Лица из тач. 2, 4, 5, 
8, 9, 12, 15, 16 и 19 која нису професори одговарајућег 
језика треба да поседују знање језика најмање на нивоу 
Б2 (Заједничког европског оквира). Лица из тач. 3, 13 и 14 
треба да поседују знање језика најмање на нивоу Б2 (Заје-
дничког европског оквира), осим уколико нису завршила 
одговарајући студијски програм или главни предмет/
профил. Ниво знања Б2 доказује се уверењем о положе-
ном одговарајућем испиту на некој од филолошких кате-
дри универзитета у Србији или међународно признатом 
исправом за ниво знања језика који је виши од Б2 (Ц1 
или Ц2 Заједничког европског оквира), а чију ваљаност 
утврђује Министарство просвете, науке и технолошког 
развоја. Лица из свих тачака треба да савладају и обуку 
за наставу страног језика на раном узрасту у трајању од 
25 сати у организацији Завода за унапређење васпитања 
и образовања-Центар за професионални развој, односно 
друге организације коју овласти Министарство просве-
те, науке и технолошког развоја. Предност за извођење 
наставе из страног језика у првом циклусу основног обра-
зовања и васпитања имају мастер професор језика и књи-
жевности (одговарајући студијски програм или главни 
предмет/профил), односно мастер филолог (одговарајући 
студијски програм или главни предмет/профил), односно 
професор, односно наставник одговарајућег страног јези-
ка, мастер учитељ, односно дипломирани учитељ-мастер, 
односно професор разредне наставе, наставник разред-
не наставе, мастер професор или професор у предметној 
настави и наставник у предметној настави са положеним 
испитом Б2. Кандидат треба да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела 
наведена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања и да је држављанин 
Републике Србије. Уз пријаву на конкурс потребно је да 
кандидат достави оригинале или оверене копије сле-
дећих докумената: дипломе и уверења о држављанству. 
Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања у пуб-
ликацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати.

оСновна школа 
„ружа ЂурЂевиЋ црна“
22326 Чортановци
Вељка Влаховића 1
тел. 022/580-009

Наставник енглеског језика
на одређено време до повратка запослене 
на рад, са 45% радног времена (8 часова у 
настави недељно)

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор, односно 
дипломирани филолог за енглески језик и књижевност, 
дипломирани професор енглеског језика и књижевности, 
мастер филолог-студијски профил или главни предмет/
профил енглески језик, мастер професор језика и књи-
жевности-студијски профил или главни предмет/профил 
енглески језик; држављанство Републике Србије; физич-
ка, психичка и здравствена способност за рад са децом 
и ученицима и непостојање сметњи у смислу члана 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања. Уз пријаву доставити оригинале или оверене 
фотокопије дипломе и уверења о држављанству. Конкурс 
је отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“.

оСновна школа 
„јован јовановиЋ змај“
22222 Мартинци, Железничка 2
тел. 022/668-230

Спремачица
УСЛОВИ: завршена основна школа, општа здравствена 
способност за рад, неосуђиваност; држављанство Репу-
блике Србије. Уз пријаву на конкурс кандидат подноси: 
сведочанство (уверење) о завршеној основној школи; 
извод из матичне књиге рођених; уверење о држављан-
ству Републике Србије; уверење о неосуђиваности (при-
бавља се код секретаријата унутрашњих послова, према 
месту пребивалишта кандидата). Документација се подно-
си у оригиналу или у овереној копији и не сме бити старија 
од 6 месеци. Уверење о здравственој способности изабра-
ни кандидат прибавља од службе Медицине рада, пре 
закључења уговора о раду. Конкурс се расписује на осно-
ву чл. 120 и 130 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/2011), Пра-
вилника о организацији и систематизацији радних места у 
школи. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови“. Пријаве са документацијом слати 
на адресу школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати.

уСтанова за предшколСко 
ваСпитање и образовање 
„полетарац“
22400 Рума, Главна 146
тел. 022/479-137

Медицинска сестра-васпитач
2 извршиоца

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање-
средње образовање-медицинска сестра-васпитач и да 
има одговарајуће више образовање, односно одгова-
рајуће високо образовање на студијама првог степена 
(основне струковне студије), на којима је оспособљено за 
рад са децом јасленог узраста-васпитач; да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом; 
да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична 
дела из чл. 120 ст. 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања; да има држављанство Републи-
ке Србије. Уз пријаву на конкурс приложити: уверење о 
држављанству (оригинал или оверена фотокопија који не 
могу да буду старији од шест месеци); извод из матич-
не књиге рођених са холограмом (оригинал или оверена 
фотокопија са холограмом); оригинал или оверена фото-
копија дипломе о стеченом образовању. Доказ који се 
односи на психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом подноси се приликом пријема у радни однос, 
а доказ који се односи на неосуђиваност кандидата при-
бавља установа. Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве се подносе 
на горенаведену адресу.

сУбоТИЦ А

поЉопривредна 
школа баЧка топола
24300 Бачка Топола
Суботички пут бб
тел. 024/711-234
e-mail: sekretarijat@gmail.com

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање на студијама 
другог степена (мастер академске студије, специјалистич-
ке академске студије или специјалистичке струковне сту-
дије), у складу са Законом о високом образовању („Служ-
бени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење 
и 90/08 и 44/2010), почев од 10.09.2005. године; високо 
образовање на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по пропису који је уређивао високо обра-
зовање до 10.09.2005. године, да кандидат испуњава 
услове за наставника средње стручне школе за подручје 
рада пољопривреда, производња и прерада хране, за 
педагога и психолога школе, да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицим; 
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, да има дозволу за рад, обуку и поло-
жен испит за директора установе и најмање пет година 
рада у установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања. Рок за подно-
шење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса. 
Документација коју кандидат подноси уз пријаву: био-
графски подаци, односно радна биографија са кратким 
прегледом рада у служби и предлогом програма рада 
будућег директора школе; оверена фотокопија дипломе 
о завршеном одговарајућем високом образовању; овере-
на фотокопија уверења о положеном испиту за лиценцу, 
стручном испиту (дозвола за рад); потврда о раду у обла-
сти образовања; уверење о држављанству; остала доку-
мента која могу послужити приликом доношења одлуке 
о избору. Лекарско уверење да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима кан-
дидат подноси при закључивању уговора о раду. Школа 
прибавља уверење о кривичној неосуђиваности за канди-
дата по службеној дужности. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће се разматрати.

оСновна школа 
„јован јовановиЋ змај“
24000 Суботица
Трг Јакаба и Комора 22
тел. 024/556-735

Професор српског језика као 
нематерњег у одељењима на 
мађарском наставном језику
за рад на српском и мађарском наставном 
језику

Професор математике
за рад на мађарском наставном језику

Професор математике
са 80% радног времена, за рад на 
мађарском наставном језику

Професор математике

Професор математике
са 50% радног времена

Професор музичке културе
са 25% радног времена, за рад на 
мађарском наставном језику

Професор енглеског језика
за рад на српском и мађарском наставном 
језику

Професор разредне наставе

Спремачица

Наука и образовање
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Спремачица
на одређено време до повратка запослене 
са боловања

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних чланом 120 
Закона о основама система образовања и васпитања, кан-
дидат треба да има одговарајуће високо образовање, а у 
свему према Правилнику о врсти стручне спреме настав-
ника и стручних сарадника у основној школи („Службе-
ни 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) - основно обра-
зовање за спремачице (I степен стручне спреме), висо-
ко или више образовање за професора музичке култу-
ре; психичка, физичка и здравствена способност за рад 
са децом и ученицима; 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; држављанство Републике Србије; доказ о 
знању мађарског језика за пријем у радни однос; доказ 
о образовању из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина, од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у 
установи. Проверу психофизичких способности за рад са 
децом и ученицима врши служба за запошљавање. Уз 
пријаву на конкурс приложити: оверен препис или ове-
рену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, 
уверење о држављанству, доказ о знању мађарског јези-
ка, доказ о образовању из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина од најмање 30 бодова и 6 бодова 
праксе у установи. Пријаве на конкурс слати на адресу 
школе. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана обја-
вљивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узети у разматрање.

ош „матко вуковиЋ“
24000 Суботица
Руђера Бошковића 1
тел. 024/562-573

1. Наставник немачког језика
са 44,44% радног времена, на хрватском 
наставном језику

2. Наставник математике
са 44,44% радног времена

3. Наставник математике
са 88,88% радног времена, на хрватском 
наставном језику

4. Наставник хрватског језика
са 94,44% радног времена

5. Наставник разредне наставе у 
двојезичном одељењу (српско-
енглески језик)

6. Мајстор

УСЛОВИ: За радна места наставника (од бр. 1 до 5): поред 
општих услова прописаних чл. 120 до 122 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гла-
сник РС“, бр. 72/09 и 52/11), кандидат треба да има и одго-
варајуће образовање прописано чл. 8 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС“, бр. 72/09 и 52/11) и Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Службени гласник РС-Просветни гласник“, бр. 
11/2012), да има образовање из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања, од нај-
мање 30 бодова и шест бодова из праксе у установи, у 
складу са Европским системом преноса бодова; знање 
хрватског језика за радна места на којима се настава 
изводи на хрватском наставном језику. За радно место 
под бр. 5 потребан је и доказ о савладаности познавања 
енглеског језика на нивоу Б2 Заједничког европског окви-
ра и да је савладан ТКT Еssеntials teacher training course. 
За радно место мајстор (под бр. 6): поред општих услова 
прописаних чл. 120 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09 и 
52/11) и услова предвиђених Правилником о систематиза-
цији послова (радних места) 276/12 - образовање: бравар, 
водоинсталатер или столар, 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 систе-
ма образовања и васпитања, да има држављанство Репу-
блике Србије. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да 
приложи: оверену фотокопију дипломе о стеченој струч-
ној спреми, уверење о држављаству Републике Србије, 

доказ да има образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високошколској уста-
нови у току студија или након дипломирања, од најмање 
30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са 
Европским системом преноса бодова-лица из чл. 8 став 2 
и 3 Закона о основама система образовања и васпитања, 
извод из матичне књиге рођених или оверену фотокопију, 
доказ о знању хрватског језика (само за кандидате за 
рад на хрватском наставном језику), доказ о савладано-
сти познавања енглеског језика на нивоу Б2 Заједничког 
европског оквира и да је савладао ТКT Еssеntials teacher 
training course (само за радно место наставника разред-
не наставе у двојезичном одељењу), кратку биографију, 
фотокопију личне карте. Лекарско уверење да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима, кандидат подноси пре закључења уговора о 
раду. Проверу психофизичких способности кандидата за 
рад са децом и ученицима извршиће Национална служба 
за запошљавање. Доказ да кандидат није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања, прибавља школа. Пријаве на конкурс посла-
ти на адресу школе. Рок за подношење пријаве је 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се узети у разматрање.

ош „владимир назор“
24213 Ђурђин, Владимира Назора 43
тел. 024/768-035

Професор српског језика као 
нематерњег
у разредној настави на хрватском 
наставном језику, са 33% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен кандидат 
који испуњава следеће услове: поседовање одговарајућег 
високог образовања (VII степен), према Правилнику о 
врсти 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, 9/2009, 3/2010), поседо-
вање психичке, физичке и здравствене способности за рад 
са децом и ученицима (лекарски преглед пре закључења 
уговора) - провера психофизичких способности (уверење 
прибавља школа пре закључења уговора о раду), посе-
довање држављанства Републике Србије, неосуђиваност 
правноснажном пресудом за кривична дела наведена у 
члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања (доказ прибавља школа).

Професор разредне наставе
на одређено време преко 60 дана, до 
повратка запослене са породиљског 
одсуства

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен кандидат 
који испуњава следеће услове: поседовање одговарајућег 
високог образовања (VII степен), према Правилнику о 
врсти 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, 9/2009, 3/2010), поседо-
вање психичке, физичке и здравствене способности за 
рад са децом и ученицима (лекарски преглед пре закљу-
чења уговора); поседовање држављанства Републике 
Србије; неосуђиваност правноснажном пресудом за кри-
вична дела наведена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања (доказ при-
бавља школа).

ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 8 дана од дана обја-
вљивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Потпуном пријавом сматра 
се пријава која садржи: доказ о држављанству Републике 
Србије (уверење о држављанству) и оверен препис или 
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању. 
Одлуку о избору кандидата директор ће донети у року 
од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава. 
Пријаве послати на адресу школе. Ближе информације о 
конкурсу могу се добити код секретара школе.

ош „кизур иштван“
24000 Суботица, Ивана Зајца 9
тел. 024/571-682

Професор математике
са 44% радног времена

Професор математике
за рад на мађарском наставном језику, са 
88% радног времена

Професор физике
са 50% радног времена

Професор физике
за рад на мађарском наставном језику, са 
30% радног времена

Професор немачког језика
са 55% радног времена

Професор хемије
за рад на мађарском наставном језику, са 
20% радног времена

Професор музичке културе
за рад на мађарском наставном језику, са 
25% радног времена

Професор разредне наставе у 
продуженом боравку
УСЛОВИ: На основу члана 120 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања, кандидат треба да има 
одговарајуће високо образовање, према Правилнику о 
врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Сл. гласник РС“, бр. 3/2010), психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са ученицима, 
држављанство Републике Србије, доказ да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривична дела наведена 
у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања. Доказ о знању језика на ком 
се остварује образовно-васпитни рад (за радна места на 
којима се настава обавља на мађарском наставном јези-
ку), пробни рад од 6 месеци. Кандидати уз пријаву на кон-
курс (у којој треба да назначе за које радно место кон-
куришу) и биографију треба да приложе: оверен препис/
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, уверење 
о држављанству, оверену фотокопију сведочанства или 
дипломе о стеченом средњем, вишем или високом образо-
вању на мађарском језику или положен испит из тог јези-
ка по програму одговарајуће високошколске установе (за 
радна места на којима се настава обавља на мађарском 
наставном језику). Проверу психофизичких способности 
кандидата за рад са децом извршиће надлежна служба 
за послове запошљавања. Лекарско уверење за рад са 
децом доставља се пре закључења уговора о раду. Уве-
рење да лице није осуђивано прибавља установа. Пријаве 
са потребном документацијом слати на адресу школе, са 
назнаком: „За конкурс“. Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се узети у разматрање.

ХемијСко 
теХнолошка школа
24000 Суботица, Максима Горког 53
тел. 024/644-103

Наставник физичког васпитања

Наставник физичког васпитања
са 20% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор физич-
ког васпитања, дипл. педагог физичке културе, професор 
физичке културе, професор физичког васпитања - дип-
ломирани тренер са назнаком спортске гране, професор 
физичког васпитања - дипломирани организатор спортске 
рекреације, професор физичког васпитања - дипломира-
ни кинезитерапеут, дипломирани професор физичког вас-
питања и спорта - мастер.

Наставник цртања и сликања, у 
подручју рада текстилство
са 20% радног времена, за рад у 
одељењима на мађарском наставном 
језику

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, лице са завршеним 
факултетом примењених уметности, одсек или катедра: 

Највећа понуда 
слободних послова 

на једном месту

Наука и образовање
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примењено сликарство, сликарство, костим, костимогра-
фија, текстил, дизајн текстила, дипломирани сликар-про-
фесор ликовне културе, академски сликар-ликовни педа-
гог, лице са завршеним факултетом ликовне уметности, 
сликарски одсек, дипломирани сликар.

Наставник стручних предмета 
у области пољопривреда, за 
образовни профил: виноградар-
винар-оглед
за рад у одељењима на мађарском 
наставном језику

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме.

Наставник филозофије
са 9% радног времена, за рад у 
одељењима на мађарском наставном 
језику

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор фило-
зофије, дипломирани филозоф, професор филозофије и 
социологије.

Наставник математике
на одређено време до повратка раднице са 
породиљског одсуства

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор мате-
матике, дипломирани математичар, дипломирани мате-
матичар за теоријску математику и примене, дипло-
мирани математичар за рачунарство и информатику, 
дипломирани математичар-информатичар, дипломирани 
математичар-математика финансија, дипломирани мате-
матичар-астроном, дипломирани математичар-професор 
математике, дипломирани математичар-теоријска мате-
матика, дипломирани математичар-примењена матема-
тика, дипломирани инжењер математике (са изборним 
предметом: основи геометрије), дипломирани информати-
чар, професор хемије-математике, професор географије-
математике, професор физике-математике, професор 
биологије-математике, дипломирани професор математи-
ке-мастер, дипломирани математичар-мастер, професор 
математике-теоријско усмерење, професор математике-
теоријски смер, професор информатике-математике, дип-
ломирани математичар за математику економије, профе-
сор математике и рачунарства.

Чистачица
на одређено време до повратка раднице са 
породиљског одсуства

УСЛОВИ: завршена основна школа.

ОСТАЛО: Поред општих услова прописаних Законом о 
раду, кандидат треба да испуњава и услове прописане 
чл. 120-122 Закона о основама система образовања и 
васпитања: да има одговарајуће образовање прописано 
Правилником о врсти стручне спреме наставника, струч-
них сарадника и помоћних наставника у стручним шко-
лама („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), да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима, 
да није осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
на дела наведена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања, да има држа-
вљанство Републике Србије. На основу члана 121 став 
7 Закона о основама система образовања и васпитања, 
послове наставника и стручног сарадника у школи у којој 
се образовно-васпитни рад остварује на језику национал-
не 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 уста-
нове. Уз пријаву на конкурс приложити: оверен препис/
фотокопију дипломе о стеченом образовању, уверење о 
држављанству Републике Србије, доказ о испуњености 
услова из чл. 121 став 7 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања (за рад у одељењима на мађарском 
наставном језику). Уверење о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са децом и ученицима 
изабрани кандидат подноси пре закључења уговора о 
раду. Доказ да кандидат није осуђиван прибавља школа. 
У поступку одлучивања о избору наставника извршиће 
се претходна провера психофизичких способности кан-
дидата. Проверу психофизичких способности за рад са 
децом и ученицима врши надлежна служба за послове 
запошљавања, применом стандардизованих поступака. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. Пријаве са потребним документима 
могу се поднети лично секретаријату школе или послати 
на адресу школе.

шАбАЦ

иСправка конкурСа 
маЧванСка Средња школа
15350 Богатић, Јанка Веселиновића 1
тел. 015/7786-412, факс: 015/7786-202
е-mail: srednjabogatic@gmail.com

Конкурс објављен 21.11.2012. године у публика-
цији „Послови“, мења се за радно место: помоћни 
радник, на одређено време до 31.08.2013. године, и 
треба да гласи: помоћни радник, на одређено вре-
ме до повратка одсутне запослене са боловања.

ош „јован цвијиЋ“
15214 Дебрц, Београдски пут бб
тел. 015/7517-020

Наставник биологије
са 20% радног времена

Наставник српског језика
са 94% радног времена, на одређено 
време до повратка раднице са 
породиљског одсуства, односно одсуства 
ради неге детета

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме-мастер, у складу са 
Правилником о врсти стручне спреме наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Сл. гласник РС-Про-
светни 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, 2/2009, 4/2009, 3/2010, 11/2012), 
као и услови у складу и на начин прописан Законом о 
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС“, бр. 72/09 и 52/11), у складу са којим се доставља кон-
курсна документација.

ош „мика митровиЋ“
15350 Богатић, Војводе Степе 4
тел/факс: 015/7786-145
е-mail: оsmmbogatic@open.telekom.rs

Наставник географије
са 20% радног времена, на одређено време 
до повратка радника са места директора 
школе, док му мирује радни однос

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће усло-
ве: да имају одговарајуће образовање у складу са чланом 
8 Закона о основама система образовања и васпитања и 
Правилником о врсти стручне спреме наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Сл. гласник РС-Про-
светни гласник“, бр. 11/2012); да имају психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима 
(доказ прибавља изабрани кандидат пре закључења уго-
вора о раду); да нису осуђивани правоснажном пресудом 
за кривична дела наведена у чл. 120 став 1 тачка 3 Зако-
на о основама система образовања и васпитања (доказ 
прибавља установа); држављанство Републике Србије. 
Кандидати уз пријаву треба да доставе следећа докумен-
та: уверење о држављанству Републике Србије (оригинал 
или оверена фотокопија/препис - не старије од 6 месе-
ци), оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или овере-
на фотокопија). Кандидате који уђу у ужи избор школа 
упућује на проверу психофизичких способности за рад са 
децом и ученицима, коју врши надлежна служба за запо-
шљавање, применом стандардизованих поступака. Наве-
дени кандидати биће о свему благовремено обавештени. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у 
разматрање. Пријаве слати на горенаведену адресу.

ош „вук караЏиЋ“
15000 Шабац, Вука Караџића 14
тел. 015/341-537, 343-326

Наставник физичког васпитања
са 70% радног времена, за рад у ИЈ 
Мачвански Причиновић, на одређено време

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен одгова-
рајући факултет. Кандидати су дужни да уз пријаву на 
оглас доставе потребну документацију: доказ о стручној 
спреми; уверење о држављанству; уверење о психофи-
зичкој и здравственој способности за рад са децом и уче-
ницима; уверење да нису осуђивани правоснажном пре-
судом за кривична дела која их чине неподобним за рад у 
школи. Пријаве слати на горенаведену адресу.

УжИЦе

ош „емилија оСтојиЋ“
31210 Пожега, Књаза Милоша 26
тел. 031/3816-538

Спремачица
са 73% радног времена, за рад у ИО Доња 
Добриња

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена основна 
школа (прописано Правилником о организацији и сис-
тематизацији послова и радних задатака у ОШ „Емилија 
Остојић“); да кандидат испуњава посебне услове пропи-
сане одредбама Закона о основама система образовања 
и васпитања. Уз пријаву на конкурс кандидат је дужан да 
приложи и одговарајућу документацију, којом доказује 
испуњеност услова предвиђених Законом, Правилни-
ком и овим конкурсом: сведочанство о завршеној основ-
ној школи; уверење о држављанству; извод из матичне 
књиге рођених. Документација се доставља у овереним 
фотокопијама и иста се не враћа кандидатима. Уверење о 
неосуђиваности школа прибавља по службеној дужности, 
а лекарско уверење се прилаже по доношењу одлуке о 
избору, а пре закључивања уговора о раду. Неблагов-
ремене пријаве, пријаве без доказа о испуњавању свих 
услова конкурса, као и пријаве са неовереном документа-
цијом, неће се разматрати.

оСновна школа 
„миодраг 
миловановиЋ луне“
31204 Каран
тел. 031/803-243

Наставник географије
са 50% радног времена, за рад у матичној 
школи и ИО Рибашевина и Луново Село

Стручни сарадник-педагог
са 50% радног времена, за рад у матичној 
школи и ИО Рибашевина, Луново Село и 
Трнава

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање из чл. 8 Зако-
на о основама система образовања и васпитања, као и 
Правилника о врсти стручне спреме наставника и струч-
них сарадника у основној школи. Поред општих услова за 
заснивање радног односа, кандидати треба да испуња-
вају и посебне услове прописане одредбама чл. 120 и 123 
Закона о основама система образовања и васпитања. Уз 
пријаву на конкурс кандидати подносе: кратку биогра-
фију; доказ о држављанству РС (уверење о држављанству 
или извод из матичне књиге рођених); оверен препис или 
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; 
оверен препис или оверену фотокопију уверења о поло-
женом стручном испиту (осим приправника или других 
лица која могу засновати радни однос без положеног 
одговарајућег испита).

Спремачица-помоћни радник
са 50% радног времена, за рад у ИО 
Трнава

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена основна шко-
ла; психичка, физичка и здравствена способност за рад 
са децом и ученицима (лекарско уверење доставити по 
коначности одлуке о избору кандидата, а пре закључи-
вања уговора о раду); испуњеност услова из члана 120 
став 1 тач. 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања (доказ прибавља школа по службеној дуж-
ности); држављанство РС. Уз пријаву на конкурс канди-
дати подносе: доказ о држављанству РС (оригинал или 
оверену фотокопију уверења о држављанству или извода 
из матичне књиге рођених); оригинал или оверен препис 
или оверену фотокопију сведочанства о завршеној основ-
ној школи. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати.
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поништење дела конкурСа 
прва оСновна школа 
„краЉ петар II“
31000 Ужице
Димитрија Туцовића 171
тел. 031/513-679

Конкурс објављен 03.10.2012. године и исправ-
ка објављена 10.10.2012. године у публикацији 
„Послови“, поништавају се за радно место: профе-
сор разредне наставе, за рад у ИО Качер.

иСправка дела конкурСа 
уметниЧка школа
31000 Ужице, Велики парк 3
тел. 031/513-095

Конкурс објављен 14.11.2012. године у публи-
кацији „Послови“, исправља се за радно место: 
наставник енглеског језика, са 33,3% радног 
времена, на одређено време ради замене одсу-
тног запосленог преко 60 дана, и треба да гласи: 
наставник енглеског језика, са 22% радног вре-
мена, на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана. Остали део конкурса је 
непромењен.

вА љево

Средња школа „мионица“
14242 Мионица, Кнеза Грбовића бб
тел. 014/62-120

Професор економске групе 
предмета (Савремена пословна 
кореспонденција, Основи 
економије, Статистика, Економика 
предузећа)

УСЛОВИ: одговарајуће образовање и степен стручне спре-
ме сходно Правилнику о врсти стручне спреме наставни-
ка, стручних сарадника и помоћних наставника у струч-
ним 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, 7/2008, 5/2001 и 
8/2011), као и услови прописани чл. 120 и 121 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС“, бр. 72/2009 и 52/2011). Уз пријаву доставити дока-
зе о стеченој стручној спреми, уверење о држављанству 
и краћу биографију. Сви приложени докази морају бити 
достављени као оверене фотокопије оригинала.

универзитет 
„Сингидунум“ 
поСловни Факултет ваЉево
14000 Ваљево, Железничка 5
тел. 014/295-611

Наставник у звање доцента за 
научно-стручну област Економске 
науке, ужу стручну област 
Пословна информатика
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова треба да 
испуњавају и услове предвиђене одредбама Закона о 
високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005) и Ста-
тута факултета.

иСправка дела оглаСа 
ош „Свети Сава“
14213 Памбуковица
тел. 014/481-108

Оглас објављен 07.11.2012. године у публика-
цији „Послови“, за радно место: наставник геогра-
фије, са 15% радног времена, за рад у издвоје-
ном одељењу у Дикмиру, на одређено време до 
31.08.2013. године, мења се и треба да стоји: 
наставник географије, са 15% радног времена, за 
рад у издвојеном одељењу у Дикмиру. У осталом 
делу оглас је непромењен.

ош „милан ракиЋ“
14242 Мионица, Кнеза Грбовића 31
тел. 014/3421-168

Професор разредне наставе
за рад у издвојеном одељењу у Горњој 
Топлици

Професор разредне наставе
за рад у издвојеном одељењу у Доњој 
Топлици, на одређено време до краја 
школске 2012/2013. године, односно до 
31.08.2013. године

Професор разредне наставе
за рад у издвојеном одељењу у 
Табановићу, на одређено време до краја 
школске 2012/2013. године, односно до 
31.08.2013. године

Професор разредне наставе
за рад у издвојеном одељењу у Берковцу, 
на одређено време до краја школске 
2012/2013. године, односно до 31.08.2013. 
године

Професор разредне наставе
за рад у издвојеном одељењу у Попадићу, 
на одређено време до краја школске 
2012/2013. године, односно до 31.08.2013. 
године

Професор разредне наставе
за рад у одељењу у продуженом боравку

Професор српског језика
на одређено време до повратка радника са 
јавне функције

Професор енглеског језика
са 40% радног времена, за рад матичној 
школи и издвојеним одељењима у Горњој 
Топлици, Попадићу и Берковцу, на одређено 
време до краја школске 2012/2013. године, 
односно до 31.08.2013. године

Професор математике
са 44% радног времена

Професор физике
са 30% радног времена, за рад у матичној 
школи и у издвојеном одељењу у Доњој 
Топлици

Професор математике

Професор математике

Професор техничког и 
информатичког образовања
са 50% радног времена, за рад у матичној 
школи и издвојеним одељењима у Доњој 
Топлици и Горњој Топлици

Професор физичког васпитања
са 15% радног времена, на одређено 
време до краја школске 2012/2013. 
године, односно до 31.08.2013. године

Наставник грађанског васпитања
са 15% радног времена, на одређено 
време до краја школске 2012/2013. 
године, односно до 31.08.2013. године

Педагошки асистент
на одређено време до краја школске 
2012/2013. године, односно до 31.08.2013. 
године

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове из чл. 8 и 
120 Закона о основама система образовања и васпитања: 
да имају одговарајуће образовање у складу са Правилни-

ком о врсти стручне спреме наставника и стручних сарад-
ника у основној школи; психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са ученицима; да нису осуђивани пра-
воснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања; држављанство Републике Србије. За рад-
но место педагошког асистента потребно је доставити и 
сертификат Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја о завршеној уводној обуци за педагошког асис-
тента. Доказ из тачке 2 доставља изабрани кандидат, пре 
закључења уговора о раду, а доказ из тачке 3 прибавља 
школа од надлежног органа. Уз пријаву доставити: крат-
ку 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 књиге рођених. Пријаве се подносе у секретари-
јату школе или на горенаведену адресу.

ош „Сава керковиЋ“
14240 Љиг, Светог Саве 22/а
тел. 014/3445-172, 3445-238

Секретар
на одређено време до повратка раднице 
са породиљског одсуства и одсуства ради 
неге детета

УСЛОВИ: дипломирани правник-мастер или дипломирани 
правник који је стекао високо образовање на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, све у скла-
ду са чланом 63 Закона о основама система образовања 
и васпитања.

Домар

УСЛОВИ: II степен стручне спреме, машинске струке.

Педагошки асистент
на одређено време за школску 2012/2013. 
годину

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, предвиђен системати-
зацијом радних места у основном образовању, са заврше-
ном обавезном уводном обуком за педагошког асистента 
при Министарству просвете.

ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају услове из чл. 8 и 
120 Закона о основама система образовања и васпитања: 
1. да имају одговарајуће образовање; 2. психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 
3. да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања; 4. држављан-
ство Републике Србије. Доказ о испуњености услова из 
тачке 3 прибавља установа од надлежног органа. Доказ 
о испуњености услова из тачке 2 прибавља кандидат, пре 
закључења уговора о раду. Проверу психифизичких спо-
собности за рад са децом и ученицима, кандидата који уђу 
у ужи избор, врши надлежна служба за послове запошља-
вања, применом стандардизованих поступака. Уз пријаву 
кандидати су дужни да доставе: кратку биографију, доказ 
о врсти и степену стручне спреме - оверена фотокопија 
дипломе, уверење о држављанству Републике Србије (не 
старије од 6 месеци) и извод из матичне књиге рођених. 
Пријаве се подносе у секретаријату школе или на горена-
ведену адресу.
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оСновна школа 
„деСанка макСимовиЋ“
14000 Ваљево, Владимира Назора 2
тел. 014/221-512

Педагог

Професор разредне наставе у 
продуженом боравку
на одређено време до 17.03.2013. године

Професор ликовне културе
са 15% радног времена, на одређено 
време до 31.08.2013. године

Професор разредне наставе у 
продуженом боравку
на одређено време до 31.08.2013. године

Библиотекар
са 65% радног времена, на одређено 
време до 31.08.2013. године

Професор математике
на одређено време ради замене 
запосленог коме мирује радни однос

УСЛОВИ: услови према члану 8 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 
72/2009, 51/2011) и Правилнику о врсти стручне спре-
ме наставника и стручних сарадника у основној школи. 
Уз пријаву доставити: доказ о стеченој стручној спреми, 
уверење о држављанству, извод из матичне књиге рође-
них. Доказ да кандидат има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима (прове-
ру врши Национална служба за запошљавање), подноси 
се пре закључења уговора о раду. Потврду да кандидат 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела 
наведена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања - прибавља установа. Сви 
приложени докази морају бити достављени као оверене 
фотокопије оригинала.

врАње

ош „браниСлав нушиЋ“
Ратаје
17521 Ристовац
тел. 017/59-003

Наставник музичке културе
са 25% радног времена, за рад у школи у 
Буштрању

УСЛОВИ: VI, односно VII степен стручне спреме у наве-
деном занимању.

Наставник техничког и 
информатичког образовања
са 20% радног времена, за рад у школи у 
Буштрању

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме у наведеном зани-
мању.

ОСТАЛО: Поред одговарајуће стручне спреме, кандидат 
треба да испуњава и остале услове предвиђене Законом о 
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС“, бр. 72/2009 и 52/2011), тј. 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 систе-
ма образовања и васпитања и да има држављанство Репу-
блике Србије. Уз пријаву на конкурс доставити: извод из 
матичне књиге рођених, уверење о држављанству, доказ 
да се против кандидата не води истрага, нити је подигнута 
оптужба и да се не води кривични поступак пред окруж-
ним судом (све то не старије од шест месеци), кратку био-
графију, доказ о одговарајућој стручној спреми. Пријаве 
слати на адресу школе. Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће бити разматране.

економСко 
трговинСка школа
17500 Врање, Есперанто бб
тел. 017/422-766

Професор географије
са 25% радног времена

Професор ликовне културе
са 20% радног времена

Стручни сарадник-психолог
са 50% радног времена

УСЛОВИ: услови предвиђени чл. 8 и 120 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 
бр. 72/09 и 52/11) и услови предвиђени Правилником о 
врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у стручним школама. Рок за прија-
вљивање је 8 дана од дана објављивања конкурса. Уз 
пријаву на конкурс приложити следећа документа: ове-
рену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, 
уверење о држављанству, извод из матичне књиге рође-
них, уверење вишег суда да се против кандидата не води 
кривични поступак, уверење основног суда да се не води 
истрага, нити је подигнута оптужба. Уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са децом и 
ученицима подноси се пре закључења уговора о раду, а 
уверење да кандидат није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпитања при-
бавља школа. Пријаве слати на адресу школе.

поништење дела конкурСа 
шоСо „вуле антиЋ“
17500 Врање, Радних бригада 2
тел. 017/423-621

Конкурс објављен 07.11.2012. године у публи-
кацији „Послови“, поништава се за радна места: 
наставник физичког васпитања, на одређено вре-
ме до повратка директора са функције, а најкас-
није до краја школске 2012/2013. године; настав-
ник практичне наставе за образовни профил: 
помоћник лимара, на одређено време до краја 
школске 2012/2013. године; наставник уређења 
друштва, на одређено време до краја школске 
2012/2013. године; наставник основа друштвених 
дисциплина, на одређено време до краја школске 
2012/2013. године; наставник теоријске наставе у 
области текстилства, на одређено време до краја 
школске 2012/2013. године. Поништење дела 
конкурса објављено у публикацији „Послови“ 
21.11.2012. године, проглашава се неважећим.

ош „радоје домановиЋ“
17500 Врање, Партизански пут 3
тел. 017/432-459

Наставник техничког и 
информатичког образовања
са 15% часова недељно (75% радног 
времена)

УСЛОВИ: диплома са једним од следећих звања: про-
фесор техничког образовања, професор политехнике, 
дипломирани педагог за техничко образовање, профе-
сор технике и информатике, професор физике и основа 
технике, дипломирани педагог за физику и основе тех-
нике, професор основа технике и производње, професор 
техничког образовања и физике, професор техничког 
образовања и хемије, професор техничког образовања и 
машинства, професор техничког образовања и техничког 
цртања, професор техничког образовања и медијатекар, 
професор машинства, професор електротехнике, дипло-
мирани педагог за физику и општетехничко образовање 
ОТО, дипломирани професор физике и основа технике за 
основну школу, професор производно-техничког образо-
вања, професор политехничког васпитања и образовања, 
професор политехничког образовања и васпитања, про-
фесор политехничког образовања, професор техничког 
васпитања и образовања, професор техничког образо-
вања и васпитања, професор информатике и техничког 
образовања, професор технике, професор технике и 
машинства, професор технике и графичких комуникација, 
професор технике и медијатекарства, инжењер за прера-
ду дрвета.

Наставник географије
са 70% радног времена

УСЛОВИ: диплома са једним од следећих звања: профе-
сор географије, дипломирани географ, професор геогра-
фије и историје, дипломирани географ-просторни планер.

Наставник грађанског васпитања 
за други циклус основног 
образовања и васпитања
на одређено време до краја школске 
2012/2013. године, са 40% радног 
времена

УСЛОВИ: диплома са једним од следећих звања: про-
фесор педагогије, дипломирани педагог, општи смер 
или смер школске педагогије, дипломирани школски 
педагог-психолог, професор психологије, дипломирани 
психолог, општи смер или смер школске психологије, 
дипломирани школски психолог-педагог, дипломирани 
школско-клинички психолог, професор историје, про-
фесор историје и географије, професор страних језика, 
дипломирани социјални радник, са положеним стручним 
испитом, односно испитом за лиценцу у области образо-
вања, лица која испуњавају услове за наставника српског 
језика из члана 3 тачка 1 Правилника о врсти стручне 
спреме наставника и стручних сарадника у основној шко-
ли („Просветни гласник“, бр. 6/96, 3/99, 10/2002, 4/2003 
и 20/2004), дипломирани педагог; наведена лица могу да 
изводе наставу уколико су савладала програм обуке за 
извођење наставе из предмета Грађанско васпитање за 
одговарајући разред, који организује Министарство про-
свете и спорта или организација коју овласти Министар-
ство просвете и спорта.

Наставник енглеског језика
на одређено време до повратка раднице са 
породиљског одсуства, а најдуже до краја 
школске 2012/2013. године

УСЛОВИ: диплома са једним од следећих звања: профе-
сор, односно дипломирани филолог за енглески језик и 
књижевност.

ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 8 дана од дана обја-
вљивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Кандидат је обавезан да уз 
пријаву приложи и следећа документа: оверену фотоко-
пију дипломе са једним од горенаведених звања, уверење 
о држављанству, уверење да се против њега не води 
истрага, нити је подигнута оптужба, да није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривична дела наведена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања. Наведену документацију доставити на адресу 
школе.

гимназија 
„бора СтанковиЋ“
17500 Врање, Партизанска 12
тел. 017/431-992

Наставник српског језика и 
књижевности
за 7 часова недељно

Наставник музичке културе
за 10 часова недељно

Наставник физике
за 16 часова недељно

Наставник информатике и 
рачунарства

Радник на одржавању хигијене

Наставник филозофије
за 16 часова недељно, на одређено време 
до повратка директора са функције

Наставник информатике и 
рачунарства
за 3 часа недељно, на одређено време до 
31.08.2013. године
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Наставник грађанског васпитања
за 12 часова недељно, на одређено време 
до 31.08.2013. године

УСЛОВИ: За наставнике: VII степен стручне спреме (мас-
тер), према предмету који ће предавати у складу са сис-
тематизацијом за гимназије; за радника на одржавању 
хигијене - основна школа, III или IV степен стручне спре-
ме.

ОСТАЛО: поседовање психичке, физичке и здравствене 
способности за рад са децом и ученицима, поседовање 
држављанства Републике Србије, неосуђиваност правос-
нажном пресудом за кривична дела наведена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања. Рок за пријављивање је 8 дана од дана обја-
вљивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. Потпуном пријавом сматра се прија-
ва која садржи: доказ о држављанству Републике Србије 
(уверење о држављанству или извод из матичне књиге 
рођених), оверен препис или оверену фотокопију дипло-
ме о стеченом образовању, оверен препис или оверену 
фотокопију уверења о положеном стручном испиту (осим 
за приправнике и друга лица која могу засновати радни 
однос без одговарајућег испита), доказ о знању језика на 
ком се остварује образовно-васпитни рад. Одлуку о избо-
ру кандидата директор ће донети у року од 30 дана од 
извршења провере. Пријаве поднети на адресу Гимназије. 
Ближе информације могу се добити код секретара школе, 
на број телефона: 017/431-992.

ош „абдулаХ крашница“
Миратовац
17523 Прешево
тел. 017/7676-100

Професор информатике и 
рачунарства
за 11 часова недељно у својству 
приправника

Професор српског језика
за 12 часова, на одређено време до 
31.08.2013. године

Професор српског језика
за 15 часова, на одређено време до 
31.08.2013. године

Професор француског језика
за 55% радног времена, на одређено 
време до 31.08.2013. године

Професор енглеског језика
за 88% радног времена, на одређено 
време до 31.08.2013. године

Професор историје
за 88% радног времена, на одређено 
време до 31.08.2013. године

Професор математике
за 22% радног времена, на одређено 
време до 31.08.2013. године

Професор албанског језика
за 22% радног времена, на одређено 
време до 31.08.2013. године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме; да кандидат 
испуњава услове прописане чл. 8 став 2 тачка 1 и чл. 120 
Закона о основама система образовања и васпитања и 
чл. 123 овог закона („Службени гласник РС“, бр. 72/09 и 
52/11), којим су предвиђени услови за сва радна места; 
поседовање психичке, физичке и здравствене способно-
сти за рад са ученицима; поседовање држављанства РС; 
да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривична дела наведена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву 
доставити: оверен препис или оверену фотокопију дипло-
ме о стручном образовању, уверење о држављанству РС, 
извод из матичне књиге рођених, доказ о знању језика на 
ком се остварује образовно-васпитни рад. Настава у шко-
ли се изводи на албанском језику. Школа не обезбеђује 
путне и трошкове селидбе.

гимназија „Скендербеу“
17523 Прешево, 15. новембар 100
тел. 017/661-246

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат мора испунити услове прописане чл. 
120 Закона о основама система образовања и васпи-
тања; да има дозволу за рад, лиценцу, односно положе-
ни стручни испит, најмање пет година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања, након стеченог 
образовања, да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима, да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања и држављанство РС. Уз пријаву кандидат 
подноси: биографске податке са кретањем у служби са 
широм радном биографијом и евентуалним прилозима 
којима доказује своје стручне, организационе, педагош-
ке и друге способности, оверен препис или фотокопију 
дипломе о стручном високом образовању, оверен препис 
лиценце за наставника или уверење о положеном струч-
ном испиту, потврду да има најмање пет година рада у 
установи на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог образовања и уверење о држављанству РС. Кан-
дидат изабран за директора школе дужан је да у року и 
под условима прописаним Законом о основама система 
образовања и васпитања или другим актима које пропише 
Министарство просвете положи испит за директора шко-
ле. Рок за пријављивање је 15 дана.

оСновна школа 
„проФ. ибраХим келменди“
17523 Прешево, 15. новембар 106
тел. 017/669-105

Психолог
са 50% радног времена

Педагог

Професор албанског језика
на одређено време до 31.08.2013. године

Професор албанског језика
за 40% радног времена, на одређено 
време до 31.08.2013. године

Професор српског језика
за извођење наставе у другом циклусу, од 
V до VIII разредa

Професор физичке културе 
(изабрани спорт)

Професор грађанског васпитања

Професор техничког и 
информатичког образовања
за 80% радног времена

Професор биологије
за 30% радног времена

Професор енглеског језика
за 50% радног времена, на одређено 
време до 31.08.2013. године

Професор математике
за 80% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, траженог зани-
мања, завршен одговарајући факултет за тражено зани-
мање и стручна спрема прописана Правилником о врсти 
стручне спреме професора, наставника и стручних сарад-
ника у основној школи („Сл. гласник РС-Просветни гла-
сник“, бр. 9/96, 3/99, 10/02, 4/03, 20/04 и 5/05); уверење 
о држављанству РС; извод из матичне књиге рођених; 
лекарско уверење доставља се пре потписивања уговора. 
Установа прибавља доказ прописан чланом 120 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС“, бр. 72/09), потврду о неосуђиваности. Кандидати 
који испуњавају услове конкурса, пре доношења коначне 
одлуке биће упућени на проверу психофизичких способ-
ности за рад са децом и ученицима, коју врши надлежна 
служба за запошљавање, применом стандардизованих 

поступака. О месту и датуму провере кандидати ће бити 
обавештени по истеку рока за подношења пријаве. Како 
се образовно-васпитни рад остварује на језику национал-
не мањине, тј. на албанском језику, кандидати који се 
пријављују на конкурс морају имати доказ о знању језика 
на коме се остварује образовно-васпитни рад. У школи се 
изводи настава на албанском језику.

ош „вук караЏиЋ“
17512 Стубал
тел. 017/484-331

Наставник разредне наставе
на одређено време до коначности одлуке 
о избору директора, а најдуже до краја 
школске 2012/2013. године

Наставник хемије
за 2 часа, на одређено време до краја 
школске 2012/2013. године

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове у погле-
ду стручне спреме по Правилнику о врсти стручне спреме 
наставника и стручних сарадника у основној школи, као 
и услове за заснивање радног односа прописане чланом 
120 Закона о основама система образовања и васпитања. 
Уз пријаву на конкурс приложити: уверење о држављан-
ству, диплому о степену и врсти стручне спреме, извод из 
матичне књиге рођених.

Педагошки асистент
на одређено време до краја школске 
2012/2013. године

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове у погледу 
стручне спреме по Правилнику о програму обуке за педа-
гошке асистенте („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр. 
11/2010), као и услове за заснивање радног односа про-
писане чл. 120 Закона о основама система образовања и 
васпитања. Уз пријаву на конкурс приложити: уверење о 
држављанству, диплому о стеченом образовању, потврду 
да је кандидат завршио уводну обуку, извод из матичне 
књиге рођених.

Наставник српског језика
за I циклус, за 28% радног времена, 
на одређено време до краја школске 
2012/2013. године

Наставник српског језика
за II и III циклус, за 39% радног времена, 
на одређено време до краја школске 
2012/2013. године

Наставник енглеског језика
за I, II и III циклус, за 25,30% радног 
времена, на одређено време до краја 
школске 2012/2013. године

Наставник предмета: Дигитална 
писменост
за I, II и III циклус, за 15,36% радног 
времена, на одређено време до краја 
школске 2012/2013. године

Наставник математике
за I циклус, за 28% радног времена, 
на одређено време до краја школске 
2012/2013. године

Наставник математике
за II и III циклус, за 39,30% радног 
времена, на одређено време до краја 
школске 2012/2013. године

Наставник предмета: Основне 
животне вештине
за I циклус, за 7,60% радног времена, 
на одређено време до краја школске 
2012/2013. године

Наставник физике
за II и III циклус, за 9,40% радног 
времена, на одређено време до 31.08.2013. 
године
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Наставник хемије
за II и III циклус, за 9,40% радног 
времена, на одређено време до краја 
школске 2012/2013. године

Наставник биологије
за II и III циклус, за 9,50% радног 
времена, на одређено време до краја 
школске 2012/2013. године

Наставник предмета: Примењене 
науке
за III циклус, за 6,90% радног времена, 
на одређено време до краја школске 
2012/2013. године

Наставник историје
за II и III циклус, за 9,40% радног 
времена, на одређено време до краја 
школске 2012/2013. године

Наставник географије
за II и III циклус, за 9,40% радног 
времена, на одређено време до краја 
школске 2012/2013. године

Наставник предмета: 
Предузетништво
за II и III циклус, за 7,10% радног 
времена, на одређено време до краја 
школске 2012/2013. године

Наставник предмета: Одговорно 
живљење и грађанско друштво
за II и III циклус, за 7,10% радног 
времена, на одређено време до краја 
школске 2012/2013. године

УСЛОВИ: Сви наставници остварују програм огледа Функ-
ционалног основног образовања одраслих. Кандидати 
треба да испуњавају услове у погледу стручне спреме по 
Правилнику о врсти образовања наставника који оства-
рују програм огледа Функционалног основног образовања 
одраслих, као и услове за заснивање радног односа про-
писане чл. 120 Закона о основама система образовања 
и васпитања. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да 
приложе: уверење о држављанству, диплому о степену и 
врсти стручне спреме, извод из матичне књиге рођених, 
уверење о савладаном „Интегралном програму обуке за 
остваривање програма функционалног основног образо-
вања одраслих“. Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање.

гимназија „Скендербеу“
17523 Прешево, 15. новембар 100
тел. 017/668-246

Психолог
са 50% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, траженог зани-
мања, предвиђен Законом о основама система образо-
вања и васпитања, Правилником о врсти стручне спре-
ме - дипломирани психолог. Кандидат треба да испуњава 
услове за пријем у радни однос из члана 120 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС“, бр. 72/09). Уз пријаву доставити: оверену копију 
дипломе, уверење о држављанству РС, извод из матичне 
књиге рођених, уверење да се против кандидата не води 
кривични поступак и да није кажњаван. Доказ о физичкој, 
психичкој и здравственој способности за рад подноси се 
приликом закључивања уговора о раду.

оСновна школа 
„деСанка макСимовиЋ“
17520 Бујановац, Село Биљача
тел. 017/647-200

Настава на српском наставном језику:

Наставник српског језика
са 44% радног времена, на одређено 
време, најдуже до 31.08.2013. године

Наставник математике
са 42% радног времена, на одређено 
време, најдуже до 31.08.2013. године

Наставник енглеског језика
са 32% радног времена, на одређено 
време, најдуже до 31.08.2013. године

Наставник руског језика
са 22% радног времена, на одређено 
време, најдуже до 31.08.2013. године

Настава на албанском наставном језику:

Наставник математике
2 извршиоца

Наставник математике
са 64% радног времена

Наставник албанског језика
са 65% радног времена

Наставник албанског језика
са 22% радног времена, на одређено 
време, најдуже до 31.08.2013. године

Наставник музичке културе
са 50% радног времена

Наставник француског језика
са 33% радног времена

Наставник српског језика као 
нематерњег језика
виши разреди

Наставник српског језика као 
нематерњег језика
виши разреди, са 10% радног времена

Наставник енглеског језика

Наставник информатике и 
рачунарства
са 20% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава опште услове 
утврђене у чл. 24-28 Закона о раду, као и посебне усло-
ве из члана 120 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11). 
Кандидат треба да испуњава услове у погледу стручне 
спреме: VII/1 степен стручне спреме, према Правилнику 
о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Службени гласник РС-Просветни гла-
сник“, бр. 11/2012 од 07.11.2012). Уз пријаву на конкурс 
доставити следећу документацију: оверен препис или 
оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, 
фотокопију личне карте, уверење о здравственом стању 
и здравственој способности за рад са децом и ученици-
ма. У поступку одлучивања о избору кандидата врши 
се претходна провера психофизичких способности коју 
врши Национална служба за запошљавање, а лекарско 
уверење подноси се пре закључивања уговора о раду. 
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови“. Пријаве се достављају на адресу 
школе. Ближе информације о конкурсу могу се добити на 
број телефона: 017/647-200. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узети у разматрање.

иСправка конкурСа 
Средња школа 
„Сезаи Сурои“
17520 Бујановац
Светозара Марковића бб
тел. 017/653-826

Конкурс објављен 07.11.2012. године у публика-
цији „Послови“, за радно место: наставник геогра-
фије, на одређено време до краја школске године, 
односно до 31.08.2013. године, мења се и гласи: 
наставник географије. Остали део конкурса је 
непромењен.

ош „Сами Фрашери“
17520 Бујановац, Село Лучане
тел. 063/8418-617

За рад у истуреном одељењу у селу Добросин:

Наставник српског језика
од V до VIII разреда, са 5 часова недељно

Наставник српског језика
од I до IV разреда, са 6 часова недељно

Наставник енглеског језика
од V до VIII разреда, са 4 часа недељно

Наставник немачког језика
са 8 часова недељно

Наставник музичке културе
са 5 часова недељно

Наставник хемије
са 4 часа недељно

Наставник информатике
са 2 часа недељно

Наставник математике
са 16 часова недељно

Наставник биологије
са 8 часова недељно

Наставник албанског језика
са 7 часова недељно

Наставник предмета - изабрани 
спорт
са 4 часа недељно

За рад у истуреном одељењу у селу Кончуљ:

Наставник српског језика
од V до VIII разреда, са 11 часова недељно

Наставник немачког језика
са 8 часова недељно

Наставник музичке културе
са 5 часова недељно

Наставник хемије
са 4 часа недељно

За рад у селу Лучане:

Наставник српског језика
од V до VIII разреда, са 11 часова недељно

Наставник немачког језика
са 8 часова недељно

Наставник музичке културе
са 5 часова недељно

Наставник математике
са 16 часова недељно

0800 300 301 
(позив је бесплатан)

нсЗ позивни 
центар

Наука и образовање
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За рад на одређено време у селу Лучане:

Наставник албанског језика
са 17 часова недељно, на одређено 
време до повратка радника са функције 
директора

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: 
1. да има одговарајуће образовање прописано Законом и 
Правилником о врсти стручне спреме наставника, односно 
стручних сарадника у основној школи; 2. да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 3. да није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања; 4. да има 
држављанство Републике Србије. Доказе о испуњености 
услова из тач. 1 и 4 кандидати подносе уз пријаву на кон-
курс, а доказ из тач. 2 пре закључења уговора о раду, док 
доказ из тач. 3 прибавља школа. Уз пријаву на конкурс 
приложити: оригинал диплому или оверену фотокопију, 
уверење о држављанству и извод из матичне књиге рође-
них. Кандидати који конкуришу за радно место наставника 
српског језика, а које су стекли образовање на албанском 
језику, треба да доставе доказ о знању српског језика 
(уверење да су положили испит из српског језика са мето-
диком), док кандидати који су стекли образовање на срп-
ском језику (за исто радно место) треба да доставе доказ 
о знању албанског језика (уверење да су положили испит 
из албанског језика са методиком). Рок за пријављивање 
је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. 
Пријаве слати на адресу школе или лично код секретара 
школе. Ближе информације о конкурсу могу се добити код 
директора школе или на број телефона: 063/8418-617. За 
истурено одељење у селу Добросин не врши се јавни пре-
воз. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање. Настава се изводи на албанском језику.

ош „али бекташи“
17520 Бујановац, Село Несалце

Професор српског језика
са 18 часова недељно

Професор српског језика
са 9 часова недељно

Професор биологије
са 20 часова недељно

Професор музичке културе
са 12 часова недељно

Професор француског језика
са 20 часова недељно

Професор енглеског језика
са 16 часова недељно

Професор информатике
са 10 часова недељно, на одређено време 
до 31.08.2013. године

Професор географије
са 16 часова недељно

Професор хемије
са 12 часова недељно

Професор математике
са 18 часова недељно

УСЛОВИ: по чл. 120 Закона о основама система образо-
вања и васпитања, у радни однос у установи прима се 
лице под условима који су прописани законом, и ако има: 
1. одговарајуће образовање (на основним студијама у 
трајању од најмање четири године); 2. психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. 
да није осуђивано правоснажном пресудом за кривична 
дела из чл. 120 ст. 1 тачка 3 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања; 4. држављанство Републике 
Србије. Када се образовно-васпитни рад остварује на јези-
ку националне мањине, у овом случају на албанском јези-
ку, осим услова из става 1 Закона, лице мора да има доказ 
о знању језика на ком се остварује образовно-васпитни 
рад. Услови из става 1 и 2 овог члана доказују се прили-
ком пријема у радни однос и проверавају се у току рада. 
Докази о испуњености услова из става 1 тач. 1 и 4 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 прибавља установа. Настава у школи се 
одржава на албанском језику. Конкурс је отворен 8 дана 
од дана објављивања у публикацији „Послови“. Директор 
доноси одлуку о избору кандидата у року од 8 дана од 
дана добијања мишљења органа управљања. Некомплет-
на документација и пријаве која стигну са закашњењем 
неће се разматрати.

ЗА јечАр

ош „Ђура јакшиЋ“
19376 Сумраковац
тел. 030/466-215, 466-317

Наставник математике
за 11% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, у складу са Правил-
ником о врсти стручне спреме наставника, васпитача и 
стручних сарадника који изводе наставу математике у 
основној школи.

Наставник енглеског језика
за 15,5% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, у складу са Правил-
ником о врсти стручне спреме наставника, васпитача и 
стручних сарадника који изводе наставу енглеског језика 
у основној школи.

Наставник грађанског васпитања 
од V до VIII разреда
за 10% радног времена, на одређено 
време до 31.08.2013. године

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, у складу са Правил-
ником о врсти стручне спреме наставника, васпитача и 
стручних сарадника који изводе наставу грађанског вас-
питања у основној школи.

Наставник историје
за 20% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, у складу са Правил-
ником о врсти стручне спреме наставника, васпитача и 
стручних сарадника који изводе наставу историје у основ-
ној школи.

Наставник физике
за 40% радног времена, на одређено 
време до повратка раднице са 
породиљског боловања

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, у складу са Правил-
ником о врсти стручне спреме наставника, васпитача и 
стручних сарадника који изводе наставу физике у основ-
ној школи.

ОСТАЛО: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да 
има одговарајуће образовање, у складу са Правилником о 
врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у 
основној школи; да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривична дела наведена у чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања; држављанство Републике Србије. Уз пријаву 
на конкурс доставити и оверене фотокопије докумената 
којима кандидати доказују да испуњавају услове конкур-
са (диплому о стеченом стручном образовању, уверење 
о држављанству РС, извод из матичне књиге рођених). 
Доказ о неосуђиваности прибавља школа. Доказ да је 
кандидат психички, физички и здравствено способан за 
рад са децом и ученицима доставља се пре закључења 
уговора о раду. Пријаве са доказима о испуњавању усло-
ва слати на адресу школе, у року од 8 дана од дана обја-
вљивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. Ближа обавештења могу се добити 
на горенаведене бројеве телефона или у служби школе.

поништење оглаСа 
оСновна школа 
„Љубица радоСавЉевиЋ 
нада“
19000 Зајечар, Ђердапска бб

Оглас објављен 31.10.2012. године, као и исправка 
истог огласа објављена 07.11.2012. године у пуб-
ликацији „Послови“, поништавају се у целости.

поништење конкурСа 
ош „Љуба нешиЋ“
19000 Зајечар, Доситејева 2
тел. 019/423-656, 442-416

Конкурс објављен 31.10.2012. године у публика-
цији „Послови“, поништава се за радно место: пси-
холог.

ЗрењАнИн

ош „петар коЧиЋ“
23242 Банатски Деспотовац
Трг Душана Ћубића 13

Наставник енглеског језика у 
првом и другом циклусу основног 
образовања
са 64% радног времена, на одређено 
време, замена одсутног запосленог преко 
60 дана

УСЛОВИ: Кандидат поред законом прописаних општих 
услова за заснивање радног односа мора испуњавати и 
посебне услове прописане Законом о основама система 
образовања и васпитања (чл. 120 и 122) и Правилником 
о врсти 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, 9/2009 и 3/2010): да има 
одговарајуће образовање: наставник енглеског језика у 
првом циклусу основног образовања: 1. професор одго-
варајућег страног језика (енглеског); 2. професор раз-
редне наставе; 3. дипломирани филолог; 4. дипломирани 
школски педагог или школски психолог; 5. дипломирани 
педагог или дипломирани психолог; 6. наставник одгова-
рајућег страног језика у складу са чл. 145 и 146 Закона о 
основној школи; 7. наставник одговарајућег страног јези-
ка са положеним стручним испитом по прописима из обла-
сти образовања или лиценцом за наставника; 8. настав-
ник разредне наставе; 9. лице које испуњава услове за 
наставника предметне наставе у основној школи, а које 
је на основним студијама положило испите из педагошке 
психологије или педагогије и психологије, као и методи-
ке наставе; 10. професор разредне наставе и енглеског 
језика; 11. професор разредне наставе који је на основ-
ним студијама савладао програм Модула за енглески језик 
(60 ЕСПБ - Европски систем преноса бодова) и који посе-
дује уверење којим доказује савладаност програма моду-
ла и положен испит који одговара нивоу Ц1 Заједничког 
европског оквира; 12. дипломирани библиотекар-инфор-
матичар; 13. мастер филолог; 14. мастер професор јези-
ка и књижевности; 15. мастер учитељ; 16. дипломирани 
учитељ-мастер; 17. мастер учитељ који је на основним 
студијама савладао програм Модула за енглески језик 
(60 ЕСПБ - Европски систем преноса бодова) и који посе-
дује уверење којим доказује савладаност програма моду-
ла и положен испит који одговара нивоу Ц1 Заједничког 
европског оквира; 18. дипломирани учитељ-мастер који 
је на основним студијама савладао програм Модула за 
енглески језик (60 ЕСПБ - Европски систем преноса бодо-
ва) и који поседује уверење којим доказује савладаност 
програма модула и положен испит који одговара нивоу 
Ц1 Заједничког европског оквира; 19. мастер библиоте-
кар-информатичар. Лица под тач. 2, 4, 5, 8, 9, 12, 15, 16 
и 19 која нису професори одговарајућег језика треба да 
поседују знање језика најмање на нивоу Б2 (Заједнич-
ког европског оквира). Лица под тач. 3, 13 и 14 треба да 
поседују знање језика најмање на нивоу Б2 (Заједничког 
европског оквира), осим уколико нису завршила одгова-
рајући студијски програм или главни предмет/профил. 
Ниво знања Б2 доказује се уверењем о положеном одго-
варајућем испиту на некој од филолошких катедри уни-
верзитета у Србији или међународно признатом испра-
вом за ниво знања језика који је виши од Б2 (Ц1 или Ц2 
Заједничког европског оквира), а чију ваљаност утврђује 
Министарство просвете, науке и технолошког развоја. 
Наведена лица треба да савладају и обуку за наставу 
страног језика на раном узрасту у трајању од 25 сати у 
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организацији Завода за унапређивање васпитања и обра-
зовања - Центар за професионални развој, односно друге 
организације коју овласти Министарство просвете, науке 
и технолошког развоја. Предност за извођење наставе из 
страног језика у првом циклусу основног образовања и 
васпитања имају мастер професор језика и књижевности 
(одговарајући студијски програм или главни предмет/про-
фил), односно мастер филолог (одговарајући студијски 
програм или главни предмет/профил), односно професор, 
односно наставник одговарајућег страног језика, мастер 
учитељ, односно дипломирани учитељ-мастер, односно 
професор разредне наставе, наставник разредне наставе, 
мастер професор или професор у предметној настави и 
наставник у предметној настави и наставник у предметној 
настави са положеним испитом Б2. Наставник енглеског 
језика у другом циклусу основног образовања: професор, 
односно дипломирани филолог за енглески језик и књи-
жевност; дипломирани професор енглеског језика и књи-
жевности; мастер филолог (студијски програм или главни 
предмет/профил енглески језик); мастер професор језика 
и књижевности (студијски програм или главни предмет/
профил енглески језик).

Наставник математике
са 89% радног времена

УСЛОВИ: професор математике; дипломирани математи-
чар; дипломирани математичар за теоријску математику 
и примене; дипломирани математичар за рачунарство 
и информатику; дипломирани математичар - информа-
тичар; професор математике и рачунарства; дипломи-
рани математичар за математику економије; професор 
информатике - математике; дипломирани математичар 
- астроном; дипломирани математичар - примењена мате-
матика; дипломирани математичар - математика финан-
сија (са изборним предметом: Основи геометрије), дип-
ломирани информатичар, мастер математичар, мастер 
професор математике, мастер професор математике и 
физике, мастер професор математике и информатике, 
мастер професор физике и математике, мастер профе-
сор информатике и математике, дипломирани професор 
математике-мастер, дипломирани математичар - мастер, 
дипломирани инжењер математике - мастер (са изборним 
предметом: Основи геометрије), дипломирани математи-
чар - професор математике, дипломирани математичар - 
теоријска математика, дипломирани инжењер математике 
(са изборним предметом: Основи геометрије), професор 
хемије-математике, професор географије-математике, 
професор физике-математике, професор биологије-мате-
матике, професор математике-теоријско усмерење, про-
фесор математике - теоријски смер, дипломирани мате-
матичар и информатичар. Лица која су стекла академско 
звање мастер, односно дипломирани мастер, треба да 
имају завршене основне академске студије на студијским 
програмима из области математике или примењене мате-
матике (са положеним испитом из предмета: Геометрија 
или Основи геометрије) или двопредметне наставе мате-
матике и физике, односно математике и информатике. 
Наведена лица морају имати образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено на висо-
кошколској установи у току студија или након дипломи-
рања, од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у уста-
нови, у складу са Европским системом преноса бодова; 
да кандидат има психичку, физичку и здравствену спо-
собност 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 је држављанин Републике Србије, да је 
пунолетан. Наведена лица морају имати образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина сте-
чено на високошколској установи у току студија или након 
дипломирања, од најмање 30 бодова и шест бодова прак-
се у установи, у складу са Европским системом преноса 
бодова. Уз пријаву на конкурс кандидат доставља следеће 
доказе: фотокопију дипломе о завршеном факултету, 
доказ о образовању из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина и пракси у установи; лекарско уве-
рење да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима (доказ подноси кандидат 
пре закључења уговора о раду); уверење о држављан-
ству; извод из матичне књиге рођених. Доказ о некажња-
вању од надлежног органа школа прибавља по службеној 
дужности. Наведени услови доказују се приликом пријема 
у радни однос и проверавају се у току рада. Фотокопије 
приложених докумената морају бити уредно оверене. Рок 
за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови“. Пријаве слати на адресу школе, 
са назнаком: „За конкурс“. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање.

ош „милоје ЧиплиЋ“
Нови Бечеј, Маршала Тита 6

Професор историје на мађарском 
језику
на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана, односно до 
повратка радника са боловања, са 35% 
норме

Професор историје на српском 
језику
на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана, односно до 
повратка радника са боловања, са 60% 
норме

УСЛОВИ: професор историје, професор историје и гео-
графије, дипломирани историчар, мастер историчар, 
дипломирани историчар-мастер; лица која су стекла ака-
демско звање мастер, односно дипломирани-мастер треба 
да имају завршене основне академске студије историје; 
доказ о знању мађарског језика у складу са чланом 121 
став 7 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Службени гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011) 
- оверена фотокопија дипломе о завршеном средњем, 
вишем или високом образовању на мађарском језику или 
оверена фотокопија уверења о положеном испиту из тог 
језика по програму одговарајуће високошколске устано-
ве. Кандидати треба да испуњавају услове у складу са чл. 
8 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011): да имају 
одговарајуће високо образовање на студијама другог 
степена (мастер академске студије, специјалистичке ака-
демске 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 основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године, по 
пропису који је уређивао високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године; изузетно, наставник и васпитач јесте 
лице са стеченим одговарајућим високим образовањем на 
студијама првог степена (основне академске, односно 
струковне студије), студијама у трајању од три године 
или вишим образовањем. Лице мора да има образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
стечено на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања, од најмање 30 бодова и шест бодова 
праксе у установи, у складу са Европским системом прено-
са бодова. Кандидати треба да испуњавају и услове про-
писане у чл. 120 Закона о основама система образовања 
и васпитања. Када се образовно-васпитни рад остварује 
на језику националне мањине, лице мора да има и доказ 
о знању језика на ком се остварује образовно-васпитни 
рад; да су држављани Републике Србије. Уз пријаву на 
конкурс доставити: кратку биографију, оверену фотоко-
пију дипломе о стеченој стручној спреми (овера не ста-
рија од 6 месеци), оверену фотокопију извода из матичне 
књиге рођених (овера не старија од 6 месеци), оверену 
фотокопију држављанства (овера не старија од 6 месеци), 
потврду са факултета као доказ да лице има образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
стечено на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања, од најмање 30 бодова и шест бодова 
праксе у установи, у складу са Европским системом пре-
носа бодова. Лекарско уверење о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са децом и ученицима 
кандидати ће доставити пре закључења уговора о раду, 
а доказ о некажњавању прибавља установа. Кандидати 
који испуњавају горенаведене услове биће упућени на 
претходну проверу психофизичких способности за рад са 
децом и ученицима, коју врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања, применом стандардизованих поступака. 
Пријаве са потребном документацијом доставити поштом, 
у року од 15 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“, са назнаком: „За конкурс“. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се узети у разматрање. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити на бројеве теле-
фона: 023/771-109 и 023/775-292.

ош „никола теСла“
23216 Банатско Карађорђево
Солунских добровољаца 19
тел. 023/835-058

Наставник историје
на одређено време, за рад у ИО Торда, 
са 35% радног времена, ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана

Помоћни радник-спремачица
на одређено време, за рад у ИО Торда, 
ради замене одсутног запосленог преко 60 
дана

УСЛОВИ: Поред законом прописаних услова за заснивање 
радног односа, кандидат треба да испуњава услове из чл. 
8 став 2 и 3 и чл. 120 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11), као 
и услове из Правилника о врсти стручне спреме наставни-
ка и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник-
Просветни гласник РС“, 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, 
9/09, 3/10), а по ком наставу историје може да изводи 
лице са високом стручном спремом: професор историје, 
професор историје и географије и дипломирани истори-
чар. Услов за радно место помоћни радник-спремачица: 
завршена основна школа. Уз пријаву поднети: оверену 
фотокопију дипломе, извод из матичне књиге рођених, 
уверење о држављанству. Уверење о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са ученицима подно-
си се пре закључења уговора о раду. Доказ о неосуђи-
ваности кандидата прибавља школа. Рок за пријаву је 8 
дана од дана објављивања конкурса.

оСновна и Средња 
школа „9. мај“
23000 Зрењанин
Народне омладине 16

Наставник дефектолог
на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: лице које је стекло одговарајуће високо образо-
вање за извођење разредне наставе у основној школи за 
ученике ментално ометене у развоју: на студијама другог 
степена (мастер академске студије, специјалистичке ака-
демске 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 пропи-
су који је уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године. Лице из тач. 1 и 2 мора да има образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
стечено на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања, од најмање 30 бодова и шест бодова 
праксе у установи, у складу са Европским системом прено-
са бодова. Поред општих услова за пријем у радни однос, 
прописаних чл. 24 став 1 Закона о раду („Сл. гласник РС“, 
бр. 24/05, 61/05 и 54/09), лице треба да испуњава и сле-
деће услове: да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; да није осуђивано 
правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања; држављанство Републике Србије. Уз прија-
ву на конкурс доставити: оверену фотокопију дипломе о 
стеченом одговарајућем високом образовању; оверену 
фотокопију потврде да кандидат има образовање из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина стече-
но на високошколској установи у току студија или након 
дипломирања, од најмање 30 бодова и шест бодова прак-
се у установи, у складу са Европским системом преноса 
бодова; оверену фотокопију уверења о држављанству; 
оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених. 
Уверење о психичкој, физичкој и здравственој способно-
сти за рад са децом и ученицима подноси се пре закљу-
чења уговора о раду. Уверење о подацима из казнене 
евиденције који се воде у МУП-у Републике Србије приба-
вља школа. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве 
са доказима подносе се на адресу школе, са назнаком: „За 
конкурс бр. 1890/2012“.
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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 специјалисте струковних студија упућујуте послодавцима који Да ли специјалисте струковних студија упућујуте послодавцима који 
се Националној служби за запошљавање обрате са захтевом да им се се Националној служби за запошљавање обрате са захтевом да им се 
обезбеде кандидати који поседују VII/1 степен стручне спреме?обезбеде кандидати који поседују VII/1 степен стручне спреме?
Послодавац никадa не тражи уопштено „специјалисте струковних студија“ или лица одПослодавац никадa не тражи уопштено „специјалисте струковних студија“ или лица од-
ређеног степена стручне спреме, већ тражи конкретан профил, нпр. специјалисту струкоређеног степена стручне спреме, већ тражи конкретан профил, нпр. специјалисту струко-
вног хемичара, специјалисту струковног инжењера машинства, итд, тако да послодавцу вног хемичара, специјалисту струковног инжењера машинства, итд, тако да послодавцу 
упућујемо управо кандидате конкретног профила који је тражио.

Заинтересован сам за преквалификацију, па су ми потребне информаЗаинтересован сам за преквалификацију, па су ми потребне информа-
ције који су курсеви тренутно у понуди. Наишао сам на податке да се ције који су курсеви тренутно у понуди. Наишао сам на податке да се 
организују обуке за рад у индустрији, грађевинарству, услугама...организују обуке за рад у индустрији, грађевинарству, услугама...
У току 2012. године Национална служба за запошљавање је организовала обуке за потреУ току 2012. године Национална служба за запошљавање је организовала обуке за потре-
бе тржишта рада из готово свих подручја рада. Обуке се реализују у складу са исказаним бе тржишта рада из готово свих подручја рада. Обуке се реализују у складу са исказаним 
потребама локалног тржишта рада, а на предлог филијала НСЗ.потребама локалног тржишта рада, а на предлог филијала НСЗ.
Најзаступљеније су обуке у оквиру подручја економије, права и администрације, где Најзаступљеније су обуке у оквиру подручја економије, права и администрације, где 
спадају обуке за вођење пословних књига, пословне асистенте, електронско пословање, спадају обуке за вођење пословних књига, пословне асистенте, електронско пословање, 
рачуновође, затим обуке из области машинства и обраде метала (бравари, заваривачи, рачуновође, затим обуке из области машинства и обраде метала (бравари, заваривачи, 
металостругари, металоглодачи, оператери на ЦНЦ машинама), из области здравства, металостругари, металоглодачи, оператери на ЦНЦ машинама), из области здравства, 
фармације и социјалне заштите (геронтодомаћице и геронтонеговатељице), из области фармације и социјалне заштите (геронтодомаћице и геронтонеговатељице), из области 
трговине, угоститељства и туризма (посластичари, бармени, кувари, туристички водитрговине, угоститељства и туризма (посластичари, бармени, кувари, туристички води-
чи, комерцијалисти за продају на терену), из области текстилства и кожарства (обуке за чи, комерцијалисти за продају на терену), из области текстилства и кожарства (обуке за 
конфекционаре, обућаре, ткање, вез), из области пољопривреде, производње и прераде конфекционаре, обућаре, ткање, вез), из области пољопривреде, производње и прераде 
хране (месари, пекари, пица мајстори), из области геодезије и грађевинарства (руковаоци хране (месари, пекари, пица мајстори), из области геодезије и грађевинарства (руковаоци 
грађевинским машинама, монтери суве градње, термофасадери, зидари, армирачи, кеграђевинским машинама, монтери суве градње, термофасадери, зидари, армирачи, ке-
рамичари, тесари, из области личних услуга (обуке за козметичаре, фризере, маникире рамичари, тесари, из области личних услуга (обуке за козметичаре, фризере, маникире 
и педикире, шминкере, масере), из области културе, уметности и јавног информисања и педикире, шминкере, масере), из области културе, уметности и јавног информисања 
(обуке за ТВ монтажере и ПР менаџере). (обуке за ТВ монтажере и ПР менаџере). 
Уколико сте заинтересовани за похађање програма обука, молимо вас да ступите у конУколико сте заинтересовани за похађање програма обука, молимо вас да ступите у кон-
такт са својим саветником за запошљавање и у индивидуалном плану за запошљавање такт са својим саветником за запошљавање и у индивидуалном плану за запошљавање 
договорите програм обуке за који сте заинтересовани.договорите програм обуке за који сте заинтересовани.

Пре неколико дана проглашен сам за технолошки вишак у фирми у Пре неколико дана проглашен сам за технолошки вишак у фирми у 
којој сам радио. Имам 62,5 година и 35 година стажа. Уколико се одкојој сам радио. Имам 62,5 година и 35 година стажа. Уколико се од-
мах пријавим на евиденцију незапослених, колико дуго ћу примати 
новчану накнаду, две године или само годину дана. Наиме, у локалној 
служби НСЗ сам обавештен да тек када напуним 63 године имам пра-
во на новчану накнаду у двогодишњем трајању. Ако током ових шест 
спорних месеци заснујем радни однос, који бих раскинуо када напуним спорних месеци заснујем радни однос, који бих раскинуо када напуним 
63 године, да ли бих имао право на две године накнаде за незапослене?63 године, да ли бих имао право на две године накнаде за незапослене?
Одговор који су вам пружиле колеге у филијали којој сте се обратили је исправан и засноОдговор који су вам пружиле колеге у филијали којој сте се обратили је исправан и засно-
ван на законским одредбама. Наиме, законом о запошљавању и осигурању за случај неван на законским одредбама. Наиме, законом о запошљавању и осигурању за случај не-
запослености прописано је да само лицу коме недостаје до две године до испуњавања прзапослености прописано је да само лицу коме недостаје до две године до испуњавања пр-
вог услова за старосну пензију, према важећим прописима о пензијском и инвалидском вог услова за старосну пензију, према важећим прописима о пензијском и инвалидском 
осигурању на дан одлучивања о захтеву, може да се призна право на новчану накнаду осигурању на дан одлучивања о захтеву, може да се призна право на новчану накнаду 
у трајању од 24 месеца, с тим да овако признато право престаје са даном испуњавања у трајању од 24 месеца, с тим да овако признато право престаје са даном испуњавања 
услова за пензију. Наравно, услови који се односе на стаж осигурања рачунају се на дан услова за пензију. Наравно, услови који се односе на стаж осигурања рачунају се на дан 
престанка радног односа. Детаљније информације о условима за остваривање права на престанка радног односа. Детаљније информације о условима за остваривање права на 
новчану накнаду можете пронаћи на интернет страници НСЗ.новчану накнаду можете пронаћи на интернет страници НСЗ.

КАндИдАТИ 
КонКреТног проФИлA
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Реализација Пројекта унапређења конкурентности и ино-
вативности малих и средњих предузећа (ИЦИП) у Србији, 
допринела је бољој доступности услуга за мала пре-
дузећа, кроз стандардизовани пакет развијен у складу 
са њиховим потребама. Циљ пројекта ИЦИП, који је ЕУ 

финансирала са три милиона евра бесповратне помоћи из пре-
тприступних фондова, био је да се кроз изградњу капацитета ин-
ституција унапреде услови пословања, истакнуто је на завршној 
конференцији. 

Мала и средња предузећа чине око 90% укупног броја при-
вредних субјеката у Србији. Уз унапређење обима, квалитета и 
доступности пословних услуга за њих, ИЦИП је допринео и ус-
постављању стандарда квалитета за пружање услуга том сектору.

Хозе Антонио Гомез, из Делегације ЕУ у Србији, указао је на 
важност одрживости пројекта ИЦИП, с обзиром на значај сектора 
малих и средњих предузећа за привредни раст и отварање радних 
места. Као резултат ИЦИП-а, који је покренут у мају 2010, савет-
ница министра финансија Србије, Драгијана Радоњић Петровић, 
истакла је и развој концепта сертификације пословних консул-
таната, у склопу којег је сертификовано 50 консултаната. Када је 
реч о иновацијама, она је навела да су скенирани иновативни по-
тенцијали око 3.000 малих и средњих предузећа у Србији и да је 
утврђено која од њих имају иновативне потенцијалне и треба им 
помоћи. Драгијана Радоњић Петровић казала је и да је пројекат 
ИЦИП подржао покретање портала „Предузетнички сервис“, са 
информацијама важним за мала предузећа, попут оних о отпо-
чињању посла или извозу.

О значају предузетничког портала и доступности информа-
ција говорио је и директор Националне агенције за регионални 
развој Ивица Ежденци. Он је навео да су истраживања показала 
да је доступност информација трећи по значају проблем за мала 
и средња предузећа, после доступности капитала и администра-
тивних баријера, посебно из домена пореза.

Вођа тима ИЦИП пројекта, Јирген Хенке, рекао је да је проје-
кат био усмерен на доступност квалитетних, свеобухватних услуга 
за подршку пословању, изградњу иновативних алата и промоцију 
видљивости услуга подршке за мала и средња предузећа.

Пројекат ИЦИП трајао је 30 месеци, а реализован је у сарадњи 
са Министарством финансија и привреде, Националном аген-
цијом за регионални развој и бројним другим институцијама и 
организацијама. Циљ ИЦИП пројекта, такође, био је да се учврсти 
веза између предузећа и истраживачких институција и иновацио-
них фондова. 

Из пројекта ИЦИП су навели да у Србији има око 500 пружа-
лаца помоћи малим и средњим предузећима, при чему се најви-

ше пружају основне услуге, а знатно мање напредне. Готово 81% 
пружалаца пословних услуга концентрисано је у четири града/
региона - Београду, Нишу, Крагујевцу и Новом Саду. У преосталих 
17 градова/региона број пружалаца услуга малим предузећима 
креће се од два до највише 15. Гледано према области услуга које 
се нуде, 32% су понуде за израду пословних планова, 27% нуде ор-
ганизационе/менаџмент и услуге људских ресурса, а следе услу-
ге из домена маркетинга/комуникација и савети за започињање 
посла.

Ситуација се разликује и по броју области услуга које се 
пружају, па се у четири највећа града у Србији нуди готово свих 
17 услуга, док мањи градови на располагању имају само три до 
осам услуга. Мала и средња предузећа, показују истраживања, 
најчешће користе консултантске услуге везане за заштиту и без-
бедност на раду, услуге из рачуноводства, ревизије и пореза и ус-
луге контроле и сертификације квалитета. Компаније су као најпо-
требније консалтинг услуге, уз спремност да за њих плате, навеле 
маркетинг, промоцију, продају, затим систем квалитета (нпр. ИСО 
9000) и контролу квалитета и његово унапређење. 

Набрајајући проблеме са којима се суочавају у раду, највећи 
број малих и средњих предузећа је истакао компликоване адми-
нистративне процедуре, затим наплату потраживања, недовољан 
приступ капиталу, локалне таксе, недостатак квалификованих 
радника и квалитетних локалних ресурса.

	 	 	 	 	 	 СМЦ

Подршка развоју малих и средњих предузећа

квалитетне и  
СвеобуХватне уСлуге
Делегација Европске уније у Републици Србији и Пројекат унапређења конкурентности и иновативности МСПП 
организовали су прошле недеље завршну конференцију, на којој су представљени резултати двоипогодишњег пројекта, 
као и препоруке за њихово даље унапређење у циљу побољшања услова пословања у Србији

Резултати пројекта
•	 Унапређен јеквалитет, обимидоступностуслугазаМСПП

кроз модел стандардизованог пакета услуга, који су стручњаци
ИЦИП-а, у сарадњи са министарством и НАРР, развили на осно-
ву процене стварних потреба српских предузећа.

•	 Успостављени су стандарди квалитета за пружање услу-
га МСПП.

•	 Међународни и домаћи стручњаци које је ангажовао
ИЦИП одржали су бројне теоријске и практичне обуке за пред-
ставнике државних институција, али и привреднике, а приме-
на стеченог знања требало би врло брзо да се манифестује кроз
унапређење иновативности и конкурентности домаћих преду-
зећа.

•	 Инсистирано је на подизању свести и ширењу информа-
ција о различитим програмима подршке за које домаћа преду-
зећа могу конкурисати код европских фондова и програма, али
и на сарадњи науке и привреде, чији је циљ повећање инова-
тивности МСП.
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Ослушкујући потребе тржишта рада, Национална служба 
за запошљавање и током ове године реализовала је бројне обуке, 
како би они који на посао чекају већ дуго година, могли да се прек-
валификују и лакше дођу до радног места. Уз подршку Национал-
не службе, 18 незапослених грађана Кладова завршило је обуке за 
завариваче, аутомеханичаре, собарице и куварице. 

Седам незапослених је у оквиру програма «Друга шанса», 
пројекта намењеног лицима без завршене основне школе, стекло 
основно образовање и завршило стручну обуку за аутомехани-
чара или заваривача. Собарице и куварице обуке су завршиле у 
оквиру програма «Промоција запошљавања младих», намењеног 
незапосленима млађим од 30 година. Седам заваривача стекло је 
ново занимање у оквиру редовних обука за тржиште рада у орга-
низацији Националне службе за запошљавање.

„У име Националне службе за запошљавање честитам вам на 
успешно завршеним обукама и желим пуно среће и успеха у про-
налажењу посла. Позивам вас да се и убудуће за помоћ и подрш-
ку обраћате Националној служби за запошљавање“, изјавила је 
директорка борске филијале НСЗ, Лидија Начић, која је уручила 
сертификате незапосленима који су успешно завршили обуке у 
Кладову.

Да су обуке важан и ефикасан начин прилагођавања понуде 
и потражње на тржишту рада, сведочи чињеница да ће се четири 
новообучена заваривача запослити у наредних пар недеља код ло-
калних послодаваца. Једна куварица већ је покренула сопствени 
посао и са евиденције незапослених прешла у базу послодаваца.

ЦЗИ

Национална служба за запошљавање већ три године спро-
води конкурсе за самозапошљавање. На конкурс могу да се јаве 
искључиво незапослена лица која желе да започну сопствени биз-
нис, а једини услов који треба да испуне, када добију новчана сред-
ства, јесте да на тржишту послују најмање годину дана. Средства 
можда нису велика, али су добра помоћ за све који немају посао, а 
желе нешто да раде.

Када се преселила у Банатско Ново Село, васпитачица Марија 
Симјоновић није имала посао, али је чула за субвенционисане кре-
дите за самозапошљавање, па је одлучила да се јави Националној 
служби.

„Мотивација ми је била то што Банатско Ново Село нема ни 
вртић, као ни неко друго место у којем деца могу да бораве, играју 
се и друже. Имам искуства у раду са децом и због тога сам се оп-
ределила за овај посао. Било је потребно да и ја уложим одређена 
средства, јер је овај кредит подстицајан, а услов је да годину дана 
плаћам доприносе. Интересовање за боравак деце није лоше, али 
би могло да буде и боље. Деца у Банатском Новом Селу су обез-
беђена у заједничким домаћинствима, али нове генерације знају 
и колико је деци потребна социјализација, као и то да деца буду 
међу децом“, каже Марија Симјоновић.

Бранислав Бујишић је са својим пријатељима радио на изра-
ди веб сајтова, под уговором, за разне фирме. Међутим, када је по-
четком године чуо за могућност да за свој бизнис може да добије 
и подстицајна средства од Националне службе за запошљавање, 
конкурисао је. Најпре је одбијен, али су га након неколико месеци 
звали из Националне службе, са понудом да добије 160 хиљада 
динара за покретање посла.

„Правимо веб сајтове и извозимо их у иностранство. Радимо 
нас тројица. Сви смо програмери и радимо на једном посебном 
пројекту. Желимо да наставимо да радимо овај посао, зато смо и 
ушли у све ово. Подстицајна средства сама по себи нису довољна 
да нам плате доприносе. Ипак, желимо и даље да радимо, напре-
дујемо и оставимо нешто иза себе“, навео је Бранислав Бујишић.

„У панчевачкој филијали Националне службе за запошља-
вање, која покрива Панчево, Опово, Ковин и Ковачицу, у току 2012. 
године 80 људи је покренуло свој посао преко програма самозапо-
шљавања. То су углавном послови у домену услуга и производње. 
Имамо производњу бехатон плоча, затим производњу колача и 
торти, нове адвокатске канцеларије, услуге у домену израде ин-
тернет софтвера, фризерске услуге. Пратимо њихов рад како бисмо 
видели да ли су опстали на тржишту. Свако од њих добије по 160 
хиљада динара, уз услов да опстану на тржишту најмање годину 
дана. Дајемо им и савете“, каже Зорица Максимовић, саветник за 
запошљавање особа са инвалидитетом и пи-ар Филијале Панчево 
НСЗ.

РТ	Панчево

Уручени сертификати полазницима обука у Кладову

Програм самозапошљавања у Панчеву

ИЗ БАЗЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ У БАЗУ ПОСЛОДАВАЦА

ЗАПОСЛИ СЕ САМ!

Да су обуке важан и ефикасан начин прилагођавања понуде и потражње на тржишту рада, сведочи и чињеница да ће 
се четири новообучена заваривача у наредних пар недеља запослити код локалних послодаваца

У току 2012. године 80 људи из Панчева и околине покренуло је сопствени посао путем програма самозапошљавања. 
Најчешће се ради о пословима у домену услуга и производње, као што су производња бехатон плоча, производња 
колача и торти, отварање адвокатских канцеларија, а заступљене су и услуге у домену израде интернет софтвера
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Усклопу активности око ревизије Локалног акционог 
плана за младе (ЛАП), односно израде Нацрта плана за 
период од 2013. до 2016. године, у Сомбору је организо-
ван низ трибина и едукација, како би се младе особе мо-
тивисале и укључиле у израду овог документа. Пројекат 

“Узми ЛАП у своје руке - Мотивисање младих и локалне заједни-
це за допринос изради Локалног акционог плана”, који реализује 
Сомборски едукативни центар, у партнерству са Канцеларијом за 
младе Сомбор, Сомборским омладинским Бумом (БООМ) и Цен-
тром НВО Сомбор, а финансира Министарство омладине и спорта, 
дао је прилику младима да кроз радионице сазнају нешто више 
о политици за младе и изнесу своје идеје на који начин проблеми 
младих могу да се решавају. 

Централна активност тродневног серијала била је јавна три-
бина под називом “Јавни простори за младе у Сомбору”, која је 
делом организована и као део пројекта Канцеларије за младе, под 
називом “Направи ЛАП по својој мери”, подржаног од стране НА-
ПОР-а, УСАИД-а и Града Сомбора. Позиву организатора одазвао 
се и градоначелник Немања Делић, који је истакао као значајну 
досадашњу сарадњу невладиних организација, градске управе и 
осталих донатора у области побољшања положаја младих. Члан 
Градског већа за младе и социјална питања, Драган Ненадов, 
најавио је подршку иницијативама организација у циљу обез-
беђивања функционалног простора од стране града за лични и 
социјални развој младих, попут омладинског клуба. 

Ивана Јерков, из Канцеларије за младе Темерин, представи-
ла је пример добре праксе оснивања Омладинског клуба у њеној 
општини. Тибор Киш, из Сомборског омладинског Бума, констато-
вао је да зграда Дома омладине протеклих година није била дос-
тупна младима и онима који организују садржаје за младе, док 

је омладински лидер Небојша Ђулинац излистао јавне просторе 
за младе у граду које су млади мапирали током радионица које 
је водила Зорка Милошевић, координаторка Кацеларије за младе 
Сомбор. 

Већина учесника дискусије сложила се да град коначно 
треба младима да обезбеди функционалан простор за креатив-
но провођење слободног времена, културни, лични и социјални 
развој, иако је било различитих мишљења по питању концепта и 
начина на који исти треба издејствовати. 

„Ревизија Локалног акционог плана за младе је демократ-
ски процес, који је показао да је могуће мобилисати и анимирати 
целокупну локалну заједницу за допринос побољшању положаја 
младих. То је позитиван пример учешћа грађана у одлучивању 
и добар модел који треба да послужи као пример добре праксе 
за доношење значајних стратешких докумената од стране града“, 
рекао је Срђан Влашкалић, менаџер пројекта “Узми ЛАП у своје 
руке”. 

Током тродневног серијала дискусија о ЛАП-у учешће је узе-
ло стотињак грађана, највише младих, затим представници нев-
ладиних организација, државних институција, медија, школства, 
политичких партија и шире грађанство.

С обзиром на велики број младих који су незапослени, учешће 
Националне службе за запошљавање - Филијале Сомбор на овој 
дискусији свакако ће допринети бољој информисаности младих 
о мерама активне политике запошљавања. Учешће представља 
и друштвену одговорност у циљу побољшања положаја младих, 
како у Сомбору, тако и на територији читаве Републике Србије. 

ЦЗИ

Узми ЛАП у своје руке

АКТИВИЗАМ НА ЦЕНИ
Пројекат “Мотивисање младих и локалне заједнице за допринос изради Локалног акционог плана”, 
који реализује Сомборски едукативни центар, а финансира Министарство омладине и спорта, дао је 
прилику младима да кроз радионице сазнају нешто више о политици за младе и изнесу своје идеје 

на који начин проблеми младих могу да се решавају

Приоритети
На јавним дискусијама у оквиру пројекта „Узми ЛАП у 

своје руке“ представљени су досадашњи резултати рада Радне 
групе, конкретне мере и специфични циљеви. Представљено 
је и осам приоритета у раду: подстицање и унапређење свих 
облика запошљавања, самозапошљавања и предузетништва 
младих; подстицање младих да активно учествују у друштву; 
унапређење капацитета организација које се баве младима 
у Сомбору; омогућавање квалитетног провођења слободног 
времена младих; промоција физичког и менталног здравља 
младих и безбедности младих; обезбеђивање једнаких шанси 
за младе, а посебно из рањивих група; подстицање иновација, 
стваралаштва и талената младих; подстицање одговорног од-
носа младих према животној средини.



   |  Број 493  |  28.11.2012. Бесплатна публикација о запошљавању 61  28.11.2012.  |  Број 493  |   

Београдска филијала Националне службе за запошљавање и 
Општина Звездара обележиле су пет година рада Клуба за активно 
тражење посла. Од оснивања Клуба у обуку за тражење посла било 
је укључено 1.100 незапослених, а 225 се запослило у року од шест 
месеци након завршене обуке. 

„Клубови за активно тражење посла представљају изузетно 
ефикасну меру активне политике запошљавања. Прву радионицу 
НСЗ је отворила 2004. године у Крагујевцу, а потом и широм Ср-
бије, укупно 24. Прошле године основан је и Клуб за тражење посла 
у сарадњи са београдском Канцеларијом за младе. Рад у Клубу 
мотивисан је идејом да слободна радна места постоје, само их је 
потребно открити. Модел Клуба за тражење посла је јединствен, 
са својим посебним планом и програмом. Филијала Београд НСЗ и 
Општина Звездара потписале су Споразум о дугорочној сарадњи, 
ради бољег повезивања институција, предузетника и невладиног 
сектора, у циљу спровођења активних мера политике запошља-
вања и дефинисања могућих развојних пројеката. Надамо се да ће 
активирање новог Савета за запошљавање ускоро довести до ус-
вајања Локалног акционог плана запошљавања за наредну годину, 
чиме ће се стећи услови да заједнички финансирамо програме и 
мере активне политике запошљавања, примерено развојним пот-
ребама Општине Звездара“, рекла је том приликом Драгана Кона-
ков Радовановић, директорка Филијале Београд НСЗ.

Председник Општине Звездара, Едип Шерифов, истиче да је 
Звездара прва градска општина која је помогла оснивање оваквог 
једног клуба, свесна да проблем незапослености притиска наше 
друштво већ годинама уназад, а да нас и у годинама које предстоје 
чека озбиљан рад на решавању тог проблема. 

„Општина ће наставити активну сарадњу са НСЗ. Крајем де-
цембра организоваћемо још један сајам запошљавања на Звездари. 
Надам се да ћемо на следећој Скупштини Општине заједно донети 
озбиљан Локални план запошљавања за следећу годину. Апелујем 
и на друге градске општине да остваре сличну сарадњу са Нацио-
налном службом, јер ће као производ имати грађане који ће про-
наћи посао“, поручио је Шерифов.

Програм рада Клуба подељен је на теоријски и практични део. 
Подједнако су заступљени индивидуални и групни рад, уз раз-
мену искустава међу полазницима. Важно је да лице које дође на 
обуку буде мотивисано за рад у групи, а саветници имају задатак 
да свакоме пруже подршку, амортизују евентуалне неуспехе у тра-
жењу посла, мотивишу и активирају полазнике. 

„Обука се организује за мање групе, од 10 до 15 незапослених. 
Две недеље полазници савладавају основне вештине у тражењу 
посла, почев од самопроцене властитих интересовања, вештина, 
знања, склоности, способности, ставова и вредновања посла, пре-
ко упућивања у формалне и неформалне начине тражења посла, 

где је нагласак на томе да сваки полазник формира своју мрежу 
контаката и извора информација о потенцијалним пословним по-
нудама. Клуб има 10 рачунара на којима полазници самостално 
претражују сајтове за оглашавање слободних радних места, а на-
кон теоријске обуке обавезни су да напишу документа са којима 
конкуришу за посао (CV, пријаву на конкурс, контактно и пропрат-
но писмо). Практичним радом обухваћена је и симулација интер-
вјуа са послодавцем. Након обуке сваки полазник може да користи 
интернет салу Клуба у поподневним часовима, током наредних ме-
сец дана“, објаснила је Миланка Стевановић, једна од две саветнице 
у београдском Клубу за активно тражење посла.

Друга саветница, Марта Кодеља, истиче да обука у Клубу по-
диже самопоуздање полазника, активира их и мотивише, упућује 
на различите изворе информисања у потрази за послом.

Да би незапослено лице било укључено у обуку, неопходно је 
да се налази на евиденцији НСЗ и познаје основе рада на рачуна-
ру. Циљне групе за обуку су незапослени који имају најмање трећи 
степен стручне спреме, дугорочно незапослена лица, као и остала 
теже запошљива лица.

Н.	Новаковић

Београдски Клуб за активно тражење посла

ПЕТ ГОДИНА УСПЕШНОГ РАДА
Обука подиже самопоуздање полазника, активира их и мотивише, упућује на различите изворе информисања у 

потрази за послом

Брже до посла 
„На обуци сам била пре тачно пет година. Овде сам научи-

ла како да саставим CV, контактно писмо, како да се на најбољи 
начин представим послодавцу, али и да задржим мотивацију. 
У току обуке имала сам прилику да одем на неколико разго-
вора за посао стручног сарадника у фармацеутским кућама. 
Након обуке сам радила као волонтер, а годину дана касније 
сам свој CV, на енглеском језику, послала на универзитете у Не-
мачку. Добила сам место на универзитету Грејсленд, на северу 
Немачке. Иако ме никада нису видели, само на основу онога 
што сам написала, а што сам овде на обуци научила, тамо сам 
била примљена без проблема. Захваљујући овој обуци прак-
тично нисам чекала на посао, већ сам га нашла одмах након 
стажирања и стручне праксе у Немачкој“, каже једна од првих 
полазница обуке у београдском Клубу за активно тражење 
посла, Ана Ивановић, доктор стоматологије.

Једна од полазница које сада похађају двонедељну обуку у 
Клубу за тражење посла је и Бојана Јовић.

„Дипломирала сам у септембру, а по занимању сам дип-
ломирани економиста. Надам се скорој прилици да одем на 
разговор за посао, јер је већ данас једна од полазница доби-
ла прилику да се представи послодавцу. Рад у Клубу је веома 
садржајан. Постоје неке скривене тајне за које нисмо знали, 
а које нам саветнице откривају и тако нам помажу да се што 
боље представимо послодавцу“, истиче Бојана.
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Србија има знатан енергетски потенцијал у обновљи-
вим изворима енергије, али он није у довољној мери 
искоришћен, или уопште није искоришћен када је реч 
о одређеним изворима енергије, попут ветра или сунче-
вог зрачења. Употреба енергије из обновљивих извора 

још је у повоју и у свету, осим у неким развијеним земљама и 
највећи изазов представља прелазак на чистије технологије, уз 
постизање економске исплативости. Поред технолошких изазо-
ва, неразвијеног тржишта и недостатка искуства у Србији, веће 
коришћење обновљивих извора енергије отежавају и законске и 
административне препреке које одбијају инвеститоре. Нови за-
кон о енергетици би требало да отклони те препреке и унапреди 
услове за улагања. И поред многих изазова, циљ Србије је да по-
већа удео енергије из обновљивих извора у потрошњи, што је и 
њена обавеза која проистиче из чланства у Енергетској заједни-
ци Југоисточне Европе, као оквира за интеграцију у енергетско 
тржиште ЕУ.

Оријентисаност према инвестицијама
НИН фокус је београдском Медија центру, средином новем-

бра, организовао панел-дискусију, под називом “Енергетска бу-
дућност Србије - улагања у производњу енергије из обновљивих 
извора“.  

Помоћник министра енергетике, развоја и заштите живот-
не средине, Дејан Трифуновић, који иначе и руководи Секто-
ром за енергетску ефикасност и обновљиве изворе енергије у 
Министарству, казао је да ће Министарство бити оријентисано 
према пословном сектору и инвестицијама, али и према произ-
водњи енергије из обновљивих извора. Министарство енергетике 
Србије наставиће да подржава инвестиције у обновљиве изворе 
енергије. До краја новембра биће објављен предлог нове уредбе 
о фид-ин тарифама, којом нису предвиђене радикалне промене 
подстицајних тарифа за откуп струје из обновљивих извора енер-
гије (фид-ин). Предвиђене промене обухватају  рок трајања фид-
ин тарифа, који сада износи 12 година и увођене подстицаја за 
производњу струје из биомасе животињског порекла.

„Тренутне калкулације показују да ће субвенционисање от-
купа струје из обновљивих извора енергије у 2013. коштати из-
међу 25 и 30 милиона евра, пошто се не очекује прикључивање 
на мрежу већих производних капацитета“, рекао је Трифуновић 
и нагласио да је до сада у Србији издато 128 енергетских саглас-
ности за објекте до једног мегавата снаге и 81 енергетска дозвола 
за електране изнад једног мегавата, а на мрежу су прикључена 
укупно 34 објекта. Уколико би се на мрежу прикључиле ветрое-
лектране снаге 450 мегавата, колика је тренутна квота, за фид-ин 
откуп струје из тих електрана би се издвајало 106 милиона евра 
годишње.

Енергетска будућност Србије

Немогуће је базирати инвестиције у обновљиве изворе енергије на добронамерности владајућих структура 
и подстицајним тарифама. Прикључење на мрежу 450 мегавата ветролектрана повећало би цену струје за 2 
до 2,5 одсто у периоду од 2015. до 2017. године. Обновљива енергија дугорочно је јефтинија за потрошача и 

далеко мање штетна по околину од класичне

Проблеми малих предузетника
Технологија за коришћење обновљивих извора енергије 

све више узима маха у нашој земљи, међутим, велики број 
малих предузећа која се тиме баве једва да могу да опстану 
на тржишту и оптерећена су бројним проблемима. Ако мали 
привредник уложи идеју, енергију и новац у реализацију не-
ког пројекта обновљивих извора енергије у Србији, тешко да ће 
моћи да опстане на тржишту и да се избори са конкуренцијом 
великих компанија. Привредници и стручна јавност сагласни 
су у оцени да је помоћ државе у том послу, нажалост, изостала.

„Прво, ниво развијености технологије и могућности да 
буду конкурентни са великим светским компанијама очито 
није у једном таквом стадијуму да се могу лако изборити са 
тим тржиштем“, објашњава др Јован Петровић, из покрајинског 
Центра за енергетску ефикасност.

Најбољу илустрацију тих проблема представља произ-
водња огрева из биомасе. Имамо је у изобиљу, могли бисмо да 
производимо, на пример, довољно брикета чак и за извоз, али 
у пракси то није тако. Производња наменске технологије из об-
новљивих извора енергије подразумева запошљавање људи и 
више пореза у буџету државе. Међутим, с обзиром на недоста-
так подршке таквој производњи, један соларни панел или тона 
брикета још увек нису приступачни просечном грађанину, а 
уопште не би морало да буде тако.
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„Србији су потребни озбиљни инвеститори у обновљиве из-
воре енергије, који ће брзо изградити објекте. Србија је преузела 
обавезу да до 2020. године повећа удео енергије из обновљивих 
извора у укупној потрошњи са 21,2 на 27 одсто“, рекао је помоћ-
ник министра енергетике, развоја и заштите животне средине 
Републике Србије и додао да ће у наредних шест до девет месеци 
бити донети кључни документи који регулишу област енерге-
тике, почевши од Стратегије развоја енергетике до 2025. године 
са пројекцијама до 2030. То значи да ће бити усвојен и Закон о 
рационалној употреби енергије, донети национални планови за 
обновљиве изворе енергије и енергетску ефикасност, али и низ 
подзаконских аката, међу којима су гаранције о пореклу, акт о 
биогориву, добијање статуса повлашћених произвођача струје. 
Неки од тих докумената ће бити увојени до краја ове године, а 
неки почетком 2013.

Иновативни начини за  
финансирање пројеката

Председница Српског удружења за енергију ветра (SEWEA), 
Маја Турковић, казала је да се годину и по чека на доношење под-
законских аката који регулишу област производње енергије из 
обновљивих изовора.

„То је лош сигнал за инвеститоре. Предуслов за инвестиције 
је да регулаторни оквир буде стабилан и предвидив. Неизвесност 
је нешто због чега инвеститори беже главом без обзира“, каза-
ла је Турковићева и нагласила да ће цена електричне енергије 
у Србији, која је сада око 5,5 евроценти за киловат, морати да се 
повећава, додајући да ће на то утицати испуњавање обавеза о 
смањењу емисије угљен-диоксида, заштите животне средине и 
коришћења обновљивих извора. Према њеним речима, прикљу-
чење на мрежу 450 мегавата ветролектрана у Србији повећало 
би цену струје за два до 2,5 одсто у периоду од 2015. до 2017. го-
дине.

Она је казала да је обновљива енергија дугорочно јефтинија 
за потрошача и далеко мање штетна по околину од класичне. По 
њеним речима, није случајно што се у Европи коришћење енер-
гије ветра попело са 2 на 10 одсто, а истовремено коришћење 
мазута смањено на шест са некадашњих дванаест одсто. Тур-
ковићева сматра да се тим путем мора ићи, пре или касније у 
Србији, и истиче да ни у једној земљи капацитети за производњу 
енергије из обновљивих извора нису изграђени без подстицајних 
тарифа за откуп струје.

Директор представништва компаније „Секјурум екви-
ти партнерс“ (Securum equity), Иван Матејак, казао је да многе 
земље смањују и укидају фид-ин тарифе.

„Немогуће је базирати инвестиције у обновљиве изворе енер-
гије на добронамерности владајућих структура и подстицајним 
тарифама. Морају се наћи иновативни начини за финансирање 
пројеката“, рекао је Матејак и подсетио да ова компанија планира 
да у Србији изгради соларне електране укупне снаге 1.000 мега-
вата, у шта ће инвестирати око 1,75 милијарди евра. Струја из тих 
електрана ће се извозити на европско тржиште. Матејак сматра 
да је шанса Србије у сарадњи са земљама ЕУ, где се поново јавља 
потреба за енергијом, у процесу  изласка из кризе, и поново по-
чиње са производњом. 

„Шанса Србије је извоз енергије, а привредна димензија је 
одлучујућа за енергетику и обновљиве изворе“, сматра Матејак.

Заменик директора компаније Renewable Energy Ventures, 
Милан Ћушић, сматра да највећи проблем остаје трома и гло-
мазна државна администрација, али верује и да је важно донети 
одрживу енергетску политику. Ћушић сматра да инвеститори не 
улажу, јер губе време због спорости државног апарата. Милан 
Ковачевић, консултант за страна улагања, нагласио је да је код 
нас 56 одсто капитала у рукама већ презадужене државе, а пре-
осталих 44 у рукама приватног сектора. Ковачевић сматра да не-
мамо знања, да немамо ни план како да га стекнемо, да немамо 
инвеститоре, а оно што имамо нерезонски трошимо.

А.Б.

Институција једног шалтера 
За добијање свих неопходних дозвола за изградњу елек-

трана које користе обновљиве изворе енергије, у Србији су 
потребне четири године. За хидроелектране је потребно 27 
дозвола, а за ветроелектране одобрења од 22 институције. Из 
Министарства енергетике је најављено да ће бити олакшано 
добијање дозвола за инвеститоре кроз институцију „једног 
шалтера“ у Министарству, који ће обезбеђивати сва потребна 
документа.

Горње Подунавље део Унесковог 
     резервата биосфере

На територији пет европских земаља, укључујући Србију, 
ствара се прекогранични резерват биосфере Мура-Драва-Ду-
нав, који би требало да буде заокружен и проглашен 2014. 
године, под заштитом Унеска. Резерват, чији је настанак ини-
цирао Светски фонд за природу, за сада покрива Хрватску и 
Мађарску, а Аустрија, Словенија и Србија ће му се придружити 
у следеће две године.

Циљ пројекта је не само да се заштити угрожени биљни 
и животињски свет на 700 километара приобалног подручја 
дуж трију река, већ и да се поспеши економски развој локалних 
заједница.

Када резерват буде заокружен, заузимаће површину од 
800.000 квадратних километара и представљаће највеће реч-
но заштићено подручје у Европи, али и највећи прекогранични 
резерват на свету - стручњаци га често називају „европским 
Амазоном“.

„Србија у овај пројекат улази са специјалним резерватом 
природе Горње Подунавље, који се пружа дуж леве обале Ду-
нава, а који ће код Унеска бити номинован 2013. године“, ре-
кла је еколошком сајту агенције Бета „Зелена Србија“ (www.
zelenasrbija.rs), представница Светског фонда за природу Ду-
шка Димовић. Према њеним речима, ако номинација прође, уз 
приступање преостале две државе, прекогранични резерват 
биосфере ће 2014. године бити уписан на Унескову листу заш-
тићених подручја.
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Београд 
Гундулићев венац 23-25  
тел. 011/2929-100, 2929-000

Нови Сад  
Алберта Томе 2 
тел. 021/4885-500

Зрењанин 
Сарајлијина 4 
тел. 023/519-800

Кикинда 
Доситејева 24 
тел. 0230/411-700

Панчево 
Војводе Радомира Путника 20 
тел. 013/306-800

Вршац 
Феликса Милекера 21 
тел. 013/802-400

Сомбор 
Апатински пут 1 
тел. 025/464-000

Сремска 
Митровица 
Светог Димитрија 31 
тел. 022/638-800

Суботица 
Трг слободе 3/3 
тел. 024/644-600

Крагујевац 
Светозара Марковића 37 
тел. 034/505-500

Јагодина 
Љубише Урошевића 16 
тел. 035/201-011

Ниш 
Ратка Вукићевића 3 
тел. 018/501-200

Пирот 
Кнеза Милоша 59 
тел. 010/305-000

Прокупље 
Цара Лазара 49 
тел. 027/320-000

Бор 
7. јула 29 
тел. 030/453-100

Зајечар 
Николе Пашића 77 
тел. 019/444-500

Ваљево 
Владике Николаја 1 
тел. 014/295-600

Врање 
Тодора Шпанца 1 
тел. 017/407-100

Краљево 
Цара Душана 78 
тел. 036/302-000

Нови Пазар 
Шабана Коче 18 
тел. 020/330-000

Крушевац 
Балканска 33 
тел. 037/412-501

Лесковац 
11. октобра 25 
тел. 016/202-400

Пожаревац 
Шумадијска 31 
тел. 012/538-100

Смедерево 
Др Миладина Милића 2 
тел. 026/633-900

Ужице 
Железничка 22 
тел. 031/590-600

Пријепоље 
Санџачких бригада 11 
тел. 033/719-011

Чачак 
Жупана Страцимира 35 
тел. 032/303-700

Шабац 
Масарикова 31 
тел. 015/361-700

Лозница 
Кнеза Милоша 3 
тел. 015/879-700

Косовска 
Митровица 
Џона Кенедија бб 
тел. 028/420-600
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