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Међународна конференција о 
каријерноМ вођењу и саветовању

КАРИЈЕРА ПО  
МЕРИ МЛАДИХ 
Стратегија КВИС препознаје три важна циља: принцип 
целоживотног учења, прилагођавање потребама тржишта 
рада и социјална инклузија и једнакост

дан људских права

НАПРЕДАК ВИДЉИВ, 
АЛИ НЕДОВОЉАН
Сиромаштво је основни проблем и ризик за људска права. 
Са економским опоравком земље, отварањем нових 
радних места, покретањем привреде, створиће се и бољи 
амбијент за поштовање људских права

осМи европски правни и  
политички форуМ

УЗ ПОДРШКУ ДРУШТВА 
ДО КОНКРЕТНИХ 
РЕЗУЛТАТА
ЕУ интересује примена закона, не само усвајање. Када 
постоји консензус о закону и подршка друштва за примену, 
лакше је остварити континуиране резултате 
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уводник

Предлози, сугестије, критике
У организацији новооснованог „Еурогајданс центра“ 

(Еuroguidance) у Републици Србији, у сарадњи са Министар-
ством омладине и спорта и Министарством просвете, науке 
и технолошког развоја, прошле недеље, у Палати „Србија“ у 
Београду, одржана је Међународна конференција о каријер-
ном вођењу и саветовању, која је окупила представнике др-
жавних органа, универзитета и школа, невладиних органи-
зација, канцеларија за младе и међународне експерте. 

„Један од циљева ове конференције је да се сви реле-
вантни фактори у овој области код нас упознају са приме-
рима добре праксе из других европских држава - Немачке, 
Данске, Бугарске и Хрватске. На панел-сесијама покренуће 
се дискусије о моделима каријерног вођења и саветовања. 
Очекујем предлоге, сугестије, критике које можемо угради-
ти у образовни систем Србије“, истакао је помоћник мини-
стра у Министарству просвете, науке и технолошког развоја, 
Зоран Костић.

Као подсетник да свако, без изузетка, има право на 
живот, слободу и сигурност, широм света обележава се 
Међународни дан људских права. Овај дан обележава се од 
1950. године, две године након што је 10. децембра потпи-
сана Универзална декларација о људским правима, у којој 
је истакнуто да су та права универзална и да не зависе од 
националне, државне, идеолошке, социјалне и културне 
припадности. 

Дан уочи овогодишњег обележавања у Србији, заштит-
ник грађана Саша Јанковић и стална координаторка Ује-
дињених нација у Србији Ирена Војачкова Соларно, упозо-
рили су да се ситуација у области људских права у земљи 
непрекидно побољшава, али да су рањиве групе и даље 
дискриминисане. Они су подсетили да је напредак у пошто-
вању људских права утврђен и током недавне посете високе 
комесарке УН за људска права Србији, као и у Универзалном 
периодичном прегледу, кроз који је Србија прошла јануара 
2013. Међутим, посебну пажњу скренули су на недавне про-
тесте против смештаја азиланата, што је, истичу, додатни 
разлог за забринутост. 

На Осмом европском правном и политичком форуму, 
који је почетком децембра одржан у Београду, наглашено 
је да је циљ Србије да се до 2017. године за 70% закона који 
се усвоје одржи јавна расправа, као и да се у израду зако-
на укључе заинтересоване групе и појединци уз претходно 
уређење области лобирања. Остварен је одређен напредак 
у нормативном оквиру и пракси, а у протеклих 10 година 
повећан је број анализа ефеката прописа. Србија треба да 
доноси квалитетне законе, јер се потреба за израдом закона 
јавља рано у процесу приступања: доношење закона је об-
ично мерило за отварање поглавља, док је њихова примена 
мерило за затварање, речено је на скупу о законодавном 
процесу у Србији пре почетка преговора са ЕУ.

Редакција



  Националне технолошке платформе Србије

И поред бројних проблема, индустрија је највиталнија грана привреде, која ствара 
профит, запошљава и тражи квалитетну радну снагу. Међутим, да би била конкурентна, 

треба да запошљава око 40 одсто високообразованих кадрова, док их је у привреди 
Србије свега око седам одсто

На инжењерском форуму „Националне технолошке 
платформе Србије - 160 година индустрије и фабрике 
за будућност Србије“, одржаном почетком децембра 
у ПКС, председник Коморе, Жељко Сертић, истакао 

је да Србија мора израдити добар и реалан план економског 
развоја, јер нема индустрије без добре економије. „Да би се то 
и остварило потребно је да се удруже струка, наука, привре-
да и држава“, наглашава Жељко Сертић.

„Индустријализације нема без динамичног технолошког 
развоја, у коме кључну улогу имају наука и инжењерство“, 
рекао је Никола Хајдин, председник Српске академије наука 
и уметности (САНУ). Треба сагледати, како је указао, пози-
цију Србије, техничко-технолошких истраживања и индус-
трије у савременим светским технолошким процесима.

„Србији је неопходан добар школски систем и наука, да 
би постала друштво засновано на економији знања“, нагла-
сио је Бранко Ковачевић, председник Академије инжењер-
ских наука. Према његовим речима, индустрија је највитал-
нија грана привреде, која ствара профит, запошљава и тражи 
квалитетну радну снагу. Према проценама ЕУ, индустрија, да 

би била конкурентна, треба да запошљава око 40 одсто висо-
кообразованих кадрова, којих је у привреди Србије свега око 
седам одсто. Велики проблем Србије је одлив мозгова, мла-
дих и образованих кадрова.

Информационо-комуникационе технологије створиле 
су нови поглед на живот. Техника и технолошке платформе 
треба да буду постоље ове земље, како би ишла напред. „По-
већање квоте за упис на техничке факултете је први корак 
према том циљу“, поручио је Срђан Станковић, председник 
Националног савета за високо образовање. Факултети и 
привреда би требало у стопу да прате нове трендове.

И систем средњошколског образовања потпуно је не-
прилагођен потребама привреде. То је неопходно што пре 
променити, јер не можемо да применимо нове технологије 
и савремене процесе производње уколико немамо добро 
обучене раднике. Примера ради, у Немачкој се појавио не-
достатак адекватних техничких стручњака, па су факултети 
потписали уговоре са локалним самоуправама по којима ин-
жењери одмах по завршеном факултету добијају запослење. 
Након тога је порасло интересовање за школовање техничких 
кадрова.

У Србији креће реализација пројеката попут  Јужног 
тока и Коридора 11, на којима ће бити ангажован велики 
број техничких радника. Наш образовни систем ће морати да 
припреми раднике за такве послове. Како је најављено, др-
жава ће учествовати у обучавању, дошколовању, преквали-
фикацији кадрова за те послове, без обзира на њихов степен 
образовања, а од представника привреде се очекује да јасно 
укажу који образовни профили су им потребни.

В.П.

ИНДУСТРИЈА ОСНОВ  
ДОБРЕ ЕКОНОМИЈЕ

Кластеризација
Кластери су у ЕУ означени као један од најважнијих фак-

тора који утиче на развој конкурентности, иновативности и 
регионални развој. Развој региона је повезан са нивоом снаге 
кластера. У ЕУ скоро 40% запослених ради у оквиру предузећа 
која припадају неком кластеру, а најуспешнији индустријски 
кластери су у Италији, Шпанији, В. Британији, Немачкој, Бел-
гији, Швајцарској и Скандинавији. Најразвијенији су у об-
ласти ауто-индустрије, машинске и електронске (укључујући 
и телекомуникациону опрему и оптичке уређаје) индустрије, 
авио-индустрије, хемијске и фармацеутске индустрије, произ-
водње текстила и конфекције, али и у области прераде метала, 
дрвета и пластике, пољопривредне механизације, коже и обуће, 
кућних апарата и сатова. Кластери се међусобно разликују само 
по физичко-географским обележјима области у којима су ло-
цирани. Једна од најважнијих њихових карактеристика јесте 
да имају очигледне предности у привлачењу инвестиција на-
мењених развоју и комерцијализацији високософистицираних 
технологија. 

Чланови индустријских кластера већином не конкуришу 
једни другима, већ задовољавају потребе различитих партнера. 
На овакав начин остварују синергетски ефекат сваког партнера, 
као и кластера у целини. Значај кластера расте с унапређењем 
конкурентности индустрије, а њихов број се повећава како 
привреда и индустрија постају развијеније. Кластери повећа-
вају капацитет иновација, дифузију технологија, концентрацију 
стручњака и искусног особља, тј. повећавају продуктивност. 
Иновативност се обезбеђује тиме што су фирме унутар класте-
ра често способне да јасније сагледају потребе за иновацијама, 
нове потребе купца, да брже створе и реализују идеје. У њима је 
присутна флексибилност и способност за брзо деловање у скла-
ду са захтевима и потребама. Учешће у кластеру нуди предно-
сти и у погледу разумевања нових могућности које се односе на 
технологију. Предности постоје и у погледу јачања могућности 
да се остваре иновације услед различитих конкурентских при-
тисака.  

	 Извор:	Економски	хоризонти
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Међународни дан људских права

Сиромаштво је основни проблем и ризик за људска права. Са економским опоравком 
земље, отварањем нових радних места, покретањем привреде, створиће се и бољи 

амбијент за поштовање људских права

Као подсетник да свако, без изузетка, има право 
на живот, слободу и сигурност, широм света обе-
лежава се Међународни дан људских права. Овај 
дан обележава се од 1950. године, две године након 

што је 10. децембра потписана Универзална декларација о 
људским правима, у којој је истакнуто да су та права уни-
верзална и да не зависе од националне, државне, идеолошке, 
социјалне и културне припадности. 

Дан уочи овогодишњег обележавања у Србији, заштит-
ник грађана Саша Јанковић и стална координаторка Уједиње-
них нација у Србији Ирена Војачкова Соларно, упозорили су 
да се ситуација у области људских права у земљи непрекид-
но побољшава, али да су рањиве групе и даље дискримини-
сане. Они су подсетили да је напредак у поштовању људских 
права утврђен и током недавне посете високе комесарке УН 
за људска права Србији, као и у Универзалном периодичном 
прегледу кроз који је Србија прошла јануара 2013. Међутим, 
посебну пажњу скренули су на недавне протесте против 
смештаја азиланата, што је, истичу, додатни разлог за забри-
нутост. Како се наводи у заједничком саопштењу, све већи 
проток илегалних миграната и положај азиланата у Србији 
представља озбиљну бојазан у области људских права, јер 
стотине особа које траже азил у Србији имају неодређен ста-
тус и неизвесну будућност, а многима нису на одговарајући 
начин утврђене или регистроване појединачне потребе.

Повереница за заштиту равноправности, Невена Пе-
трушић, у интервјуу „Танјугу“ поводом 10. децембра, Међу-
народног дана људских права, указала је да је сиромаштво 
основни проблем за остваривање тих права, да су и даље у 
највећем ризику од дискриминације припадници ромске 
националне заједнице, а да је степен толеранције најмањи 
према припадницима ЛГБТ заједнице. „У претходних годину 
дана доста тога је урађено да би се таква ситуација промени-
ла“, додала је Петрушићева и подсетила да је у претходним 
годинама унапређен нормативни систем који се тиче побољ-
шања положаја мањинских, осетљивих, друштвених група.

Директорка Канцеларије за људска и мањинска права, 
Сузана Пауновић, упозорава да у Србији нема пуне приме-
не појединих законских решења, а разлози за то су финан-
сијске, административне, људске природе, као и у недовољ-
ном знању и информацијама о законима који се тичу области 
борбе против дискриминације. Она је упозорила и да служ-
беници у државним органима, одговорни за спровођење за-
кона, често нису прошли одговарајућу обуку и нису стекли 
довољно знања и вештина да их у пуној мери примене и тако 
заштите грађане. Пауновићева је прецизирала да је вели-
ки број закона у ранијем периоду усвајан у Скупштини, са 
одредницом да за спровођење нису потребна додатна финан-
сијска средства.

„Није могуће да се нови закон уводи и имплементира у 
пуној мери, бар највећи број њих, уколико за то нема довољно 
средстава у буџету“, оценила је она, додајући да је највећи 
искорак у области људских и мањинских права направљен 
формирањем независних регулаторних тела.

Директорка Канцеларије је поновила и да сиромаштво 
најпре утиче на непоштовање људских права и да је то основ-
ни проблем и ризик за људска права. Пауновићева верује да 
ће се економским опоравком земље, отварањем нових рад-
них места, покретањем привреде, створити бољи амбијент 
за поштовање људских права која су неминовно везана и за 
област економије.

„Поштовање и имплементација међународних обавеза 
и европских антидискриминаторних стандарда у процесу 
европских интеграција захтева њихову адекватну норматив-
ну регулацију, а пре свега спровођење европског антидис-
криминаторног права, што је услов за постојање стабилног 
грађанског друштва“, рекла је Гордана Стаменић, државни 
секретар Министарства правде и државне управе, на конфе-
ренцији о имплементацији европских антидискриминатор-
них стандарда, одржаној у Палати „Србија“.

Стаменићева је истакла да је у Србији начело једнакос-
ти и забрана дискриминације загарантована Уставом, али и 
да је поред тога усвојен и велики број закона који забрањују 
дискриминацију - о забрани дискриминације, здравственој 
заштити, високом образовању, раду, извршењу кривичних 
санкција, заштити права и слобода националних мањина. 

„Неопходно је да се развије свест да је борба против 
дискриминације задатак свих нас и да се у ту борбу морају 
укључити сви чиниоци друштва - запослени у органима др-
жавне управе и локалне самоуправе, независни државни 
органи, организације цивилног друштва, послодавци, син-
дикати, медији“, нагласила је Стаменићева и додала да је 
од пресудне важности реализација антидискриминаторних 
одредби у пракси. 

Она је подсетила да је Влада Србије у јуну ове године ус-
војила Стратегију превенције и заштите од дискриминације, 
која има за циљ да обезбеди поштовање уставног начела заб-
ране дискриминације, али и да ојача и унапреди механизме 
контроле, како би Република Србија испунила и имплемен-
тирала стандарде и отклонила или битно смањила дискри-
минацију осетљивих група.

„Циљ Републике Србије је изградња демократског, со-
цијално праведног друштва, у којем све особе уживају јед-
нака права и имају једнаке могућности за остваривање 
својих потенцијала и равноправно учешће у свим аспектима 
друштвеног, културног, политичког и економског живота“, 
закључила је Стаменићева.

ВП/АБ

НАПРЕДАК ВИДЉИВ, 
 АЛИ НЕДОВОЉАН



Бесплатна публикација о запошљавању 5  18.12.2013.  |  Број 548  |   

Закон о уређењу простора и изградњи

Нови закон предвиђа издавање дозволе на једном шалтеру, за породичне објекте у року од 
осам дана, а за веће стамбене и индустријске објекте до 30 дана. Грађевинска дозвола ће 

бити бесплатна и плаћаће се сукцесивно, од почетка градње до добијања употребне дозволе
Према најновијем извештају Светске банке о условима 

пословања, Србија је по лакоћи добијања грађевинске дозво-
ле на 182. месту или међу 10 најгоре позиционираних земаља 
у свету. Србија би требало да до краја године добије нови За-
кон о уређењу простора и изградњи, којим ће се поједноста-
вити издавање грађевинских дозвола, речено је 4. децембра, 
на јавној расправи о нацрту закона, у Београду. Примена се, 
међутим, може очекивати тек на пролеће, пошто је потребно 
да се надлежне службе припреме за примену закона. 

Министар грађевинарства и урбанизма, Велимир Илић, 
каже да ће нови закон допринети да се у Србији брже гради 
и брже ради. 

„Циљ новог закона је да инвеститори грађевинску дозво-
лу добију на једном шалтеру, у року до 30 дана, да та дозвола 
буде бесплатна, а да се остале обавезе измире у току градње“, 
рекао је Илић и додао да је предвиђено да рок за издавање 
грађевинских дозвола за инвестиционе објекте буде 30 рад-
них дана, за породичне објекте осам радних дана, као и да 
Министарство грађевинарства изда грађевинску дозволу 
уколико локална администрација то не уради у предвиђеном 
року. Илић је подсетио да је предвиђен и електронски попис 
парцела, тако да ће моћи да се прати где се и шта гради, али 
је изразио сумњу да је Катастар спреман за примену новог 
закона и истакао да ће због тога бити потребно око три месе-
ца након усвајања за његово усклађивање. Он очекује да се са 
применом новог закона почне у марту следеће године, када и 
почиње грађевинска сезона.

Влада Србије је формирала и Канцеларију за брзе одго-
воре, која ће почети званично да ради са почетком примене 
Закона о уређењу простора и изградњи. 

„У оквиру Министарства грађевинарства биће форми-
рана комисија за технички преглед објеката. Након њене 
провере неће бити потребни додатни прегледи и губљење 
времена. Биће уведени координатори који ће помагати ин-
веститорима у испуњавању услова за добијање грађевинске 
дозволе и реализацију пројеката, а локалним самоуправама 
ће се плаћати накнада за уређење грађевинског земљишта, 
само за оно што су оне стварно уложиле у инфраструктурно 
опремање неке локације“, рекао је Илић.

Нови закон уводи и класификацију објеката ради бржег 
издавања грађевинских дозвола, главног градског архитекту 
у већим градовима, детаљне планове регулације, урбану ко-
масацију, урбанистички уговор, регистар инвеститора, рану 
партиципацију, препарцелацију.

Хајнц Вилхелм, амбасадор Немачке, истиче да је то ве-
ома важан закон, који ће директно утицати на привлачење 
инвестиција у Србију. Похвалио је напоре Србије и додао да је 
важно што нови закон уводи већу транспарентност у поступ-
цима издавања грађевинских дозвола.

Директорка Канцеларије за економски развој УСАИД, 
Сузан Кутор, изразила је очекивање да ће нови закон побољ-
шати позицију Србије у извештају Светске банке о условима 
пословања, јер је садашњи поступак за издавање грађевин-
ских дозвола компликован, спор, скуп и несигуран.

„Дубоко укорењени интереси у Србији биће угрожени 
новим законом, али то је мала цена коју Србија мора да плати 
како би ишла напред“, истакла је Кутор.

Нацрт закона о уређењу простора и изградњи предвиђа 
конверзију права коришћења у право власништва земљишта 
уз накнаду од 80% тржишне цене по процени Пореске уп-
раве, речено је на јавној расправи. Та одредба оцењена 
је као најлошија и бројни инвеститори су истакли да ће то 
обесхрабрити нове инвестиционе одлуке. 

Министар грађевинарства и урбанизма Србије нагласио 
је да ће се конверзија плаћати и да ће процену вршити Порес-
ка управа, а не судски вештаци. Одредба о конверзији рађена 
је у сарадњи са Америчком агенцијом за међународни развој 
(УСАИД) и Министарством привреде. Помоћник министра 
грађевинарства и урбанизма Србије, Александра Дамња-
новић, додала је да нови закон подразумева конверзију без 
накнаде и конверзију уз накнаду. Како је објаснила, сва лица 
која су била носиоци права коришћења које је стечено у по-
ступку приватизације, стечаја и извршења или која су доби-
ла то земљиште до 13. маја 2003, имаће могућност да стекну 
право својине плаћањем 80% од тржишне цене вредности 
тог земљишта, али од процене Пореске управе. Дамњано-
вићева је истакла да ће сви грађани који су до сада могли без 
накнаде да упишу право својине, то право задржати и овим 
законом, како за општине, тако и за аутономне покрајине и 
Републику Србију.

Представник Америчке привредне коморе, Ђорђе Нико-
лић, рекао је да инвеститори неће пристати на плаћање те на-
докнаде, што ће довести до недовољне развијености бројних 
локација и парализе грађевинског сектора. Он је позитивно 
оценио увођење категоризације објеката, што ће омогућити 
једноставнију процедуру за добијање грађевинских дозвола, 
као и увођење координатора који треба да буде асистент ин-
веститору у прикупљању свих сагласности и дозвола. 

Директор Канцеларије за брзе одговоре, Зоран Ливаја, 
предложио је да основица за конверзију буде порез на имо-
вину који утврђује локална самоуправа, плус коефицијент 
погодности локације.

А.Б.

нова реГулатива За 
покретање Грађевинарства



   |  Број 548  |  18.12.2013. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs6 

Међународна конференција о каријерном 
вођењу и саветовању

Стратегија за каријерно вођење и 
саветовање препознаје три важна 

циља: принцип целоживотног учења, 
прилагођавање потребама тржишта рада 

и социјална инклузија и једнакост

Уорганизацији новооснованог „Еурогајданс центра“ 
(Еuroguidance) у Републици Србији, у сарадњи са Ми-
нистарством омладине и спорта и Министарством 
просвете, науке и технолошког развоја, прошле не-

деље, у Палати „Србија“ у Београду, одржана је Међународна 
конференција о каријерном вођењу и саветовању, која је оку-
пила представнике државних органа, универзитета и школа, 
невладиних организација, канцеларија за младе и међуна-
родне експерте. Догађај су отворили Зоран Костић, помоћник 
министра у Министарству просвете, науке и технолошког 
развоја, Снежана Клашња, помоћник министра у Министар-
ству омладине и спорта и Марија Филиповић Ожеговић, уп-
равитељ Фондације „Темпус“.

Стратегија КВИС
- Један од циљева ове конференције је да се сви реле-

вантни фактори у овој области код нас упознају са приме-
рима добре праксе из других европских држава - Немачке, 
Данске, Бугарске и Хрватске. На панел-сесијама покренуће 
се дискусије о моделима каријерног вођења и саветовања. 
Очекујем предлоге, сугестије, критике које можемо уградити 
у образовни систем Србије, истакао је помоћник министра у 
Министарству просвете, науке и технолошког развоја, Зоран 
Костић.

Снежана Клашња, помоћница министра омладине и 
спорта, упознала је присутне са стањем у области каријерног 
вођења и саветовања у Републици Србији и предлогом пре-
порука за даљи развој свеобухватног националног система 
каријерног вођења и саветавања (КВИС). Како је нагласила, 
Национална стратегија за младе први је стратешки документ 
који спомиње каријерно вођење и саветовање. Поред тога, За-
кон о младима, донет 2011. године, такође препознаје КВИС 
као једну од важних области за живот и рад младих људи.

- Стратегија за каријерно вођење и саветовање препо-
знаје три важна циља. То су: принцип целоживотног учења, 
прилагођавање потребама тржишта рада и социјална ин-
клузија и једнакост, каже Снежана Клашња.

Према подацима из Анкете о радној снази Републичког 
завода за статистику, из априла ове године, стопа незапосле-
ности младих од 15 до 24 године износи 49,7%. Нешто боља 
ситуација је у групи од 15 до 30 година, где је стопа незапос-
лености 40%, а најугроженија категорија су млади без обра-
зовања, који нису завршили никакву обуку и без посла су.

- Парадокс је у томе што и поред оволиког броја мла-
дих људи који су без посла, послодавци не могу да попуне 
одређени број радних места, јер на тржишту радне снаге не 

КАРИЈЕРА 
ПО МЕРИ 
МЛАДИХ

Пример добре праксе: Немачка
Целоживотно каријерно вођење и саветовање у Немачкој је 

праћено низом активности усмерених на све грађане, како би се 
укључили у обуке којима ће подићи своје компетенције и кон-
курентност на тржишту рада.

Савезна Република Немачка има 16 држава које имају 
сопствене образовне политике, а које нису у свему кохерентне, 
док је запошљавање искључиво у надлежности завода за за-
пошљавање. Због хетерогености институција које су задужене 
за вођење образовне политике, с једне, и запошљавања, с друге 
стране, дефинисана је потреба за сарадњом и повезивањем свих 
актера у систему каријерног вођења и саветовања, због чега је, 
у складу са политиком ЕУ, формиран  Национални форум за ка-
ријерно вођење.

Наиме, резолуцијама Савета Европе (2004. и 2008.) пропи-
сано је да земље чланице ЕУ треба да се повежу на национал-
ном и регионалном нивоу, како би заједно изградиле мрежу 
развоја и сарадње. Формирањем Националног форума за ка-
ријерно вођење у Немачкој акценат се ставља на развој како на 
националном, тако и на међународном плану. 

По речима Џудит Фрубинг, представнице Националног фо-
рума (НФ), поштујући различитост образовних политика и њи-
хову фрагментарност, Национални форум за каријерно вођење 
има значајну улогу у повезивању система доживотног учења и 
запошљавања. Све чланице НФ имају јасно постављене задатке 
и циљеве, активно су укључене у креирање и спровођење обра-
зовних политика и потпуно су независне. Мана оваквог начина 
организовања је у недостатку довољно одрживог начина финан-
сирања, јер НФ функционише по систему пројеката, због чега 
је тешко одржати независност. Велики проблем у Немачкој је и 
што незапослени нису представљени у постојећим саветима. И 
поред тога, НФ има значајну улогу, јер је то институција у којој 
све чланице раде на изградњи заједничких интереса, како би се 
у фрагментираном пољу каријерног вођења и саветовања ства-
ри поједноставиле.
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постоји кадар који им је потребан. Истовремено, ово је и вели-
ка шанса да се кроз адекватан образовни систем интервени-
ше на тржишту рада, истиче помоћница министра и нагла-
шава да ће се радити на што бржем оснивању Националног 
ресурсног центра за каријерно вођење и саветовање.

Циљ конференције био је размена информација и при-
мера добрих пракси свих релевантних актера система ка-
ријерног вођења и саветовања у Републици Србији, као и 
упознавање са примерима добре праксе из Савезне Репу-
блике Немачке, Републике Бугарске, Републике Хрватске и 
Краљевине Данске. 

Каријерно вођење у НСЗ 
Појам каријерног вођења је у широкој употреби од почет-

ка седамдесетих година прошлог века, мада се тек у последње 
време инсистира на свеобухватном приступу праћењу ка-
ријере током целог живота. Данас појам каријерног вођења и 
саветовања не значи само избор школе и професије, већ обух-
вата уклапање професионалних и приватних улога поједин-
ца, посла и слободног времена и менталног здравља. 

Стратегија препознаје каријерно вођење као оспособља-
вање појединаца да планирају своје образовање, обуку и рад, 
затим као пружање помоћи образовним институцијама да 
појединце квалитетно  мотивишу за преузимање одговор-
ности за властито образовање и рад,  као пружање помоћи 
предузећима и организацијама да мотивишу своје запосле-
не за даље образовање, флексибилни професионални развој, 
управљање каријером, обучавање и проналажење адекват-
ног радног места, професионалну промоцију и као допринос 
развоју локалне, регионалне и националне економије кроз 
развој радне снаге.  

Дугорочно гледано, КВИС доприноси остваривању еле-
ментарног права на рад, ефикаснијем инвестирању у образо-
вање и оспособљавање као и већој ефикасности на тржишту 
рада, а што се огледа у већој запошљивости и мобилности 
радне снаге.

Начелница Одељења за професионалну оријентацију и 
планирање каријере у Националној служби за запошљавање 
и једна од креаторки Стратегије КВИС, Весна Чекић, истакла 
је да су све стратегије које једна држава донесе врло важне, 
али да без акционих планова за њихово спровођење оне ос-
тају мртво слово на папиру. Она је нагласила да ће постојећа 
стратегија бити допуњена израдом новог Акционог плана 
КВИС до краја следеће године, те да НСЗ има вишедеценијско 
искуство у системској подршци свим тражиоцима посла, без 
обзира на ниво образовања и године старости.

Када је у питању статистика тржишта рада у Србији, 
према подацима из Анкете о радној снази стопа запосле-
ности износи 45,8% (2.127.650 људи има посао), док стопа не-
запослености износи 25% (707.440). Према подацима Нацио-
налне службе за запошљавање, на евиденцији незапослених 
је 762.638 лица, од чега је чак 66,85% дугорочно незапослено. 
Просечна старост незапослених лица је 39 година и три месе-
ца, младих до 30 година је 27,29%, док преко 50 година има 
25,23% лица. У укупном броју незапослених на евиденцији 
НСЗ нестручних је 31,87%, док је стручног кадра чак 68,19%.  

Ученици основних и средњих школа су врло важна циљ-
на група НСЗ, а посебна пажња посвећује се и талентовани-

ма, особама са инвалидитетом, младима без квалификација 
који живе претежно у руралним срединама, припадницима 
националних мањина као и старијима од 50 година. 

- Психолози који раде у НСЗ су најкомпетентнији 
стручњаци када је у питању формирање и развој каријере, јер 
су сви сертификовани да раде по стандарду. Психолози спро-
воде тродневни тренер самоефикасности који помаже људи-
ма да унапреде своје компетенције. Такође, постоји Центар за 
информисање и професионално саветовање - ЦИПС, који је 
захваљујући сарадњи са Међународном организацијом рада, 
поред Београда, формиран и у Новом Саду и Нишу, а плани-
ра се отварање још десет таквих центара. Такође, урађена је 
електронска верзија „Водича за избор занимања и планирање 
каријере после основне школе“, а чак 90% корисника оцењује, 
при томе, да је поменути сајт за њих користан. Умрежавање 
са универзитетским и другим каријерним центрима, инсти-
туцијама и удружењима (међусобно линковање) представља 
континуирану активност. На тај начин, корисници информа-
ција могу са мање труда више да сазнају, каже Весна Чекић. 

Урађена је и штампана верзија „Водича“, у тиражу од 
25.000 примерака, који је захваљујући сарадњи са ГИЗ-ом 
дистрибуиран по школама у Србији.

- Сада је актуелна сарадња са МОС-ом у праћењу Акцио-
ног плана, затим различити видови сарадње са БОШ-ом, као 
и израда мотивационих игрица за децу. Такође, у сарадњи 
са Министарством просвете и технолошког развоја и ГИЗ-ом 
планирамо електронску верзију Информатора о образовним 
програмима и наставним плановима, где ће деца моћи да 
виде које ће предмете морати да уче пре него што се опре-
деле за школу коју ће уписати. Оно што нас све заједно чека 
је да подстакнемо територијалну мобилност и мотивишемо 
послодавце који су нам потребни за све видове сарадње, пре 
свега за стицање праксе као и развој флексибилних облика 
рада, наглашава Весна Чекић.

На основу искуства у спровођењу Стратегије КВИС, јасно 
је да се европска димензија КВИС-а у Србији може примењи-
вати. Потребно је да се што пре формира национални ресур-
сни центар за КВИС, као и национални тим, како би се оства-
рио циљ - повезивање Србије са мрежом европске политике 
целоживотног вођења.  

	 	 	 	 В.Пауновић

Каријерно вођење и  
 саветовање у Хрватској

Хрватски завод за запошљавање запошљава 1252 радни-
ка, а организован је тако да има један средишњи, 22 подручна 
уреда и 95 испостава. Регистрована стопа незапослености из 
октобра 2013. износи 20,3%. Професионална оријентација се ор-
ганизује у оквиру подручних уреда, а од ове године Хрватска 
је, уласком у ЕУ, постала и чланица Европске мреже КВИС-а. 
Представљајући групне методе КВИС кроз пројекат NAVIGUIDE, 
Ирена Бјеличић, представница ХЗЗ, истакла је и важност фор-
мирања Националног форума у Хрватској, који би окупио све 
релевантне факторе на тржишту рада. Оснивање Форума пред-
виђено је за наредну годину, а у овој су у девет пилот градова 
формирани центри за каријеру. Како Ирена Бјеличић објашња-
ва, циљ ових центара је да повећају доступност услуга профе-
сионалног усмеравања, пре свега кроз умрежавање различитих 
база података. Ове године направљен је нови ИТ систем који 
омогућава свим заинтересованима да на једном месту добију 
све потребне информације. 

Пројект NAVIGUIDE, у оквиру програма „Леонардо да Вин-
чи“, има за циљ пренос и проширење постојеће aустријске базе 
„метода усмеравања“ у европски систем усмеравања. База 
података развијена између 2008. и 2010. садржи више од 400 
метода групног усмеравања. NAVIGUIDE ће успоставити једин-
ствену базу података о методама групног усмеравања за ев-
ропске стручњаке за каријерно усмеравање, будући да су бројне 
студије показале да квалитет каријерног усмеравања зависи од 
знања стручњака који га проводе. 
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Остала без посла са 45, па створила царство

Прича тече тако што се нађе група људи која се укључи у франшизно пословање, у коме 
матична радионица предаје сва своја технолошка знања, све што је до сада научила и 

сакупила - базу података и добављаче, и то постаје једна мрежа у којој је свака радионица 
самостална, а заједнички наступају на тржишту

Да губитак посла не представља смак света и да је 
могуће покренути сопствени посао чак и у Србији, 
говори пример Београђанке Саниде Кларић. Она је 
успела да направи право мало мирисно царство,  

 оснивајући фирму „Био идеа“ и већ три и по године 
прави природне сапуне. У понуди ове мале радионице сада 
се могу наћи прелепо украшени сапуни, од којих је сваки за 
себе мало уметничко дело, пошто је рађен ручно и од пот-
пуно природних састојака - козјег млека, чоколаде, сурутке, 
ваниле, лековитог биља... Сапуни се продају у Тржном центру 
„Ушће“, у приземљу, на штанду Фондације „Ана и Владе Ди-
вац“, као и на штанду у ТЦ „Стадион“.

Санида за „Мондо“ прича како је успела да преживи и 
одгаји ћерку када је потпуно изненада остала без икаквих 
примања.

„Одлучила сам се да уђем у посао из чисте егзистен-
цијалне потребе - на то ме је натерао живот. Остала сам без 
посла са 45 година, са доста добрим образовањем, а у том 
тренутку је и моје дете завршило школу. Радила сам на месту 
комерцијалног директора једне веће индустрије и једног 
дана сам само остала без посла, а цела породица без икаквих 
примања“, каже Санида Кларић.

„На бироу рада сам врло брзо увидела да од тога не може 
да буде ништа, нити се може нешто решити и онда сам одлу-
чила да сама кренем у једну трајнију причу“, каже ова Бео-
грађанка.

Испитивала је тржиште и знала је да је у Србији тада по-
чело интересовање за еколошке производе за прање и негу, 
који штите околину и не загађују воду.

„Врло брзо сам схватила да тај посао не могу да радим 
сама и да бих могла да радим као предузетник годину - две и 
да се све угаси. Онда сам сазнала за пројекат социјалног преду-
зетништва и родила се идеја о франшизи“, објашњава Санида.

У посао је одлучила да потпуно бесплатно укључи жене 
њених година које не могу да пронађу нови посао, али и мла-
де људе којима је ово први посао или имају трогодишње обра-
зовање, па је за њих апсурдна било каква преквалификација.

„Даље, прича тече тако што се нађе група људи која се 
укључи у франшизно пословање, у коме матична радионица 
‚Био идеа‘ предаје сва своја технолошка знања, све што је до 
сада научила и сакупила - базу података и добављаче, и то 
постаје једна мрежа у којој је свака радионица самостална, а 
заједнички наступају на тржишту“, објашњава власница фирме.

Они који се укључе у франшизу, уз помоћ и упутства Са-
ниде Кларић, сами почињу да праве сапуне и дистрибуирају 
их. Санида сапуне прави у званично регистрованој ради-
оници у Ратка Митровића 141, а поред те, раде и радионице 

укључене у франшизу - једна на Славији, а друга у Булевару 
краља Александра. 

Радионицу на Славији, уз помоћ „Био идее“, отворила је и 
млада самохрана мајка Наташа, која је ове године од Центра 
за социјално предузетништво добила 200.000 динара и сада 
се заједнички налазе на тржишту.

„Једном годишње добити нову радионицу у франшизи је 
велики успех“, каже поносно Санида Кларић. Она наводи и да 
јој посао, као и већини у Србији у овом тренутку, обезбеђује 
само основну егзистеницију, да се плате рачуни и преживи.

„Али вам даје могућност да се борите за себе. Моја идеја 
је да се направи велика група и да будемо видљивији на тр-
жишту“, наводи Кларићева. Због тога је „Био идеа“ и предста-
вила своје производе на Сајму партнерства, који је одржан у 
оквиру Форума о друштвено одговорном пословању у Београду.

„Дошли смо на сајам да бисмо остварили контакте са 
великим корпорацијама које имају разумевања за мале про-
извођаче и да би нам омогућили мала острва продаје у вели-
ким тржним системима, да се позиционирамо по специјал-
ним условима као неко ко чува стари занат, прави природан 
производ и неко ко се бори за егзистенцију“, каже Санида.

Данијела	Пашић	
МОНДО

МАЛА ОСТРВА У 
ВЕЛИКИМ СИСТЕМИМА

Тајна Санидиних сапуна
Сапуни „Био идее“ се праве се од биљних уља, сунцокрето-

вог, маслиновог или репициног, па се у њих додаје још кокосово 
или палмино уље. Када се направи маса која личи на пудинг, 
додају се активне компоненте које делују на лице и које овај са-
пун разликују од синтетичког сапуна. Додају се прехрамбени 
састојци - чоколада, цимет, ванила, разне врсте лековитог биља, 
млеко, козје млеко, сурутка. После се сапун суши 28 до 30 дана, 
у зависности од грамаже. У сапун се не стављају никакви кон-
зерванси, већ се конзервише исушивањем. Цене се крећу од 100 
до 300 динара.
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У складу са Акционим планом запошљавања Општине 
Ивањица за 2013. годину и закљученим Споразумом о 
уређивању међусобних права и обавеза у реализацији 
програма или мера активне политике запошљавања између 
Националне службе за запошљавање и Општине Ивањица за 
2013. годину, од 02.12.2013. године

Национална служба за запошљавање
Филијала Чачак

Расписује

ИЗМЕЊЕНИ ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ 

СПРОВОЂЕЊA ЈАВНИХ РАДОВА 
У ОПШТИНИ ИВАЊИЦА  

У 2013. ГОДИНИ
Јавни радови су мера активне политике запошљавања и 
организују се у циљу запошљавања, очувања и унапређења 
радних способности и побољшања материјалног положаја 
незапослених лица са територије општине Ивањица, а која 
се налазе на евиденцији НСЗ - Филијале Чачак, Испостава 
Ивањица, као и ради остваривања одређеног друштвеног 
интереса.

Јавне радове спроводи послодавац - извођач јавног рада, 
кога одређују Општина Ивањица и Национална служба за 
запошљавање - Филијала Чачак, на основу јавног конкурса.

Максимална дужина трајања јавног рада је 6 месеци.

Јавни радови се организују у областима:
- социјалних, хуманитарних, културних и других делатности 
(здравствено васпитне активности - превенција и помоћ 
старима, социјално угроженим лицима, особама са 
инвалидитетом, заштита и oчување културног наслеђа и 
археолошких налазишта, послови у позоришној, музејској, 
библиотечкој делатности, послови у туризму, обрада и 
ажурирање база података у јавним службама и општинској 
управи и други послови);
- одржавања и обнављања јавне инфраструктуре (уређење 
и изградња путева и путних појасева, насипа, канала, пруга, 
мостова, реконструкција канализационе и водоводне мреже 
и других објеката од општег интереса, уређење месних 
заједница, уређење ромских насеља – побољшање услова 
становања и други послови); 
- одржавања и заштите животне средине и природе (санација 
дивљих депонија, чишћење и одржавање обала река, 
језера, канала, одвода, јавних површина, пошумљавање, 
развој еколошких поседа, чување и заштита шума, река 
и језера, развој сеоског подручја, монтажа и одржавање 
опреме у парковима и јавним дечијим игралиштима, помоћ 
за успостављање нових депонија - локација за сакупљање и 
одвођење отпада и други послови).

Послодавац - извођач јавног рада запошљава лица са 
територије општине Ивањица, а са евиденције незапослених, 
чију је селекцију извршила Национална служба за 
запошљавање - Филијала Чачак. 

Право учешћа у поступку спровођења јавних радова имају:
- органи јединице локалне самоуправе
- јавне установе и јавна предузећа

- привредна друштва
- предузетници
- задруге
- друштвене организације
- удружења грађана.

Средства намењена за спровођење јавних радова користе се за: 
1. исплату нето зараде незапосленим лицима укљученим у 

јавне радове, у висини од:
- 23.000,00 динара увећане за износ припадајућих 

пореза и доприноса за лица са I и II степеном 
стручне спреме;

- 24.000,00 динара увећане за износ припадајућих 
пореза и доприноса за лица са III и IV степеном 
стручне спреме;

- 25.000,00 динара увећане за износ припадајућих 
пореза и доприноса за лица са V и VI степеном 
стручне спреме;

- 26.000,00 динара увећане за износ припадајућих 
пореза и доприноса за лица са VII степеном стручне 
спреме.

Утврђени износ нето зараде увећан за припадајуће 
порезе и доприносе не може бити нижи од минималне зараде 
утврђене у складу са прописима о раду. 
2. накнаду трошкова доласка и одласка са рада 

незапослених лица укључених у јавне радове, у висини 
до 1.500,00 динара по лицу за сваки месец ангажовања.

Одобрена средства су наменска и могу да се користе 
искључиво за организовање спровођења јавних радова. 
Јавним позивом није предвиђено финансирање трошкова 
спровођења јавног рада и трошкова организовања обуке из 
разлога ограничених финансијских средстава.

Послодавац - извођач јавног рада у обавези је да обезбеди 
исплату свих  обавеза у складу са законом, а које не сноси 
Национална служба, и то: трошкове доласка и одласка са 
рада у преосталом износу до висине цене превозне карте у 
јавном превозу, трошкове минулог рада, накнаду зараде у 
периоду коришћења годишњег одмора, евентуалну разлику 
између минималне цене рада и висине нето зараде утврђене 
овим јавним конкурсом и плаћање разлике доприноса за 
обавезно социјално осигурање на утврђену разлику зарада.

Уз пријаву (прописани образац) се доставља следећа 
документација:
- мишљење локалног савета за запошљавање или мишљење 
надлежног органа локалне самоуправе о оправданости 
извођења јавног рада;
- фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар;
- фотографије места извођења јавног рада - за јавне радове 
који се спроводе у области одржавања и обнављања јавне 
инфраструктуре и одржавања и заштите животне средине и 
природе (максимално три фотографије за сваку локацију);
- списак лица корисника услуга - за подносиоце јавних 
радова из области социјалних и хуманитарних делатности;
- уколико се спровођење јавних радова суфинансира 
учешћем подносиоца пројекта - извођача јавних радова или 
из других извора, неопходно је доставити доказ о учешћу у 
финансирању.

Национална служба за запошљавање задржава право 
да тражи и друге доказе релевантне за одлучивање о 
одобравању спровођења јавних радова.
Национална служба за запошљавање проверава испуњеност 
услова Јавног конкурса и врши рангирање примљених пријава 
на основу унапред дефинисаних критеријума.
Одлуку о одобравању спровођења јавних радова доноси 
председник Општине Ивањица, уз претходно прибављено 
мишљење Локалног савета за запошљавање Општине 
Ивањица.
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Директор Националне службе за запошљавање - Филијале 
Чачак, подносилац пријаве - извођач јавног рада и Општина 
Ивањица закључују уговор о спровођењу јавног рада, којим 
се уређују међусобна права и обавезе.

Рок за закључивање уговора о спровођењу јавног рада је 
најкасније 30 дана од дана достављања Одлуке о одобравању 
спровођења јавних радова.

Документација за закључивање уговора:
- уговори о раду на одређено време са незапосленим лицима, 
као доказ о заснивању радног односа на одређено време за 
лица која се запошљавају;
- средство обезбеђења уговорних обавеза - две истоветне 
бланко соло/трасиране менице, са меничним овлашћењима 
(уколико је послодавац - извођач јавног рада корисник 
буџетских средстава и није у могућности да приложи меницу, 
као средство обезбеђења уговорних обавеза прилаже се 
изјава одговорног лица да су обезбеђени сви предуслови за 
реализацију пројекта);
- потврда банке о отвореном наменском рачуну и картон 
депонованих потписа;
- термин план, уколико је у поступку разматрања пријаве за 
спровођење јавног рада извршена корекција броја лица и/
или дужина трајања пројекта.

Почетком спровођења јавног рада сматра се датум пријаве на 
осигурање, односно почетак рада првог лица ангажованог на 
јавном раду. Датум заснивања радног односа који је наведен 
у уговору о раду не може бити пре датума закључења 
уговора о спровођењу јавног рада, нити након 30 дана од 
дана достављања Одлуке о одобравању спровођења јавних 
радова. 

Сматраће се да је подносилац пријаве - извођач јавног рада 
одустао од одобрених средстава и реализације пројекта ако 
у року од најкасније 30 дана од дана достављања Одлуке не 
достави документацију неопходну за закључење уговора.

Послодавац - извођач јавног рада дужан је да:
- обезбеди вођу програма јавних радова и ментора 

за процес оспособљавања незапослених лица 
ангажованих на јавном раду;

- организује заштиту и безбедност на раду 
запослених, у складу са законом и захтевом 
стандарда за конкретне послове јавног рада;

- да заснује радни однос на одређено време са пуним 
радним временом са новозапосленим радницима у 
дужини трајања јавног рада, најкасније у року од 
30 дана од дана достављања одлуке о спровођењу 

јавних радова и да изврши пријаву лица на обавезно 
социјално осигурање; 

- редовно врши исплату зарада на текуће рачуне 
лица;

- редовно врши исплату накнаде трошкова за долазак 
и одлазак са рада;

- редовно уплаћује доприносе за обавезно социјално 
осигурање и Националној служби за запошљавање 
- Филијали Чачак доставља доказе о уплати 
доприноса за обавезно социјално осигурање за 
лица из уговора;

- Националној служби за запошљавање - Филијали 
Чачак редовно доставља доказе о утрошку пренетих 
средстава за трошкове зарада, одласка и доласка са 
рада;

- Националној служби за запошљавање - Филијали 
Чачак у сваком моменту омогући контролу 
реализације и увид у сву потребну документацију и 
ток спровођења јавног рада;

- благовремено извести Националну службу за 
запошљавање - Филијалу Чачак о свим променама 
од значаја за реализацију јавног рада;

- да по завршетку јавног рада Националној служби за 
запошљавање - Филијали Чачак достави извештај о 
извршеном јавном раду.

У случају да корисник средстава не реализује обавезе 
дефинисане уговором, дужан је да врати износ исплаћених 
средстава 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања 
Јавног позива у публикацији „Послови“, на интернет сајту 
Националне службе за запошавање и на огласној табли 
НСЗ - Испостава Ивањица. Образац пријаве може се добити 
у Националној служби за запошљавање - Филијала Чачак, 
Испостава Ивањица. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узети у разматрање. 

Измене у односу на Јавни позив објављен дана 12.06.2013. 
године односе се на начин доношења одлуке о организовању 
спровођења јавних радова, на поступак потписивања 
уговора о организовању спровођења јвних радова између 
уговорних страна, трајање рока за подношење пријава, као 
и на коришћење средстава намењених за организовање 
спровођења јавних радова.

Све додатне информације могу се добити у Националној 
служби за запошљавање - Испостава Ивањица, Вукадина 
Стојановића 6. 
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У складу са Акционим планом запошљавања Општине 
Ивањица за 2013. годину и закљученим Споразумом о 
уређивању међусобних права и обавеза у реализацији 
програма или мера активне политике запошљавања између 
Националне службе за запошљавање и Општине Ивањица за 
2013. годину, од 02.12.2013. године

Национална служба за запошљавање
Филијала Чачак

Расписује

ИЗМЕЊЕНИ ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА 

СТРУЧНА ПРАКСА У 2013. 
ГОДИНИ, НA ТЕРИТОРИЈИ 

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

Програм стручне праксе траје у складу са законом, а најдуже 
24 месеца, односно у складу са актом о организацији и 
систематизацији послова код послодавца, и то:
- до 6 месеци за приправнике са средњим образовањем,
- до 9 месеци за приправнике са вишим или високим 

трогодишњим образовањем,
- до 12 месеци за приправнике са најмање 

четворогодишњим високим образовањем.

Лице које се стручно оспособљавало краће од времена 
потребног за полагање приправничког/стручног испита, 
у програм се укључује за преостали период потребан 
за стицање услова за полагање приправничког/стручног 
испита. Јавни позив је отворен 8 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови“ на сајту Националне службе за 
запошљавање и огласној табли НСЗ - Испостава Ивањица.

Tоком трајања програма стручне праксе Национална служба 
за запошљавање: 

1. ангажованим лицима исплаћује новчану помоћ у 
месечном износу од: 

- 12.000,00 динара за лица са средњим 
образовањем

- 16.000,00 динара за лица са вишим или 
високим трогодишњим образовањем и

- 20.000,00 динара за лица са најмање 
четворогодишњим високим образовањем; 

2. врши обрачун и уплату доприноса за случај 
повреде на раду и професионалне болести, у 
складу са законом и 

3. сноси трошкове полагања стручног/
приправничког испита у висини једномесечне 
новчане помоћи.

Право учешћа у реализацији програма стручне праксе може 
остварити послодавац под условом: 
- да уредно измирује обавезе по основу пореза и доприноса 

за обавезно социјално осигурање; 

- да је законом или актом о организацији и систематизацији 
послова код послодавца као услов за рад на одређеним 
пословима прописана обавеза обављања приправничког 
стажа;

- да је измирио раније уговорне обавезе према Националној 
служби, осим за обавезе чија је реализација у току;

- да има најмање једно запослено лице; 
- да ангажује незапослено лице пријављено на евиденцију 

Националне службе - Испостава Ивањица, које: има 
средње, више или високо образовање, нема радног 
искуства у струци или нема радног искуства у својству 
приправника, довољног за стицање услова за полагање 
приправничког /стручног испита, у периоду од шест 
месеци пре подношења захтева није било у радном 
односу код истог послодавца, да има кадровске и друге 
капацитете за стручно оспособљавање лица, односно 
има запосленог ментора који, уколико позитивним 
прописима није другачије одређено, испуњава следеће 
услове: има одговарајућу струку, најмање истог нивоа 
образовања као и приправник и има најмање 12 месеци 
радног искуства у струци. 

Послодавац који има до 10 запослених има право да у 
програм укључи до два незапослена лица, а послодавац који 
има преко 10 запослених има право да у програм укључи 
незапослена лица чији број не може бити већи од 20% 
укупног броја запослених. 

Национална служба за запошљавање у сарадњи са 
послодавцем врши селекцију незапослених лица која ће бити 
укључена у програм. 

Документација за подношење захтева:
- захтев за учешће у програму на прописаном обрасцу 

Националне службе;
- фотокопија решења надлежног органа о упису у 

регистар, уколико подносилац захтева није регистрован 
у АПР;

- пореска пријава о обрачунатим и уплаћеним доприносима 
за обавезно социјално осигурање на зараде/накнаде, за 
последњи месец који претходи месецу у коме је поднет 
захтев, оверена од стране Пореске управе;

- извод из закона/општег акта послодавца, где је као 
услов за рад на одређеним пословима прописана обавеза 
обављања приправничког стажа;

- радна биографија ментора на прописаном обрасцу 
Националне службе.

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

Начин подношења захтева
Захтев за учешће у програму подноси се надлежној 

организационој јединици Национaлне службе, према 
седишту послодавца или према месту ангажовања 
лица, непосредно или путем поште, на прописаном 
обрасцу који се може добити у Националној служби за 
запошљавање, Испостава Ивањица.

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

Провера поднетих захтева
Национална служба проверава усклађеност поднетог захтева 

и приложене документације са условима из Јавног позива. 
У циљу провере испуњености услова из Јавног позива по 
поднетом захтеву, Национална служба задржава право 
да изврши службени обилазак послодавца.



   |  Број 548  |  18.12.2013. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs12 

Бодовање поднетих захтева
Приликом бодовања захтева узимају се у обзир следећи 

критеријуми: програм оспособљавања лица, кадровски 
капацитети послодавца, дужина обављања делатности 
послодавца, претходно коришћена средства Националне 
службе по програму стручне праксе и процена важности 
поднетог захтева за локално тржиште рада за подручје 
филијале.   

Одлука о спровођењу програма стручне праксе 
Одлуку о спровођењу програма стручне праксе доноси 

председник Општине Ивањица, а по претходно 
прибављеном мишљењу Локалног савета за 
запошљавање Општине Ивањица. Одлука о спровођењу 
програма стручне праксе доноси се најкасније у року 
од 60 дана од дана подношења захтева. Национална 
служба, Општина Ивањица и послодавац најкасније у 
року до 30 дана од дана доношења одлуке о спровођењу 
програма стручне праксе закључују уговор, којим уређују 
међусобна права и обавезе. У циљу закључивања 
уговора послодавац је у обавези да Националној служби 
достави потписан уговор о стручном оспособљавању 
са незапосленим лицем на стручној пракси. Након 
закључивања уговора са послодавцем и Општином 
Ивањица, Национална служба и лице на стручној пракси 
закључују уговор којим се регулишу међусобна права и 
обавезе. Датум почетка спровођења програма стручне 
праксе мора бити после датума доношења одлуке о 
спровођењу програма стручне праксе. 

Послодавац је у обавези да:
- стручно оспособљава незапослено лице у дужини 

трајања уговорне обавезе; 
- оспособи незапослено лице за самосталан рад у струци, 

у складу са законом, односно актом о организацији и 
систематизацији послова; 

- доставља Националној служби извештаје о присутности 
лица на стручној пракси, у складу са уговором;

- достави Националној служби извештај о обављеној 
стручној пракси, у складу са уговором;

- организује лицу полагање приправничког/стручног 
испита за самосталан рад, односно обезбеди доказе о 
оспособљавању неопходне за полагање испита пред 
надлежним органом,

- изда потврду о обављеној стручној пракси, односно 
положеном приправничком/стручном испиту;

- омогући Националној служби контролу реализације 
уговорних обавеза и

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

У случају прекида стручног оспособљавања лица послодавац 
може да у року од 30 дана од дана прекида стручног 
оспособљавања изврши замену са другим незапосленим 
лицем истог нивоа образовања, које испуњава потребне 
услове у складу са законом, за преостало време 
дефинисано уговором, увећано за период спроведене 
замене.

Измене у односу на јавни позив, објављен дана 12.06.2013. 
године, односе се на начин доношења одлуке о спровођењу 
програма стручне праксе, на поступак потписивања уговора о 
спровођењу програма између уговорних страна, као и на рок 
за подношење захтева.

Све додатне информације могу се добити у Националној 
служби за запошљавање, Испостава Ивањица, Вукадина 
Стојановића 6, Ивањица.

У складу са Акционим планом запошљавања Општине 
Ивањица за 2013. годину и закљученим Споразумом о 
уређивању међусобних права и обавеза у реализацији 
програма или мера активне политике запошљавања између 
Националне службе за запошљавање и Општине Ивањица за 
2013. годину, од 02.12.2013. године

Национална служба за запошљавање
Филијала Чачак

Расписује

ИЗМЕЊЕНИ ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ 
ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ 

НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА У 2013. 
ГОДИНИ, НА ТЕРИТОРИЈИ 

ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА

Субвенција за самозапошљавање додељује се незапосленом 
лицу са територије општине Ивањица, у једнократном износу 
од 160.000,00 динара, у циљу обављања новорегистроване 
делатности. Субвенција се одобрава ради оснивања радње или 
другог облика предузетништва од стране незапосленог или 
удруживањем више незапослених, као и за оснивање привредног 
друштва, уколико оснивач заснива у њему радни однос.

Субвенција за самозапошљавање се одобрава под условом:
- да је подносилац захтева пријављен на евиденцију 
незапослених  Националне службе за запошљавање - 
Филијала Чачак, Испостава Ивањица најмање месец дана пре 
дана подношења захтева;
- да је пословни програм (бизнис план) економски оправдан 
и да обезбеђује самозапошљавање и отварање нових радних 
места, а приоритет имају производне и производно услужне 
делатности;
- да је завршио инструктивну обуку за самозапошљавање по 
плану и програму обуке у организацији Националне службе 
за запошљавање или друге одговарајуће организације, а 
циљу подизања нивоа информисаности и компететности за 
отпочињање сопственог посла.

Субвенција за самозапошљавање не може се остварити у 
следећим случајевима:
- за обављање делатности пољопривредног газдинства, 

удружења грађана и друштвених организација;
- за обављање делатности у области експлоатације 

угља, трговине, такси превоза, мењачница, коцкања 
и клађења, примарне пољопривредне производње 
и другим областима у складу са списком делатности 
објављеним на сајту Националне службе,

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

- за обављање послова/делатности за које је решењем 
о инвалидности или решењем о процени радне 
способности и могућности запослења или одржања 
запослења утврђено да особа са инвалидитетом не може 
да обавља;

- уколико је лице користило субвенцију за 
самозапошљавање по јавном позиву Националне службе 
и/или Општине Ивањица у периоду од претходне 3 
године; 
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- уколико лице није испунило ранију уговорну обавезу 
према Националној служби за запошљавање.

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

организацији Националне службе за запошљавање;
- писана изјава подносиоца захтева о свим другим de 

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

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

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

У случају када је подносилац захтева особа са инвалидитетом 
потребно је доставити и решење о инвалидности или 
процени радне способности, којим је утврђено да 
подносилац захтева може обављати послове, односно 
делатности наведене у захтеву са бизнис планом.

Национална служба за запошљавање - Филијала Чачак врши 
проверу поднетих захтева, односно проверу испуњености 
услова јавног позива и приложене документације. 
Захтеви који не испуњавају услове предвиђене јавним 
позивом неће се даље разматрати.

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

Одлуку о додели субвенције доноси председник Општине 
Ивањица, по прибављеном мишљењу Локалног савета 
за запошљавање Општине Ивањица. Одлука се доноси 
на основу провере и бодовања поднетог захтева са 
бизнис планом. На основу одлуке о додели субвенције 
за самозапошљавање корисник субвенције, Национална 
служба за запошљавање - Филијала Чачак и Општина 
Ивањица закључују уговор о међусобним правима 
и обавезама, најкасније у року од 30 дана од дана 
достављања одлуке кориснику.

Корисник субвенције је у обавези да отпочне обављање 
регистроване делатности након подношења захтева, а 
најкасније до датума потписивања уговора.

Пре закључивања уговора, корисник средстава је дужан да 
достави:

- фотокопију решења о оснивању предузећа или радње;
- фотокопију пријаве на обавезно социјално осигурање;

- средство обезбеђења уговорних обавеза (меницу 
потписану од стране једног жиранта са меничним 
овлашћењем и овереним подацима за жиранта или 
гаранцију банке у двоструко већој вредности од 
износа субвенције);

- фотокопију картона депонованих потписа;
- фотокопију решења о ПИБ-у;
- фотокопију уговора о отварању рачуна или картице 

текућег рачуна;
- фотокопију личне карте подносиоца захтева;
- фитокопију личне карте жиранта и друге доказе у 

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

прикупљање и обраду података о личности. 

Сматраће се да је подносилац захтева одустао од субвенције 
ако у року од најкасније 30 дана од дана достављања 
одлуке не достави доказе о отпочињању делатности и 
документацију за закључење уговора.

Корисник субвенције за самозапошљавање је дужан да: 
- регистровану делатност обавља најмање 12 месеци, 

почев од дана отпочињања обављања делатности; 
- редовно уплаћује доприносе за обавезно социјално 

осигурање најмање 12 месеци и Националној служби 
за запошљавање - Филијали Чачак достави доказе о 
уплати доприноса;

- Националној служби за запошљавање - Филијали Чачак 
омогући праћење реализације уговорне обавезе; 

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

Јавни позив је отворен 8 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови“, на интернет сајту Националне 
службе за запошљавање и огласној табли НСЗ - Испостава 
Ивањица. Образац захтева и образац бизнис плана могу се 
добити у Националној служби за запошљавање - Филијала 
Чачак, Испостава Ивањица. Непотпуна и неблаговремена 
документација неће се узимати у разматрање. 

Измене у односу на јавни позив објављен дана 12.06.2013. 
године односе се на начин доношења одлуке о додели 
субвенције за самозапошљавање, на поступак потписивања 
уговора о додели субвенције за самозапошљавање између 
уговорних страна, као и на трајање рока за подношење 
захтева.

Све додатне информације могу се добити у Националној 
служби за запошљавање, Испостава Ивањица, Вукадина 
Стојановића 6, Ивањица.

пословни центри нсЗ

Подршка у реализацији 
предузетничке идеје
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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

758

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

јагодина

опШтинска управа опШтине Ћуприја
35230 Ћуприја, 13. октобар 7

Руководилац Службе за наплату, пореско 
књиговодство и извештавање

на одређено време до повратка привремено одсутног 
радника

УСЛОВИ: висока стручна спрема, правног или економског смера, 2 
године радног искуства, положен државни стручни испит. Кандидати 
морају да испуњавају и опште услове из члана 6. Закона о радним 
односима у државним органима („Сл. гласник РС“, бр. 48/91, 66/91, 
44/98, 49/99, 34/2001 и 39/2009): да је држављанин Републике Србије, 
да је пунолетан, да има општу здравствену способност, да није осуђи-
ван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месе-
ци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање посло-
ва у државном органу. Пријаве на оглас са доказима о испуњавању 
општих и посебних услова из огласа (оверена фотокопија дипломе о 
школској спреми, уверење о положеном стручном испиту за рад у орга-
нима државне управе, извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству, фотокопија радне књижице, лекарско уверење, доказ 
да лице није осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора 
од најмање 6 месеци или за кривично дело које га чини неподобним 
за обављање послова у државним органима), подносе се у року од 
8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир. Пријаве са доказима 
о испуњавању услова доставити на горенаведену адресу.

Краљево

опШтинска управа 
опШтине врњачка Бања
36210 Врњачка Бања, Крушевачка 17

Извршилац на пословима виши порески извршитељ
на одређено време до 12 месеци, у Одељењу за финансије, 
локалне јавне приходе и привреду, Одсек за локалне јавне 

приходе и привреду

УСЛОВИ: VI степен, основне академске студије у обиму од најмање 180 
ЕСПБ бодова, односно у трајању од најмање три године у образовном 
пољу друштвено - хуманистичке науке, први степен правног или еко-
номског факултета, први степен техничког факултета, положен испит 
за рад у органима државне управе и најмање једна година радног 
искуства у струци, да је кандидат држављанин Републике Србије, да је 
пунолетно лице, да има општу здравствену способност, да није осуђи-
вано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест 
месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање 
послова у државном органу. Пријаве се подносе Општинској управи 
Општине Врњачка Бања, Крушевачка 17, у року од 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати.

ЗЗ „врњци“
36210 Врњачка Бања, Кнеза Милоша 8

Директор
на мандатни период од 5 година

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, правног, економског или 
пољопривредног смера, десет година радног искуства у струци, на 
истом радном месту или сличној функцији, да није под истрагом, да 
није руководио привредним друштвом, предузећем или организа-
цијом, које су отишли у стечај. Конкурс остаје отворен 8 дана од дана 
објављивања. Пријаве на конкурс, са потребном документацијом, сла-
ти на адресу: Земљорадничка задруга „Врњци“, Врњачка Бања, Кнеза 
Милоша 8. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
Одлука о избору биће донета у законском року.

КрУшевац

пониШтење оГласа 
Градска управа Града круШевца

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

Оглас објављен 11.12.2013. године у публикацији „Послови“, 
поништава се у целости.

лесКовац

опШтинска управа леБане
16230 Лебане

тел. 016/843-710

Послови писарнице - шалтер 1
на одређено време од 12 месеци

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, положен стручни испит за рад у 
државним органима.

ОСТАЛО: доказ о стручној спреми; уверење о положеном стручном 
испиту; извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству; 
уверење да кандидати нису осуђивани за кривично дело на безуслов-
ну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које 
их чини неподобним за обављање послова у државном органу. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Посло-
ви“. Пријаве са потребном документацијом слати на горенаведену 
адресу. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ниш

опШтинска управа опШтине дољевац
18410 Дољевац

Послови процене утицаја на животну средину, 
послови противпожарне заштите, заштите на раду 

и послови занатства, трговине, угоститељства и 
саобраћаја

за рад у Одељењу за привреду и финансије, на одређено 
време од 12 месеци

УСЛОВИ: стручна спрема прописана Правилником о унутрашњем 
уређењу и систематизацији радних места у Општинској управи Општи-
не Дољевац, број 110 - 46 од 23.09.2013. године: факултет природних 
наука или факултет заштите на раду.

Матичар - приправник
за рад у Одељењу за општу управу и ванпривредне 

делатности, на одређено време

УСЛОВИ: стручна спрема прописана Правилником о унутрашњем 
уређењу и систематизацији радних места у Општинској управи Општи-
не Дољевац, број 110 - 46 од 23.09.2013. године: високо образовање 
стечено на студијама другог степена (дипломске академске студије 
- мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије) у образовно - научном пољу друштвено - хуманис-
тичких наука, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 
године, друштвеног смера.

ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе о сте-
ченој стручној спреми; уверење о држављанству Републике Србије; 
уверење о општој здравственој способности; извод из матичне књиге 
рођених; уверење да кандидат није осуђиван за кривично дело на без-
условну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које 
га чини неподобним за обављање послова у државном органу.

0800 300 301 
(позив је бесплатан)

нсЗ позивни центар

Администрација и управа
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опШтинска управа сврљиГ
18360 Сврљиг, Радетова 31

Заменик начелника Општинске управе Општине 
Сврљиг

на мандатни период од 5 година

УСЛОВИ: дипломирани правник; положен испит за рад у органима 
државне управе; најмање 5 година радног искуства у струци; да је 
кандидат држављанин Републике Србије; да је пунолетно лице; да има 
општу здравствену способност; да није осуђиван за кривично дело на 
безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или кажњиво дело које 
га чини неподобним за обављање послова у државном органу. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Градска опШтина црвени крст 
управа Градске 

опШтине црвени крст
18000 Ниш, Булевар 12. фебруар 89

тел. 018/583-700

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

имовинско-правне послове

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, правни факултет; економски 
факултет; факултет заштите на раду; електронски факултет; висока 
грађевинска школа струковних студија, грађевински смер; факултет 
за менаџмент, смер оперативни менаџмент; најмање 12 месеци радног 
искуства у струци; да је кандидат пунолетан; да има општу здравстве-
ну способност; да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну 
затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини непо-
добним за обављање послова у државном органу.

Комунални послови
за рад у Служби за инспекцијске, комунално-стамбене и 

имовинско-правне послове

УСЛОВИ: средња школа саобраћајног усмерења, трговинска школа 
или гимназија; најмање 12 месеци радног искуства у струци; да је 
кандидат пунолетан; да има општу здравствену способност; да није 
осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 
6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање 
послова у државном органу.

Хигијеничар
за рад у Служби за опште и правне послове

УСЛОВИ: завршена основна школа; најмање 6 месеци радног искуства 
у струци; да је кандидат пунолетан; да има општу здравствену способ-
ност; да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора 
од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за 
обављање послова у државном органу.

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да уз пријаву доставе: оверену фото-
копију дипломе о стеченој стручној спреми; извод из матичне књиге 
рођених (издат после 01.03.2010. године); уверење о држављанству 
Републике Србије (не старије од 6 месеци); лекарско уверење; ове-
рену копију доказа о радном искуству; доказ да нису осуђивани за 
кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или 
за кажњиво дело које их чини неподобним за обављање послова у 
државном органу (оригинал или оверена фотокопија); друге доказе 
о испуњености услова из огласа. Пријаве са потребном документа-
цијом слати на адресу: Градска општина Црвени Крст, Управа Град-
ске општине Црвени Крст, Булевар 12. фебруар 89, Ниш, са назнаком: 
„Оглас за пријем у радни однос на неодређено време“, са називом рад-
ног места за које се конкурише или доставити лично писарници Управе 
Градске општине Црвени Крст, канцеларија бр. 4. Непотпуне и небла-
говремене пријаве, као и пријаве уз које нису приложени сви потребни 
докази о испуњености услова из огласа неће се узимати у разматрање.

нови па Зар

Градска управа За иЗворне 
и поверене послове 

Град нови паЗар
36300 Нови Пазар, Стевана Немање 2

тел. 020/313-644

Сарадник за ИT, израду, ажурирање и анализу базе 
података

на одређено време од 12 месеци, због повећања обима 
посла у Одсеку за подстицање привредног развоја града, у 

Одељењу за локални економски развој

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, основне струковне студије, први 
степен струковних студија, основне студије на факултету од три годи-
не, са назнаком звања првог степена високог образовања, основне 
академске студије у трајању од три године, са назнаком звања првог 
степена академских студија - техничког смера; једна година радног 
искуства у струци, положен државни стручни испит; познавање рада 
на рачунару, програм за обраду података, познавање енглеског језика.

Административни радник за месне заједнице
на одређено време од 12 месеци, због повећаног обима 

посла у Одсеку за месну самоуправу, у Одељењу за општу 
управу

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, основне струковне студије, први 
степен струковних студија, основне студије на факултету у трајању 
од три године, са назнаком звања првог степена високог образовања, 
основне студије у трајању од три године са назнаком звања првог 
степена академских студија - друштвеног смера, једна година радног 
искуства, положен државни стручни испит.

Кафе - кувар
на одређено време од 12 месеци због повећаног обима 

посла, у Одсеку за возила, парк и услужне делатности, у 
Одељењу за техничке и помоћне послове, обезбеђење и 

возни парк

УСЛОВИ: средња школска спрема, шест месеци радног искуства.

ОСТАЛО: Поред општих услова кандидати морају испуњавати и посеб-
не услове, а доказе о томе прилажу уз пријаву: диплому о заврше-
ној школској спреми; доказ о радном искуству у струци; уверење о 
положеном државном стручном испиту; радну књижицу; уверење о 
држављанству Републике Србије (не старије од шест месеци); извод 
из матичне књиге рођених; уверење о здравственом стању (не старије 
од шест месеци); уверење да лице није осуђивано за кривично дело 
на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво 
дело које га чини неподобним за обављање послова у државном орга-
ну (издато након објављивања овог огласа). Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се разматрати.

пониШтење дела оГласа 
Градска управа За иЗворне и 

поверене послове 
Град нови паЗар

36300 Нови Пазар, Стевана Немање 2
тел. 020/313-644

Оглас објављен 13.11.2013. године у публикацији „Послови“, 
поништава се радно место: административни радник за месне 
заједнице, у Одсеку за самоуправу, у Одељењу за општу упра-
ву, на одређено време од 12 месеци. У осталом делу оглас је 
непромењен.

http://www.nsz.gov.rs/
ВАшА ПрАВА АдресА:

Обука за активнО  
тражење пОсла

Администрација и управа
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Месна Заједница Бачко доБро поље
21465 Бачко Добро Поље, Маршала Тита 120

тел. 021/724-109

Секретар Месне заједнице
на период од 4 године

УСЛОВИ: VI или IV степен стручне спреме, радно искуство 3 године и 
општи услови предвиђени чл. 24. Закона о раду. Уз пријаву достави-
ти: уверење или извод из матичне књиге рођених, оверену фотоко-
пију дипломе, доказ о радном искуству. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве се неће узимати у разматрање. Рок за пријављивање је 15 
дана.

пониШтење дела оГласа 
влада ап војводине 

слуЖБа За управљање 
људскиМ ресурсиМа

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

Оглас објављен 11.12.2013. године у публикацији „Послови“, 
поништава се за радно место: стручни сарадник за норматив-
но-правне и управно-надзорне послове за социјалну заштиту 
и социјалну сигурност грађана у Покрајинском секретарија-
ту за здравство, социјалну политику и демографију. Оглас за 
наведено радно место се поништава на захтев Покрајинског 
секретаријата за здравство, социјалну политику и демогра-
фију због ступања на снагу Закона о изменама и допунама 
закона о буџетском систему 07.12.2013. године, а којим је 
одредбом члана 5 утврђено да поступци који су започети ради 
попуњавања радних места код корисника јавних средстава, 
а који нису окончани до дана ступања на снагу овог закона, 
могу се наставити уз сагласност тела Владе из члана 1 овог 
закона, на предлог надлежног министарства, односно дру-
гог надлежног органа, уз претходно прибављено мишљење 
министарства. Започети поступак се прекида до прибављања 
сагласности тела Владе Републике Србије у складу са наведе-
ним Законом.

пониШтење конкурса  
јкп „Белило“

21205 Сремски Карловци
Трг Бранка Радичевића 1

тел. 021/6850-3019

Конкурс објављен 11.12.2013. године у публикацији „Посло-
ви“, поништава се сходно члану 1. Закона о изменама и допу-
нама Закона о буџетском систему, који предвиђа да корисни-
ци јавних средстава не могу заснивати радни однос са новим 
лицима ради попуњавања слободних, односно упражњених 
радних места до 31. децембра 2015. године.

панчево

опШтинска управа опШтине алиБунар
26310 Алибунар, Трг слободе 4

тел. 013/641-176

Шеф месне канцеларије и матичар у Владимировцу, 
у Одељењу за Општу управу и имовинско-правне 

послове
на одређено време ради замене привремено одсутне 

запослене, до повратка запослене на рад са одсуства због 
привремене спречености за рад

Опис послова: води управни поступак (уколико поседује VII степен 
стручне спреме), односно управни поступак до доношења решења 
(уколико поседује VI степен стручне спреме) у предметима грађанских 
стања, води матичне књиге и обавља чин венчања, издаје уверења 
о подацима из матичних књига држављана и других евиденција које 
води, издаје изводе из матичних књига, врши оверу података за изда-

вање личне карте, обавља и друге послове по налогу шефа Одсека и 
начелника Одељења.

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће опште услове:
1) да је држављанин Републике Србије,
2) да је пунолетан,
3) да има општу здравствену способност,
4) да има прописану стручну спрему,
5) да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од 
најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним 
за обављање послова у државном органу,
6) да испуњава друге услове утврђене законом, другим прописима 
или актом о систематизацији радних места у органу, односно следеће 
посебне услове: VII степен стручне спреме - високо образовање сте-
чено на студијама другог степена (дипломске академске студије - мас-
тер; специјалистичке академске студије; специјалистичке струковне 
студије) у образовно-научном пољу друштвено-хуманистичких наука, 
односно на основним студијама у трајању од најмање четири године 
друштвеног смера, најмање једна година радног искуства, положен 
државни стручни испит или стручни испит за рад у државним орга-
нима, положен посебан стручни испит за матичара и познавање рада 
на рачунару. Доказ о испуњености општег услова под тач. 3 доставља 
само кандидат који је изабран након спроведеног изборног поступка. 
Доказе о испуњености услова кандидат је дужан да достави у оригина-
лу или у овереној фотокопији. Потребна документација:
1. пријава на конкурс,
2. биографија кандидата,
3. лична карта,
4. извод из матичне књиге рођених,
5. уверење о држављанству,
6. уверење из казнене евиденције,
7. диплома о завршеном факултету,
8. уверење о положеном државном стручном испиту,
9. уверење о положеном посебном стручном испиту за матичара,
10. уверење о радном искуству (потврда, сертификат и сл.),
11. радна књижица.
Пријаве са потребном документацијом о испуњавању услова пред-
виђених огласом подносе се начелници Општинске управе Општине 
Алибунар на горенаведену адресу, са назнаком: „За оглас - шеф месне 
канцеларије и матичар у Владимировцу“, у року од 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узети у разматрање. Сва додатна обавештења могу се 
добити од вишег стручног сарадника за радне односе: Сање Жебељан, 
непосредно или позивом на телефон: 013/641-176.

пирот

пониШтење оГласа 
опШтина диМитровГрад 

опШтинска управа
18320 Димитровград, Балканска 2

Оглас објављен 11.12.2013. године у публикацији „Послови“, за радна 
места:
- послови пружања правне помоћи,
- порески извршитељ и послови принудне наплате,
- послови одбране и саобраћаја,
поништава се у целости.

пож аревац

исправка оГласа 
опШтинска управа опШтине кучево

12240 Кучево, Светог Саве 76
тел. 012/852-141

Оглас објављен 11.12.2013. године у публикацији „Послови“, 
за радно место: благајна и обрачунски послови, исправља се и 
треба да гласи: благајна и обрачунски послови у Одељењу за 
буџет и финансије, на одређено време 12 месеци. У осталом 
делу оглас је непромењен.

Администрација и управа
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пријепоље

основно јавно туЖилаШтво
31300 Пријепоље, Владимира Перића Валтера 171

тел. 033/712-280

Тужилачки помоћник у звању саветника

УСЛОВИ: Посебни услови: завршен правни факултет и положен право-
судни испит, радни однос се заснива на неодређено време.

Правник у звању тужилачког приправника

УСЛОВИ: Посебни услови: завршен правни факултет. Радни однос је 
на одређено време од три године.

ОСТАЛО: Заједнички услови за заснивање радног односа за наведена 
радна места: држављанство Републике Србије, да је учесник конкурса 
пунолетан, да учеснику конкурса раније није престао радни однос у 
државном органу због теже повреде радне дужности из радног односа, 
да није осуђиван на казну затвора од најмање 6 месеци. Уз пријаву на 
конкурс доставити следећу документацију: извод из матичне књиге 
рођених, уверење о држављанству, уверење да није под истрагом и да 
се против њега не води кривични поступак, диплому о завршеном прав-
ном факултету и уверење о положеном правосудном испиту (за радно 
место под редним бројем 1), диплому о завршеном правном факултету 
(за радно место под редним бројем 2), доказ о здравственој способ-
ности доставиће кандидат који буде изабран одлуком тужилаштва. Све 
наведене исправе који се прилажу морају бити достављене у оригина-
лу или оверене фотокопије. Стручна оспособљеност, знање и вештине 
проверавају се усмено, о чему ће кандидати који буду испуњавали 
услове бити обавештени накнадно. Рок за подношење пријаве је 15 
дана, а почиње да тече наредног дана од дана објављивања у „Сл. 
гласнику РС“. Пријаве са потребном документацијом могу се предати у 
писарници Основног јавног тужилаштва у Пријепољу, као и поштом на 
горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс“. Непотпуне, неблаго-
времене и недопуштене пријаве биће одбачене.

сремсК а митровица

опШтина стара паЗова 
опШтинска управа

22300 Стара Пазова, Светосавска 11
тел. 022/310-170

Сарадник на пословима локално - економског 
развоја

УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама првог степена 
(основне академске студије, основне струковне студије) у области еко-
номских наука, односно на студијама у трајању до 3 године, 1 година 
радног искуства и положен стручни испит за рад у органима државне 
управе.

Спремачица

УСЛОВИ: основна школа.

ОСТАЛО ЗА ОБА РАДНА МЕСТА: Општи услови:
- да је лице држављанин Републике Србије,
- да је пунолетно,
- да има општу здравствену способност,
- да има прописану стручну спрему и радно искуство,
- положен стручни испит за рад у органима државне управе,
- да није осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од 
најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за 
обављање послова у државном органу.
Уз пријаву на оглас кандидати треба да приложе:
- уверење о држављанству,
- извод из матичне књиге рођених,
- диплому,
- уверење о положеном стручном испиту,
- потврду о радном искуству,
- уверење суда да нису под истрагом, односно да нису осуђивани за 
поменута кривична дела,
- лекарско уверење приложиће изабрани кандидат.
Пријаве са приложеном документацијом о испуњавању сваког од наве-
дених услова (сем услова под тачком 7. за који ће изабрани кандидат 
доставити доказ по пријему у радни однос), подносе се у року од 8 

дана од дана објављивања огласа, Општинској управи Општине Ста-
ра Пазова, Светосавска 11, тел: 022/310-170, локал 147. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

опШтина Шид - опШтинска управа
22240 Шид, Карађорђева 2

тел. 022/712-122

Извршилац за административне послове - матичар
на одређено време од годину дана

УСЛОВИ: VII степен, високо образовање стечено на студијама другог 
степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке ака-
демске студије, специјалистичке струковне студије), у образовно-на-
учном пољу друштвено-хуманистичких наука, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године друштвеног смера, 1 
година радног искуства, положен посебан стручни испит за матича-
ра, познавање рада на рачунару и положен стручни испит за рад у 
органима државне управе. Поред наведених услова кандидат треба да 
испуњава и опште услове: држављанство Републике Србије, да је кан-
дидат пунолетан, да има прописану стручну спрему, да није осуђиван за 
кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за 
кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у држав-
ном органу. Уз пријаву о испуњавању услова огласа, кандидат треба да 
достави и следеће доказе: извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству, диплому о стручној спреми, уверење надлежног суда да 
није осуђиван за наведено кривично дело. Лекарско уверење о здрав-
ственој способности доставља се након доношења одлуке о избору кан-
дидата. Рок за пријаву на оглас је 8 дана од дана објављивања. Пријаве 
на оглас доставити на адресу Општинске управе.

сУботица

Град суБотица - Градско веЋе
24000 Суботица, Трг слободе 1

Заменик начелника Градске управе Града Суботице
на период од пет година

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова предвиђених чланом 6. Зако-
на о радним односима у државним органима („Службени гласник РС“, 
бр. 48/91, 66/91, 44/98, 49/99, 34/01, 39/02, 49/05-УС и 23/13-УС): да је 
држављанин Републике Србије, да је пунолетан, да има општу здрав-
ствену способност и да није осуђиван за кривично дело на безуслов-
ну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које 
га чини неподобним за обављање послова у органу локалне самоу-
праве, треба да испуњава и посебне услове: да има завршен правни 
факултет, положен испит за рад у органима државне управе и да има 
најмање пет година радног искуства у струци. Уз пријаву кандидат 
је дужан да приложи доказе о испуњености услова и личну и радну 
биографију. Документацију којом се доказује испуњеност услова из 
огласа кандидат подноси у оригиналу или као оверену фотокопију. 
Пријаве са прилозима подносе се Градском већу Града Суботице, у 
року од 8 дана од дана објављивања огласа, путем поште, на адресу: 
Суботица, Трг слободе 1 или лично, предајом у Градском услужном 
центру у приземљу Градске куће у Суботици, Трг слободе 1. Пријаве 
се достављају у затвореној коверти, са назнаком: „Пријава на оглас 
за заменика начелника Градске управе“. Неблаговремено поднете и 
пријаве са некомплетном документацијом неће се узети у разматрање. 
Градско веће Града Суботице ће одлуку поводом расписаног огласа 
донети у року од 20 дана од дана објављивања.
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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

Администрација и управа
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Град суБотица 
ЗаШтитник Грађана
24000 Суботица, Трг слободе 1

тел. 024/626-898

Стручни сарадник

УСЛОВИ: Посебни услови које кандидати треба да испуњавају: дипло-
мирани правник са завршеним основним академским студијама, позна-
вање мађарског језика. Поред посебних услова, кандидати треба да 
испуњавају и следеће услове из члана 6. Закона о радним односима у 
државним органима: да су држављани Републике Србије, да су пуно-
летни, да имају општу здравствену способност, да нису осуђивани за 
кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци 
или за кажњиво дело које их чини неподобним за обављање послова 
у државном органу. Оглас је отворен 8 дана од дана објављивања. 
Пријаве на оглас са доказима о испуњавању свих горенаведених усло-
ва за заснивање радног односа, заинтересовани кандидати подносе 
на адресу: Заштитник грађана Града Суботице - пријава на оглас - Трг 
слободе 1 или лично код Заштитника грађана Града Суботице, први 
спрат, соба бр. 135, Трг слободе 1. Документацију којом се доказује 
испуњеност услова из огласа кандидати подносе у оригиналу или ове-
рене фотокопије или ће се у противном сматрати да им је пријава 
непотпуна. Непотпуне и неблаговремено поднете пријаве неће бити 
узете у обзир приликом одлучивања о избору кандидата.

Ужице

Градско веЋе Града уЖица
31000 Ужице, Димитрија Туцовића 52

тел. 031/590-190

Начелник Градске управе за послове органа града, 
општу управу и друштвене делатности

на период од 5 година

УСЛОВИ: завршен правни факултет; положен испит за рад у државним 
органима; најмање 5 година радног искуства у струци.

Начелник Градске управе за послове финансија, 
рачуноводства и привреде

на период од 5 година

УСЛОВИ: завршен економски факултет; положен испит за рад у држав-
ним органима; најмање 5 година радног искуства у струци.

ОСТАЛО: Кандидати поред општих услова из члана 6. Закона о радним 
односима у државним органима треба да испуњавају и услове пред-
виђене чланом 55. Закона о локалној самоуправи као и услове пропи-
сане Одлуком о градским управама. Пријаве кандидата са прилозима 
подносе се у року од 15 дана од дана објављивања огласа, са назна-
ком: „За оглас“, на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање.

врање

опШтина Бујановац - опШтинска управа
17520 Бујановац, К. Петровића 115

тел. 017/653-103

Послови одржавања хигијене

УСЛОВИ: неквалификовани радник и шест месеци радног искуства.

Послови достављача
за матичну службу - подручје Биљача

УСЛОВИ: неквалификовани радник.

Приправник
за рад у Одељењу за јавне службе и друштвене делатности, 

на одређено време

УСЛОВИ: висока стручна спрема, дипломирани педагог, трајање при-
правничког стажа 12 месеци.

Приправник
за рад у Одељењу опште управе, на одређено време

УСЛОВИ: средња стручна спрема, IV степен стручне спреме, трајање 
приправничког стажа 6 месеци.

ОСТАЛО: Поред горенаведених посебних услова, кандидат треба да 
испуњава и следеће услове из члана 6. Закона о радним односима у 
државним органима:
- да је држављанин Републике Србије,
- да је пунолетно лице,
- да има општу здравствену способност,
- да има прописану стручну спрему,
- да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора нај-
мање до шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним 
за обављање послова у државном органу.
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Пријаве се подносе на адресу: Општина Бујановац, Општин-
ска управа, 17520 Бујановац, К. Петровића 115 или се непосредно 
предају у писарници Општинске управе Бујановац на истој адреси. 
Контакт телефон за добијање додатних информација у Општинској 
управи: 017/651-103. Некомплетне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати.

опШтина Бујановац - опШтинска управа
К. Петровића 115
тел. 017/651-103

Приправник
у Одељењу пореске локалне администрације, на одређено 

време

УСЛОВИ: виша стручна спрема - бачелор права, трајање приправнич-
ког стажа 12 месеци.

Приправник
у Одељењу за јавне службе и друштвене делатности, на 

одређено време

УСЛОВИ: виша стручна спрема, бачелор права, трајање приправнич-
ког стажа 12 месеци.

Приправник
у Одељењу финансија, на одређено време

2 извршиоца

УСЛОВИ: виша стручна спрема, бачелор економиста, трајање приправ-
ничког стажа 12 месеци.

Приправник
у Одељењу финансија, на одређено време

УСЛОВИ: висока стручна спрема, дипломирани економиста, трајање 
приправничког стажа 12 месеци.

Приправник
у Одељењу за привреду и локални економски развој, на 

одређено време

УСЛОВИ: висока стручна спрема, дипломирани економиста, трајање 
приправничког стажа 12 месеци.

Приправник
у Одељењу за урбанизам, имовинско правне послове, за 
комунално-стамене, грађевинске делатности и заштиту 

животне средине, на одређено време

УСЛОВИ: виша стручна спрема, бачелор архитектуре, трајање при-
правничког стажа 12 месеци.

Приправник
у Одељењу опште управе, на одређено време

УСЛОВИ: средња стручна спрема техничког смера, трајање приправ-
ничког стажа 6 месеци.

ОСТАЛО: Поред горенаведених посебних услова, кандидати треба да 
испуњавају и следеће услове из члана 6. Закона о радним односима у 

Администрација и управа
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државним органима: да су држављани Републике Србије; да су пуно-
летна лица; да имају општу здравствену способност; да имају прописа-
ну стручну спрему; да нису осуђивани за кривично дело на безусловну 
казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које их 
чини неподобним за обављање послова у државном органу. Пријаве 
се подносе на адресу: Општина Бујановац, Општинска управа, 17520 
Бујановац, К. Петровића 115 или се непосредно предају у писарни-
ци Општинске управе Бујановац, на истој адреси. Контакт телефон 
за добијање додатних информација у Општинској управи је: 017/651-
103. Рок за пријављивање на оглас је 8 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати.

вршац

јкп „полет“
26360 Пландиште, Обилићева 15

тел: 013/861-157

Руководилац службе општих и правних послова

УСЛОВИ: општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом 
о раду („Сл. гласник РС“, број 24/2005, 61/2005, 54/2009 и 32/2013) и 
посебни услови утврђени Правилником о организацији и системати-
зацији послова у Јавном комуналном предузећу „Полет“ Пландиште, 
број: 1-09/2013-60, од 15.11.2013. године. Посебни услови за засни-
вање радног односа су: висока стручна спрема - VII степен правни, 
односно факултет са усмерењем у организацији и правној регулативи 
пословања; 1 година радног искуства у струци; познавање рада на 
рачунару.

Опис посла: координира радом запослених у служби, врши оперативно 
спровођење одлука Надзорног одбора и директора, припрема заједно 
са председником Надзорног одбора дневни ред за седнице Надзор-
ног одбора и материјал за Надзорни одбор, врши израду и објављи-
вање свих општих и појединачних аката предузећа, организује и прати 
рад правних заступника предузећа код судских спорова предузећа и 
даје им смернице и налоге за вођење спорова, заступа по овлашћењу 
и потреби предузеће пред судовима и другим органима, спроводи 
поступке за остваривање права запослених и заснивање радног одно-
са, организује и води поступак за наплату потраживања предузећа, 
стара се о вођењу евиденције о запосленима и остваривању њиховог 
радно-правног положаја, организује и води рад комисија предузећа, 
сарађује са стручним службама оснивача и другим органима и органи-
зацијама ради непосредног спровођења послова, циљева и задатака, 
организује и стара се о спровођењу општих и правних послова преду-
зећа, организује и спроводи по налогу директора обавештења запос-
лених, прати поступке избора по закону о јавним набавкама, сарађује 
са корисницима услуга и другим пословним партнерима, обавља и дру-
ге послове по налогу директора и надзорног одбора предузећа.

ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву подносе, у оригиналу или овереној 
фотокопији, следећа документа: диплому о стеченом образовању 
одговарајућег профила; потврду о радном искуству; личну карту; 
потпуну личну и радну биографију. Уколико изабрани кандидат не 
достави горенаведене документе у захтеваном року, са њим се неће 
засновати радни однос. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана 
објављивања огласа. Пријаве се подносе лично или путем поште, 
на горенаведену адресу, са назнаком: „Пријава на оглас за пријем у 
радни однос, за радно место: руководилац службе општих и правних 
послова“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

јкп „полет“
26360 Пландиште, Обилићева 15

тел: 013/861-157

Физички радник

УСЛОВИ: општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом 
о раду („Сл. гласник РС“ број 24/2005, 61/2005, 54/2009 и 32/2013) и 
посебни услови утврђени Правилником о организацији и системати-
зацији послова у Јавном комуналном предузећу „Полет“ Пландиште, 
број: 1-09/2013-60, од 15.11.2013. године. Посебни услови за засни-
вање радног односа су: НК, средња стручна спрема / I-IV степен, све 
школе.

Опис посла: послови одлагања отпада, уређења депонија и рецикли-
рање отпада, други комунални послови, врши ископ и чишћење рова 

за полагање и интервенције на гасоводу, водоводу и канализацији 
и затрпавање рова након завршене интервенције, по потреби чисти 
пијацу, коси траву на објектима предузећа, обавља и друге послова по 
налогу надређеног и генералног директора.

ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву подносе, у оригиналу или овереној 
фотокопији, следећа документа: потпуну личну и радну биографију; 
личну карту. Уколико изабрани кандидат не достави горенаведене 
документе у захтеваном року, са њим се неће засновати радни однос. 
Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа. 
Пријаве се подносе лично или путем поште на горенаведену адресу, 
са назнаком: „Пријава на оглас за пријем у радни однос, за радно 
место: физички радник“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се разматрати.

 Трговина и услуге
„05 саникол“ доо

37240 Трстеник, Сретена Аџића 8
тел. 065/8852-214

Радница у ресторану
за рад у Лапову, на одређено време 6 месеци

5 извршилаца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, без обзира на занимање, пред-
виђен рад у сменама, предвиђена обука за рад у ресторану.

Радница у продавници
за рад у Лапову, на одређено време 6 месеци

4 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, без обзира на занимање, пред-
виђен рад у сменама, предвиђена обука за послове продавца.

ОСТАЛО: пријаве кандидата сваког дана после 12,00 часова, лично 
или на број телефона: 065/8852-214 - Крстић Дејан (бензинска пумпа 
ОMW - Лапово југ), најкасније до 18.01.2014. године.

сЗр „техно-сервис“
21235 Темерин, Новосадска 27

тел. 021/845-410, 846-231

Радник на машини borwerk
на одређено време, уз могућност заснивања радног односа 

на неодређено време
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме, најмање 3 године радног 
искуства. Рок за пријављивање је 30 дана.

„SONECOMPR“ Dоо
11000 Београд, Светозара Марковића 22

е-mail: sonecomp@yubc.net

Сарадник за комерцијалне послове
на одређено време

УСЛОВИ: VII/1 или VI степен стручне спреме, економске струке; 
пожељно радно искуство; возачка дозвола „Б“ категорије; основна 
информатичка обука; енглески језик - виши или конверзацијиски ниво. 
Пријаве слати на е-mail: sonecomp@yubc.net. Рок за пријављивање је 
15 дана од дана објављивања огласа.

Национална служба 
за запошљавање

Администрација и управа / трговина и услуге 
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„МилШпед“ доо
11070 Нови Београд, Савски насип 7

тел. 011/2257-305
e-mail: zaposlenje@milsped.com

Манипулативни радник у складишту
на одређено време 6 месеци

5 извршилаца

Место рада: Крњешевци, Општина Стара Пазова.

УСЛОВИ: рад у сменама, ноћни рад, обезбеђен смештај, пробни рад 
6 месеци, обезбеђен превоз, рад на РФ терминалима, основно позна-
вање рада на рачунару, радно искуство је небитно. Рок за пријављи-
вање је 31.12.2013. године. Слање пријаве за запослење на горенаве-
дену адресу-поштом.

„Маковица“ ад
11400 Младеновац, Савића млин 9

тел. 011/8232-555
e-mail: radica.makovica@gmail.com

Шеф рачуноводства и књиговодства
на одређено време на годину дана

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани економиста; 
VI/1 степен стручне спреме, eкономиста; IV степен стручне спреме, 
економски техничар. Обавезно радно искуство минимум пет година; 
основна информатичка обука (Windows, Wоrd, Еxcel, Еxplorer, Оutlook). 
Предност имају кандидати са лиценцом: овлашћени или самостални 
рачуновођа. Биографије слати на e-mail: radica.makovica@gmail.com

„доБерГард“ доо Миријево
Миријево, Школски трг 5

тел. 011/6557-144

Радник физичко-техничког обезбеђења
за рад у Суботици, на одређено време

10 извршилаца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, било ког профила, положен испит 
из ППЗ, завршена обука за ношење оружја. Заинтересовани кандидати 
треба да се јаве на телефон: 011/6557-144. Рок за пријаву 10 дана.

 Грађевинарство и индустрија
Грађевинско предуЗеЋе „плануМ“ ад

11080 Земун, 22. октобра 15
тел. 011/2108-618

e-mail: kadrovska@planum.rs

ВКВ и КВ минер
на одређено време 12 месеци, место рада: Брђани

6 извршилаца

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

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

предуЗеЋе За Геотехнику и инЖењеринГ 
„ГеосондаЖа“ доо

Византијски булевар 32/5, Медиана, Ниш
тел. 064/1850-941

e-mail: geosondaza@gmail.com

Дипломирани инжењер геологије

УСЛОВИ: дипломирани инжењер геологије, смер геотехника, положен 
стручни испит, возачка дозвола „Б“ категорије (пожељно је да кан-
дидат има лиценцу 491), 2 године искуства на пословима израде гео-

техничких елабората. Место рада: Ниш и подручје Републике Србије, 
пуно радно време, теренски рад. Конкурс је отворен до попуне радног 
места. Заинтересовани кандидати треба да пошаљу радне биографије 
на наведену мејл адресу или да се јаве лицу за контакт: Александру 
Ишљамовићу, на горенаведени број телефона.

јп дирекција За Грађевинско 
ЗеМљиШте, путеве и иЗГрадњу

15350 Богатић, Мике Витомировића 1

Референт за административно-техничке послове

УСЛОВИ: средње образовање у четворогодишњем трајању, економске 
струке, смер економско-комерцијални.

Референт-оператер на рачунару

УСЛОВИ: средње образовање у четворогодишњем трајању, економске 
струке, смер економско-комерцијални.

Виши стручни сарадник за правне и опште послове

УСЛОВИ: завршен правни факултет, висока стручна спрема VII степен, 
дипломирани правник (само кандидати са завршеним правним факул-
тетом на државном универзитету)

Стручни сарадник за саобраћајну сигнализацију

УСЛОВИ: виша стручна спрема - VI степен стручне спреме, саобраћај-
ни инжењер, смер друмски и градски саобраћај и транспорт.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати достављају следећа доку-
мента: извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству 
Републике Србије; уверење полицијске управе да нису осуђивани; уве-
рење основног и вишег суда да се не води кривични поступак и да про-
тив кандидата није подигнута оптужница; диплому о стеченој стручној 
спреми; фотокопију личне карте и уверење о здраственој способности 
(само изабрани кандидати). Сва документа се достављају у оригиналу 
или овереној фотокопији. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се разматрати. Пријаве на конкурс слати на горенаведену адресу.

„аМиГа“ доо
36000 Краљево, Тике Коларевића 66
тел. 036/399-099, 399-199, 399-299

е-mail: оffice@amiga.rs

Дипломирани машински инжењер
за радно место у технологији

Дипломирани машински инжењер
за радно место пословође производње

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме - мастер диплома, са или без 
радног искуства, знање енглеског језика, возачка дозвола „Б“ кате-
горије.

Машински техничар
за радно место оператера на ЦНЦ машинама у производњи

2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, смер компјутерско управљање, 
са или без радног искуства, знање енглеског језика, возачка дозвола 
„Б“ категорије.

ОСТАЛО: Пријаве се подносе на горенаведену адресу или на е-mail: 
оffice@amiga.rs. Све информације могу се добити на телефоне: 
036/399-099, 399-199 и 399-299. Пријаве слати у року од 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови“.

највећа понуда 
слободних послова 
на једном месту

трговина и услуге / грађевинарство и индустрија
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PKC WIRING SYSTEMS DOO
11300 Смедерево, Шалиначка бб

тел. 011/4143-093
e-mail: posao@manpower.rs

Оператер на монтажи у производњи
за рад у Смедереву

10 извршилаца

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, без обзира на занимање, 
основно познавање рада на рачунару, предност је основно познавање 
енглеског језика, пробни рад од 4 месеца, рад у сменама, кандидат 
не сме бити далтониста, прецизност у раду, способност тимског рада, 
преношење знања и давање потребних инструкција извршиоцима у 
тиму, део посла обавља се стојећи, за изабране кандидате планира се 
обучавање у иностранству. Трајање конкурса закључно са 26.12.2013. 
године.

Оператер на сечењу и кримповању жица
за рад у Смедереву

8 извршилаца

УСЛОВИ: IV или V степен стручности, машинске или електро струке, 
основно познавање рада на рачунару, предност је основно познавање 
енглеског језика, сечење и кримповање жица (стављање металних 
делова на крају жице), повремена замена жица и алата и тестирање 
квалитета каблова, пробни рад од 4 месеца, рад у сменама, ноћни 
рад, кандидат не сме бити далтониста, прецизност у раду, способност 
тимског рада, преношење знања и давање потребних инструкција 
извршиоцима у тиму, део посла обавља се стојећи, за изабране кан-
дидате планира се обучавање у иностарнству. Трајање конкурса је до 
26.12.2013. године.

Магационер
за рад у Смедереву

УСЛОВИ: IV или V степен стручности, предност је поседовање радног 
искуства на пословима складиштења од 1-3 године, основно позна-
вање рада на рачунару, предност је основно позанавање енглеског 
језика, предност је завршена обука за руковање виљушкаром, пробни 
рад од 4 месеца, рад у сменама, кандидат не сме бити далтониста, пре-
цизност у раду, способност тимског рада, преношење знања и давање 
потребних инструкција извршиоцима у тиму, део посла обавља се 
стојећи. Трајање конкурса је до 26.12.2013. године.

„МилШпед“ доо
11070 Нови Београд, Савски насип 7

тел. 011/2257-305

Возач виљушкара
на одређено време 12 месеци

5 извршилаца

Опис посла: виљушкариста високорегалних виљушкара.

Место рада: Крњешевци, Општина Стара Пазова.

УСЛОВИ: средња стручна спрема, КВ, смер возач виљушкара, рад у 
сменама, ноћни рад, радно место са повећаним ризиком, обезбеђен 
превоз, потребна возачка дозвола, сертификат за виљушкаристу, рад-
но искуство 12 месеци. Слање пријава поштом или мејлом. Контакт 
особа: Снежана Милетић, e-mail: snezana.miletic@milsped.com

„Градина“ доо
24000 Суботица, Пролетерских бригада 123

тел. 024/553-830

Бравар - варилац
на одређено време од 3 месеца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме у занимању бравар, минимум 5 
година радног искуства на пословима бравара - вариоца - варење CO2 
и електро поступком. Пријава кандидата на телефон: 024/553-830. Рок 
за пријаву до 25.12.2013. године.

 Mедицина
Здравствени центар кладово

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

e-mail: zckld@kladovonet.com

Лекар специјалиста опште хирургије
рад на одређено време

Опис посла: послови лечења, превијања, операције и остали послови 
које подразумева болничка хирургија.

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, лекар специјалиста. Трајање 
конкурса: до попуне радног места. Заинтересовани кандидати се 
путем датог броја телефона, електоронским путем или путем поште 
могу обратити особи за контакт: Бојана Скрлатовић.

оптика „фокус-ленс“
21000 Нови Сад, Ћирпанова 2-4

тел. 021/6616-311, 6546-991, 063/1187-088

Офталмолог

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

Зу апотека „Шеки - тилија“
Петровац на Млави, Српских владара 304

тел. 063/7428-693

Фармацеут

УСЛОВИ: фармацеутски техничар - IV степен стручне спреме, без 
обзира на радно искуство, обезбеђен стан. Конкурс је отворен до 
попуне радног места. Заинтересовани кандидати могу да се јаве на 
горенаведени број телефона. Лице за контакт: Драгиша Милошевић.

стоМатолоШка ординација 
„караЏиЋ“

Петровац на Млави, Рударска 1
тел. 012/331-462

Стоматолошка сестра

УСЛОВИ: стоматолошка сестра - IV степен стручне спреме, 6 месеци 
радног искуства, лице млађе од 30 година, замена лица по члану 45. 
Конкурс је отворен до попуне радног места. Заинтересовани кандида-
ти могу да се јаве на на горенаведени број телефона. Лице за контакт: 
Радивоје Караџић.

доМ Здравља „CLINICANOVA“
Београд

тел. 011/7151-777

Лекар специјалиста интерне медицине

УСЛОВИ: 
- VII степен стручне спреме, завршен медицински факултет и специја-
лизација из интерне медицине
- сертификат за УЗ дијагностику (абдомен и штитаста жлезда)
- познавање рада на рачунару (MS Оffice пакет)
- предност имају кандидати са положеним возачким испитом
- плаћен пробни рад 1 месец.
Пријаве слати на адресу: milica.aleksic@clinicanova.rs или milan.
mratinkovic@clinicanova.rs. 

грађевинарство и индустрија / Медицина
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Лекар специјалиста - офталмолог

УСЛОВИ:
- VII степен стручне спреме, завршен медицински факултет и специја-
лизација из офталмологије
- познавање рада на рачунару (MS Оffice пакет)
- предност имају кандидати са положеним возачким испитом
- плаћен пробни рад 1 месец.
Пријаве слати на адресу: milica.aleksic@clinicanova.rs или milan.
mratinkovic@clinicanova.rs.

Лекар специјалиста - гинеколог

УСЛОВИ:
- VII степен стручне спреме, завршен медицински факултет и специја-
лизација из гинекологије и акушерства
- познавање процедура гинеколошких прегледа, а посебно преглед УЗ 
дијагностика, колпоскопија
- предност имају кандидати који раде гинеколошки колор-доплер и 
4D ултразвук
- познавање рада на рачунару (MS Оffice пакет) - није услов
- предност имају кандидати са положеним возачким испитом
- плаћен пробни рад 1 месец.
Пријаве слати на адресу: milica.aleksic@clinicanova.rs или milan.
mratinkovic@clinicanova.rs.

Лекар опште медицине

УСЛОВИ:
- VII степен стручне спреме, завршен медицински факултет
- сертификат за УЗ дијагностику (абдомен и штитаста жлезда)
- познавање рада на рачунару (MS Оffice пакет)
- предност имају кандидати са положеним возачким испитом
- плаћен пробни рад 3 месеца.
Пријаве слати на адресу: milica.aleksic@clinicanova.rs или milan.
mratinkovic@clinicanova.rs.

Лекар специјалиста интерне медицине - 
ендокринолог

УСЛОВИ:
- VII степен стручне спреме, завршен медицински факултет и специја-
лизација из интерне медицине супспецијализација из ендокринологије
- предност имају кандидати који раде УЗ прегледе штитасте жлезде
- познавање рада на рачунару (MS Оffice пакет)
- предност имају кандидати са положеним возачким испитом
- плаћен пробни рад 1 месец.
Пријаве слати на адресу: milica.aleksic@clinicanova.rs или milan.
mratinkovic@clinicanova.rs.

Лекар специјалиста интерне медицине - кардиолог

УСЛОВИ:
- VII степен стручне спреме, завршен медицински факултет и специја-
лизација из интерне медицине, супспецијализација из кардиологије
- познавање рада на рачунару (MS Оffice пакет)
- предност имају кандидати који раде УЗ срца
- предност имају кандидати са положеним возачким испитом
- плаћен пробни рад 1 месец.
Пријаве слати на адресу: milica.aleksic@clinicanova.rs или milan.
mratinkovic@clinicanova.rs.

клиничко - Болнички  
центар ЗеМун - БеоГрад

11080 Земун, Вукова 9

Медицинска сестра
за рад у Клиници за интерну медицину, на одређено време 

од 3 месеца

УСЛОВИ: IV степен, медицинска школа, положен стручни испит.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати прилажу: биографију, ове-
рену фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској школи 
општег смера, оверену фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту, извод из матичне књиге венчаних, ако је кандидат променио 
презиме. Кандидати пријаве достављају у затвореној коверти, са наз-
наком: „За конкурс“, писарници КБЦ Земун-Београд или поштом на 
горенаведену адресу, у року од 8 дана од дана објављивања конкурса.

Здравствени центар сурдулица
17530 Сурдулица, Српских владара 111

тел. 017/815-300

Медицинска сестра општег смера
за рад на Интерном одељењу ОЈ Болница

Медицинска сестра - акушерски смер
на одређено врема до повратка раднице са породиљског 

одсуства, за рад на Гинеколошко-акушерском одељењу ОЈ 
Болница

Медицинска сестра - педијатријског смера
на одређено време до повратка раднице са породиљског 
одсуства, за рад у Диспанзеру за децу ОЈ Дома здравља

УСЛОВИ: IV степен, завршена медицинска школа одговарајућег смера, 
положен стручни испит.

ОСТАЛО: Уз пријаву на оглас кандидат подноси:
- оверен доказ о стручној спреми,
- оверен доказ о положеном стручном испиту,
- извод из матичне књиге рођених, односно венчаних (за кандидате 
који су променили презиме),
- уверење из евиденције незапослених,
- лекарско уверење.

доМ Здравља „БоГатиЋ“
15350 Богатић, Мије Јовановића 25

Доктор медицине
за рад у Служби опште медицине Дома здравља Богатић

3 извршиоца

Опис послова: пружа лекарску помоћ у лечењу болесника, обавља све 
послове доктора медицине, врши надзор над радом медицинских сес-
тара и по потреби даје инструкције, ради и друге послове из делокруга 
свог рада, за свој рад непосредно је одговоран начелнику службе и 
директору Дома здравља.

УСЛОВИ: Услови за заснивање радног односа су општи услови за 
заснивање радног односа утврђени Законом о раду („Службени глас-
ник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013) и посебни услови 
утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова 
Дома здравља „Богатић“ Богатић. Посебни услови за заснивање рад-
ног односа су:
- VII/1 степен стручне спреме, завршен медицински факултет,
- положен стручни испит за звање доктора медицине.

ОСТАЛО: Као доказе о испуњености услова, кандидат уз молбу за 
пријем у радни однос треба да достави:
- оверену фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету,
- оверену фотокопију уверења (потврде) о положеном стручном испи-
ту за доктора медицине,
- кратку биографију.
Приликом заснивања радног односа изабрани кандидат дужан је да 
достави дозволу за рад - лиценцу издату од надлежне коморе. Уколи-
ко изабрани кандидат не достави горенаведени документ у захтева-
ном року, са њим се неће засновати радни однос. Пријавом на оглас 
кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврху 
избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге 
сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Дом здравља „Богатић“ 
Богатић. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови“. О потреби спровођења даљих разговора са 
кандидатима који се јаве на конкурс, а ради пружања додатних пода-
така који могу бити важни за одлуку о пријему одлучиће директор. 
Одлука о избору кандидата биће донета у року од 30 дана од истека 
рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на веб стра-
ници Дома здравља „Богатић“ Богатић. Пријаве се подносе лично на 
писарници Дома здравља „Богатић“ Богатић, радним даном од 07,00 
до 14,00 сати или путем поште на горенаведену адресу, са назнаком: 
„Пријава на оглас за пријем у радни однос за радно место доктора 
медицине“. Непотпуне, неблаговремене, као и пријаве са неодгова-
рајућом документацијом неће бити разматране.

Медицина 
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институт За ортопедско-хирурШке 
Болести „Бањица“

11000 Београд, Михаила Аврамовића 28
тел. 011/6660-466

Доктор медицине
4 извршиоца

УСЛОВИ: медицински факултет; просечна оцена студирања најмање 
08,50; положен стручни испит; пробни рад три месеца; познавање нај-
мање једног страног језика. Кандидати су дужни да уз пријаву доста-
ве: оверен препис или фотокопију дипломе о завршеном медицин-
ском факултету (са просечном оценом студирања); оверен препис или 
фотокопију дипломе о положеном стручном испиту; потврду издату 
од стране Националне службе за запошљавање о дужини чекања на 
запослење; доказ о радном искуству у струци након положеног испи-
та на пословима пружања здравствене заштите, укључујући и волон-
терски стаж (фотокопија радне књижице или потврда послодавца); 
извод из матичне књиге рођених; биографија са адресом и контакт 
телефоном.

Економиста

УСЛОВИ: средња, виша или висока школа струковних студија економ-
ског смера; познавање финансијског рачуноводства (књиговодства); 
познавање рада на рачунару (Word, Excel, Outlook Express, Интернет); 
пожељно радно искуство на пословима књиговодства. Кандидати су 
дужни да уз пријаву доставе: оверен препис или фотокопију дипломе 
о завршеној средњој, вишој или високој струковној школи економског 
смера (са просечном оценом школовања); потврду издату од стране 
Националне службе за запошљавање о дужини чекања на запослење; 
доказ о радном искуству у струци, укључујући и волонтерски стаж 
(фотокопија радне књижице или потврда послодавца); уверење да се 
против кандидата не води кривични постсупак, односно да лице није 
осуђивано; извод из матичне књиге рођених; биографију са адресом 
и контакт телефоном.

КВ електричар

УСЛОВИ: електротехничка средња школа; годину дана радног иску-
ства. Кандидати су дужни да уз пријаву доставе: оверен препис или 
фотокопију сведочанства и дипломе о завршеној средњој електро-
техничкој школи (са просечном оценом школовања); потврду издату 
од стране Националне службе за запошљавање о дужини чекања на 
запослење; доказ о радном искуству у струци, укључујући и волон-
терски стаж (фотокопија радне књижице или потврда послодавца); 
уверење да се против кандидата не води кривични поступак, односно 
да лице није осуђивано; извод из матичне књиге рођених; биографију, 
са адресом и контакт телефоном.

ОСТАЛО: Наведена документа не смеју бити старија од шест месеци, 
а приложене фотокопије морају бити оверене од надлежног органа. 
Пријаве са непотпуном документацијом или које нису у складу са усло-
вима овог огласа, као и неблаговремене пријаве, неће бити разматра-
не. Фотокопије докумената које нису оверене од надлежног органа 
неће се узимати у обзир. Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани 
на разговор.

Завод За Биоциде и 
Медицинску еколоГију

11000 Београд, Требевићка 16
тел. 011/3557-255, 3554-132

Пословни секретар

Опис послова:
- праћење програма и садржаја рада директора
- припрема радне документације и организовање распореда обавеза
- ради послове маркетинга, промоција и продаје
- сачињава бизнис план
- води послове статистике.

УСЛОВИ: завршен VI степен стручне спреме. Уз пријаву се подноси: 
биографија и докази о испуњености услова конкурса у неовереним 
фотокопијама. Пријаве са траженим прилозима достављају се на адре-
су Завода.

Завод За Биоциде и 
Медицинску еколоГију

11000 Београд, Требевићка 16
тел. 011/3557-255, 3554-132

Радник на одржавању чистоће
на одређено време до 3 месеца, због повећаног  

обима посла

Задаци радног места: послови прања лабораторијског посуђа и прибо-
ра за рад, одржавање хигијене у санитарним чворовима, одржавање 
чистоће у објектима и у кругу послодавца, прање и пеглање радне 
одеће за запослене.

УСЛОВИ: II степен стручне спреме, основна школа. Уз пријаву се под-
носи: биографија и доказ о испуњености услова конкурса у неовере-
ним фотокопијама. Пријаве са траженим прилозима достављају се на 
адресу Завода. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови“.

специјалистичка ординација иЗ 
ГинеколоГије и акуШерства „холиМед“

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

Специјалиста гинекологије и акушерства
Место рада: Земун - Батајница

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

Здравствена установа  
апотека „Златни лав“

25260 Апатин, Бранка Радичевића 3
тел. 025/462-555

е-mail: zlatnilav@sbb.rs

Дипломирани фармацеут

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, комуникација са пацијенти-
ма; основно знање рада на рачунару; није услов - али је пожељно 
искуство у раду, положен стручни испит и лиценца. Рок за пријаве 
је 31.01.2014. године - по потреби и дуже, односно до попуне радног 
места. Контактираћемо само кандидате који уђу у ужи избор.

Здравствени центар „алексинац“
18220 Алексинац, Момчила Поповића 144

тел. 018/804-215

Спремачица
за рад у Сектору хирургије, на одређено време до 11 

месеци

УСЛОВИ: завршена основна школа. Кандидати су у обавези да уз 
пријаву доставе: оверен препис/фотокопију дипломе о завршеној 
основној школи, потврду Националне службе за запошљавање о дужи-
ни чекања на запослење, биографију са адресом и контакт телефон. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

опШта Болница „свети лука“
11300 Смедерево, Кнез Михаилова 51

тел. 026/223-522, лок. 167

Медицинска сестра - техничар
са једном годином радног искуства након 

положеног стручног испита, за рад на Одељењу за 
оториноларингологију (са пробним радом од 3 месеца)

УСЛОВИ: средња стручна спрема, IV степен стручне спреме, положен 
стручни испит, 1 година радног искуства након положеног стручног 
испита. Као доказе о испуњености услова кандидати су дужни да 

Медицина
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доставе: пријаву на конкурс са кратком биографијом, бројем телефо-
на и адресом, оверену фотокопију дипломе о завршеном IV степену 
стручне спреме, медицинска сестра - техничар општег смера, овере-
ну фотокопију уверења о положеном стручном испиту. Рок за подно-
шење пријава на конкурс је 8 дана од дана објављивања у публика-
цији „Послови“. Пријаве на оглас достављати у затвореним ковертама, 
писарници Опште болнице „Свети Лука“ Смедерево или путем поште 
на адресу: Општа болница „Свети Лука“ Смедерево, Кнез Михаилова 
51, уз напомену: „Пријава на оглас“ са навођењем радног места за 
које се конкурише. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити 
разматране.

Здравствени центар уЖице
31000 Ужице, Милоша Обреновића 17

тел. 031/561-255

Медицинска сестра - техничар општег смера
за рад у ОЈ Општа болница Пријепоље, на одређено време 

на замени радника на дужем одсуству

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена средња медицинска 
школа одговарајућег смера, положен стручни испит.

Медицинска сестра општег смера
за рад у ОЈ Општа болница Ужице - истурено одељење у 

Сјеници, на одређено време на замени радника на дужем 
одсуству

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена средња медицинска 
школа одговарајућег смера, положен стручни испит.

Стоматолошка сестра
за рад у ОЈ Дом здравља Бајина Башта, на одређено време 

на замени радника на дужем одсуству

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена средња медицинска 
школа одговарајућег смера, положен стручни испит.

Виши физиотерапеут
за рад у ОЈ Општа болница Прибој, на одређено време на 

замени радника на дужем одсуству

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, завршена виша медицинска школа 
одговарајућег смера, положен стручни испит.

ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: молбу за пријем са тачно назначеним 
радним местом на које се конкурише; оверену фотокопију дипломе 
о завршеном медицинском факултету; оверену фотокопију потврде о 
положеном стручном испиту; краћу биографију. Пријаве са потреб-
ном документацијом слати на горенаведену адресу. Одлуку о пријему 
донеће директор Здравственог центара, у року од 30 дана од дана 
објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће размат-
рати.

опШта Болница „свети лука“
11300 Смедерево, Кнез Михаилова 51

тел. 026/223-522, лок. 167

Виши физиотерапеут
са положеним стручним испитом, за рад у ОЈ за физикалну 

медицину и рехабилитацију (са пробним радом од 3 
месеца)

УСЛОВИ: струковна или виша медицинска школа, VI степен, положен 
стручни испит. Као доказе о испуњености услова, кандидати су дужни 
да доставе: пријаву на конкурс са кратком биографијом, бројем теле-
фона и адресом, оверену фотокопију дипломе о завршеном VI степену 
стручне спреме, струковни или виши физиотерапеут, оверену фотоко-
пију уверења о положеном стручном испиту. Рок за подношење прија-
ва на конкурс је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Посло-
ви“. Пријаве на оглас достављати у затвореним ковертама, писарници 
Опште болнице „Свети Лука“ Смедерево или путем поште на адресу: 
Општа болница „Свети Лука“ Смедерево, Кнез Михаилова 51, уз напо-
мену: „Пријава на оглас“, са навођењем радног места за које се кон-
курише. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.

доМ Здравља „нови БеоГрад“
11070 Нови Београд, Гоце Делчева 30

тел. 011/2222-111

Лекар опште праксе
на одређено време на три месеца, ради замене одсутног 

запосленог

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, положен стручни испит. Уз 
пријаву се подноси: кратка биографија и докази о испуњености усло-
ва (у неовереним фотокопијама). Пријаве са кратком биографијом, 
адресом и контакт телефоном достављају се преко писарнице Дома 
здравља „Нови Београд“, III спрат, соба бр. 3, Гоце Делчева 30, Нови 
Београд. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се разматрати. Одлука ће бити објављена на огласној табли поред 
писарнице Дома здравља, на трећем спрату, Гоце Делчева 30, Нови 
Београд.

доМ Здравља „1. октоБар“
26360 Пландиште, Карађорђева 13

тел, 013/861-230

Фармацеутски техничар

УСЛОВИ: Уз пријаву са кратком биографијом, адресом и контакт теле-
фоном приложити оверену фотокопију дипломе, оверену фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту, извод из матичне књиге рође-
них, уверење о држављанству. Пријаве слати на горенаведену адресу. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у публик-
цији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разма-
трати.

опШта Болница „стефан високи“
11420 Смедеревска Паланка, Вука Караџића 147

Доктор медицине
са пробним радом од три месеца

2 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, кандидат мора 
испуњавати и следеће посебне услове:
- VII/1 степен стручне спреме, завршен медицински факултет,
- положен стручни испит,
- радно искуство на пословима у струци након положеног стручног 
испита у трајању од најмање 6 месеци,
- лиценца лекарске коморе.
Опис послова утврђен је Правилником о организацији и систематиза-
цији послова. Заинтересовани кандидати уз захтев подносе:
- пријаву на оглас са кратком биографијом, контакт телефоном и адре-
сом становања,
- оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету,
- оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
- оверену фотокопију радне књижице,
- оверену фотокопију лиценце лекарске коморе Србије,
- оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених,
- оверену фотокопију уверења о држављанству.

Доктор медицине
са пробним радом од три месеца

2 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, кандидат мора 
испуњавати и следеће посебне услове:
- VII/1 степен стручне спреме, завршен медицински факултет,
- положен стручни испит,
- без радног искуства,
- да је уписан у лекарску комору Србије.
Опис послова утврђен је Правилником о организацији и систематиза-
цији послова. Заинтересовани кандидати уз захтев подносе:
- пријаву на оглас са кратком биографијом, контакт телефоном и адре-
сом становања,
- оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету,
- оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
- оверену фотокопију радне књижице,
- оверену фотокопију решења о упису у лекарску комору Србије,
- оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених,
- оверену фотокопију уверења о држављанству.
Овера фотокопије докумената не сме бити старија од 6 месеци.

Медицина 
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Медицинска сестра - техничар (општи смер)
са пробним радом од три месеца

6 извршилаца

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, кандидат мора 
испуњавати и следеће посебне услове:
- IV степен стручне спреме завршена, средња медицинска школа,
- положен стручни испит,
- радно искуство на пословима у струци након положеног стручног 
испита у трајању од најмање 6 месеци,
- поседовање лиценце за рад.
Опис послова утврђен је Правилником о организацији и систематиза-
цији послова. Заинтересовани кандидати уз захтев подносе:
- пријаву на оглас са кратком биографијом, контакт телефоном и адре-
сом становања,
- оверену фотокопију дипломе о завршеној школи,
- оверену фотокопију сведочанста за све четири године средње школе,
- оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
- оверену фотокопију радне књижице,
- оверену фотокопију лиценце за рад,
- оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених,
- оверену фотокопију уверења о држављанству.
Овера фотокопије докумената не сме бити старија од 6 месеци.

Гинеколошко - акушерска сестра
са пробним радом од три месеца

2 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, кандидат мора 
испуњавати и следеће посебне услове:
- IV степен стручне спреме завршена, средња медицинска школа, смер 
гинеколошко-акушерски,
- положен стручни испит,
- радно искуство на пословима у струци након положеног стручног 
испита у трајању од најмање 2 године,
- поседовање лиценце за рад.
Опис послова утврђен је Правилником о организацији и систематиза-
цији послова. Заинтересовани кандидати уз захтев подносе:
- пријаву на оглас са кратком биографијом, контакт телефоном и адре-
сом становања,
- оверену фотокопију дипломе о завршеној школи,
- оверену фотокопију сведочанста за све четири године средње школе,
- оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
- оверену фотокопију радне књижице,
- оверену фотокопију лиценце за рад,
- оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених,
- оверену фотокопију уверења о држављанству.
Овера фотокопије докумената не сме бити старија од 6 месеци.

Педијатријска сестра
са пробним радом од три месеца

УСЛОВИ:
- IV степен стручне спреме, завршена средња медицинска школа, смер 
педијатријски,
- положен стручни испит,
- радно искуство на пословима у струци након положеног стручног 
испита у трајању од најмање 2 године,
- поседовање лиценце за рад.
Опис послова утврђен је Правилником о организацији и систематиза-
цији послова. Заинтересовани кандидати уз захтев подносе:
- пријаву на оглас са кратком биографијом, контакт телефоном и адре-
сом становања,
- оверену фотокопију дипломе о завршеној школи,
- оверену фотокопију сведочанста за све четири године средње школе,
- оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
- оверену фотокопију радне књижице,
- оверену фотокопију лиценце за рад,
- оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених,
- оверену фотокопију уверења о држављанству.
Овера фотокопије докумената не сме бити старија од 6 месеци.

Лабораторијски техничар
са пробним радом од три месеца

УСЛОВИ:
- IV степен стручне спреме, завршена средња медицинска школа, смер 
лабораторијски техничар,
- положен стручни испит,
- радно искуство на пословима у струци након положеног стручног 
испита у трајању од најмање 6 месеци,

- поседовање лиценце за рад.
Опис послова утврђен је Правилником о организацији и систематиза-
цији послова. Заинтересовани кандидати уз захтев подносе:
- пријаву на оглас са кратком биографијом, контакт телефоном и адре-
сом становања,
- оверену фотокопију дипломе о завршеној школи,
- оверену фотокопију сведочанства за све четири године средње шко-
ле,
- оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
- оверену фотокопију радне књижице,
- оверену фотокопију лиценце за рад,
- оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених,
- оверену фотокопију уверења о држављанству.
Овера фотокопије докумената не сме бити старија од 6 месеци.

ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је осам дана од дана објављи-
вања огласа у огласним новинама Националне службе за запошља-
вање „Послови“. Оглас се објављује и на интернет презентацији 
Министарства здравља Републике Србије. Пријаве са потребном доку-
ментацијом доставити на адресу: Општа болница „Стефан Високи“, 
Вука Караџића 147, са назнаком: „Пријава на конкурс“ и називом рад-
ног места на које се конкурише или лично у писарници Опште болнице 
„Стефан Високи“. Кандидати који испуњавају услове из огласа могу 
бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу 
бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство о раду, просечна 
оцена у току школовања, додатно образовање или оспособљености, 
дужина трајања школовања...). У случају пријаве већег броја канди-
дата, постоји могућност да кандидати који уђу у ужи избор полажу и 
писани тест (провера стручног знања). Приликом заснивања радног 
односа, кандидат је дужан да достави лекарско уверење као доказ о 
здравственој способности за послове за које се прима. Неблаговре-
мене пријаве, као и пријаве са непотпуном и неодговарајућом доку-
ментацијом, неће бити разматране. По завршетку конкурса предата 
документа се неће враћати кандидатима.

доМ Здравља „нови БеоГрад“
11070 Нови Београд, Гоце Делчева 30

тел. 011/2222-111

Лабораторијски техничар
на одређено време на три месеца, ради замене одсутног 

запосленог

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа, смер за лабораторијс-
ког техничара, положен стручни испит. Уз пријаву се подноси: кратка 
биографија и докази о испуњености услова (у неовереним фотоко-
пијама). Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефо-
ном достављају се преко писарнице Дома здравља „Нови Београд“, 
III спрат, соба бр. 3, Гоце Делчева 30, Нови Београд. Рок за подно-
шење пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Посло-
ви“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Одлука 
ће бити објављена на огласној табли поред писарнице Дома здравља, 
на трећем спрату, Гоце Делчева 30, Нови Београд.

пониШтење оГласа 
Завод За јавно Здравље поЖаревац

12000 Пожаревац

Оглас објављен 11.12.2013. године у публикацији „Послови“, 
поништава се у целости за радна места: доктор медицине - два 
извршиоца за потребе Центра за микробиологију и Центра за 
промоцију здравља, анализу, планирање, организацију здрав-
ствене заштите, информатику и биостатистику у здравству; и 
медицински техничар - један извршилац, на одређено време 
на 12 месеци, за потребе Центра за микробиологију.
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специјална Болница За 
Болести Зависности

11040 Београд, Теодора Драјзера 44
тел. 011/3671-429

Виши радни терапеут

УСЛОВИ: виша медицинска школа, смер радни терапеут, 6 месеци рад-
ног искуства, положен стручни испит.

ОСТАЛО: Уз пријаву приложити: кратку биографију; диплому-уверење 
(или оверена фотокопија) о завршеној вишој медицинској школи, смер 
радни терапеут; потврду-уверење (или оверена фотокопија) о поло-
женом стручном испиту. Пријаве се подносе непосредно у кадровс-
ку службу или поштом на наведену адресу Болнице, са назнаком: „За 
оглас“. Неблаговремене, непотпуне и непотписане пријаве неће се 
разматрати.

исправка оГласа 
специјална Болница „сокоБања“

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

Оглас објављен 04.12.2013. године у публикацији „Послови“, 
исправља се за радно место: доктор медицине - специјалиста 
интерне медицине и треба да гласи: доктор медицине - спе-
цијалиста интерне медицине, на одређено време од 6 месеци. 
У осталом делу оглас је непромењен.

специјална Болница 
За плуЋне Болести „оЗрен“

18230 Сокобања, насеље Озрен бб
тел. 018/830-927

Медицинска сестра - техничар
на одређено време од 3 месеца

2 извршиоца

УСЛОВИ: завршен IV степен стручне спреме здраствене струке - меди-
цинска сестра техничар, општи смер; положен стручни испит; лиценца 
за рад у струци. Као доказе о испуњености ових услова кандидати су 
дужни да доставе: пријаву на конкурс са кратком биографијом, бројем 
телефона и адресом; оверену фотокопију дипломе о завршеном IV 
степену стручне спреме - медицинска сестра - техничар, општи смер; 
оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту; оверену 
фотокопију лиценце за рад у струци.

Дипломирани фармацеут
на одређено време, ради замене раднице на породиљском 

одсуству

УСЛОВИ: завршен фармацеутски факултет - VII/1 степен стручне спре-
ме, положен стручни испит. Као доказе о испуњености ових услова 
кандидати су дужни да доставе: пријаву на конкурс са кратком био-
графијом, бројем телефона и адресом; оверену фотокопију дипломе о 
завршеном фармацеутском факултету; оверену фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту.

ОСТАЛО: За оба радна места: Пријаве кандидата које не садрже тра-
жену документацију као и пријаве које пристигну по истеку рока сма-
траће се непотпуним и неће бити разматране. Пријаве достављати на 
горенаведену адресу, са назнаком: „Пријава на оглас за фармацеута“, 
односно: „Пријава на оглас за сестре“ или доставити лично у прос-
торијама болнице. Изабрани кандидат обавезан је да пре заснивања 
радног односа донесе доказ о позитивној туберкулинској (манту) про-
би.

пониШтење конкурса 
доМа Здравља раковица

11090 Београд, Краљице Јелене 22

Конкурс објављен 27.11.2013. године у публикацији „Посло-
ви“, поништава се у целости.

институт За кардиоваскуларне 
Болести „дедиње“

11000 Београд, Хероја Милана Тепића 1
тел. 011/3601-614

Медицинска сестра - техничар инструментар на РО
сменски рад

УСЛОВИ: виша или средња медицинска школа општег смера; положен 
стручни испт; лиценца за рад; 6 месеци радног искуства (предност рад 
на интервентној кардиологији или рад на пословима инструментарке); 
обученост за рад на пословима - техничар инструментар. Кандидати 
уз пријаву подносе неоверене доказе о испуњености услова (диплома 
о завршеној вишој или средњој медицинској школи, доказ о положе-
ном стручном испиту, лиценца), фотокопију радне књижице, потврду 
о обучености за рад на пословима медицинске сестре - техничара на 
интервентној кардиологији или пословима инструментара са кратком 
радном биографијом.

Медицинска сестра на одељењу
рад у турнусима

2 извршиоца

УСЛОВИ: виша или средња медицинска школа општег смера; положен 
стручни испит; лиценца за рад; 3 године радног искуства (предност 
рад на кардиоваскуларној хирургији). Кандидати уз пријаву подносе 
неоверене доказе о испуњености услова (диплома о завршеној вишој 
или средњој медицинској школи, доказ о положеном стручном испиту, 
лиценца), потврду о радном искуству на кардиоваскулраној хирургији 
и фотокопију радне књижице са кратком биографијом.

Медицинска сестра - техничар на анестезији
сменски рад
2 извршиоца

УСЛОВИ: виша или средња медицинска школа; положен стручни 
испит; лиценца за рад; обученост за рад на пословима техничара на 
анестезији; искуство у кардиоваскуларној анестезији. Кандидати уз 
пријаву подносе неоверене доказе о испуњености услова (диплома о 
завршеној вишој или средњој медицинској школи; доказ о положе-
ном стручном испиту, лиценца, фотокопија радне књижице), потврду 
о обучености за рад на пословима анестетичара, потврду о радном 
искуству у кардиоваскуларној анестезији, са кратком радном биогра-
фијом.

Медицинска сестра - техничар у интензивној нези
рад у турнусима

3 извршиоца

УСЛОВИ: виша или средња медицинска школа општег смера; положен 
стручни испит; лиценца за рад; 3 године радног искуства на послови-
ма интензивне неге (предност рад на кардиоваскулраној интензивној 
нези); обученост за рад и познавање метода рада и процедуре интен-
зивне неге. Кандидати уз пријаву подносе неоверене доказе о испуње-
ности услова (диплома о завршеној вишој или средњој медицинској 
школи, доказ о положеном стручном испиту, лиценца), потврду о рад-
ном искуству и обучености за рад у кардиоваскуларној интензивној 
нези, фотокопију радне књижице са кратком биографијом.

ОСТАЛО: Пријаву доставити у затвореној коверти, са назнаком радног 
места за које се конкурише, на наведену адресу Института. Пријаве се 
подносе до 12,00 часова последњег дана истека рока, без обзира на 
начин достављања.

0800 300 301 
(позив је бесплатан)

нсЗ позивни 
центар

Медицина 
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 Пољопривреда и ветерина
реЗерват „увац“ доо

31320 Нова Варош, Трг војводе Петра Бојовића 3
тел. 033/64-198

Рибочувар
на одређено време 1 година, за рад у Сјеници

УСЛОВИ: општи услови предвиђени Законом о раду Републике Србије, 
да лице није кривично осуђивано, да поседује возачку дозволу „Б“ 
категорије, да поседује лиценцу за обављање послова рибочува-
ра издату од стране Министарства природних ресурса, рударства и 
просторног планирања, да кандидат поседује дозволу за управљање 
моторним чамцем издату од надлежног органа.

Управник резервата
за рад у Новој Вароши

УСЛОВИ: општи услови предвиђени Законом о раду Републике Србије, 
радно искуство од најмање једне године у струци, VII степен стручне 
спреме или мастер студије биолошког, шумарског, пољопривредног, 
еколошког или географског усмерења, познавање рада на рачунару 
(Оffice пакет, Интернет), познавање једног страног језика, да кандидат 
није кривично осуђиван.

 Наука и образовање

ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА  
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Услови за пријем у  
радни однос

Члан 120

У радни однос у установи може да буде примљено лице под 
условима прописаним законом и ако:
1) има одговарајуће образовање;
2) има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима;
3) није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривично дело из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање;
4) има држављанство Републике Србије.
5) зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.

Услови из става 1. овог члана доказују се приликом пријема у 
радни однос и проверавају се у току рада.
Доказ о испуњености услова из става 1. тач. 1), 4) и 5) овог 
члана подносе се уз пријаву на конкурс, а из става 1. тачка 2) 
овог члана пре закључења уговора о раду. Доказ из става 1. 
тачка 3) овог члана прибавља установа.
Запосленом престаје радни однос ако се у току радног односа 
утврди да не испуњава услове из става 1. овог члана или ако 
одбије да се подвргне лекарском прегледу у надлежној здрав-
ственој установи на захтев директора.

београ д

МаШинска Школа „радоје дакиЋ“
11090 Београд, Мишка Крањца 17

тел. 011/3581-200

Наставник енглеског језика

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, одговарајуће образовање про-
писано Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним школама.

ОСТАЛО: Кандидат треба да има одговарајуће образовање прописано 
Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника 
и помоћних наставника у стручним школама, да има психофизичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима, да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца или за кри-
вична дела насиље у породици, родоскрнављење, за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривично дело из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санцкију, и да за њега није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање, да има држављанство 
РС. Уз пријаву на конкурс доставити доказе о испуњености услова: 
диплому о степену стручне спреме, лекарско уверење (подноси се пре 
закључења уговора о раду), уверење о неосуђиваности (прибавља 
установа), уверење о држављанству. Рок за пријаву је 8 дана од дана 
објављивања. Пријаве слати на адресу школе. Ближе информације о 
конкурсу могу се добити код секретара школе - Горице Вуковић и на 
телефоне: 011/3583-939, 3581-200.

универЗитет у БеоГраду 
МаШински факултет

11000 Београд, Краљице Марије 16

Сарадник у звању асистента за ужу научну област 
Математика - Рачунарство

на одређено време од 3 године
2 извршиоца

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

Сарадник у звању асистента за ужу научну област 
Теорија механизама и машина и Инжењерско цртање 

са нацртном геометријом
на одређено време од 3 године

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

Сарадник у звању асистента за ужу научну област 
Механика

на одређено време од 3 године

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

Сарадник у звању асистента за ужу научну област 
Механика

на одређено време од 3 године

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

Сарадник у звању асистента за ужу научну област 
Биомедицинско инжењерство

на одређено време од 3 године

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

 Пољопривреда и ветерина / Наука и образовање
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ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: биографију, оверене копије 
диплома, списак радова и сепарате објављених радова. Пријаве доста-
вити на адресу: Машински факултет, Краљице Марије 16, 11120 Бео-
град 35, соба бр. 121, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

основна Школа „дуШко радовиЋ“
Београд-Сремчица, Томаса Едисона 3

тел. 011/2526-400
е-mail: skoladr@gmail.com

Педагошки асистент

УСЛОВИ: на основу члана 120. и члана 132. Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања, послове педагошког асистента може 
да обавља лице које има најмање IV степен стручне спреме, однос-
но средњу школу, завршену обуку за педагошког систента, пожељно 
знање ромског језика. Пријаве са биографијом и доказима о испуње-
ности услова конкурса доставити на адресу школе. Рок за пријаву кан-
дидата је 8 дана од дана оглашавања. Све додатне информације могу 
се добити на телефоне: 011/2526-400 и 011/2526-612.

XIII БеоГрадска ГиМнаЗија
11000 Београд, Љешка 47
тел/факс: 011/3555-151

Спремачица

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена основна школа.

ОСТАЛО:
- да кандидат поседује психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима
- лекарско уверење доставља изабрани кандидат пре закључења уго-
вора о раду
- да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскр-
нављење, за кривично дело примања или давања мита, за кривично 
дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање 
(доказ прибавља школа)
- да поседује држављанство Републике Србије.
Уз пријаву доставити: сведочанство о завршеној основној школи, 
уверење о држављанству - не старије од 6 месеци, извод из матич-
не књиге рођених, све у оригиналу или у овереној копији, на адресу 
Гимназије, у року од 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се разматрати.

предШколска установа 
„савски венац“

11000 Београд, Топчидерски венац 1
тел. 011/2662-839

Васпитач
на одређено време ради замене одсутних запослених

4 извршиоца

УСЛОВИ: више образовање, односно одговарајуће високо образовање 
на студијама провог степена (основне струковне студија или основне 
академске студије) у трајању од три године или на студијама дру-
гог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке 
струковне студије) - васпитач у складу са законом, без обзира на рад-
но искуство.

Медицинска сестра - васпитач
на одређено време ради замене одсутне запослене

УСЛОВИ: средња медицинска школа - васпитачки смер, без обзира на 
радно искуство.

Стручни сарадник - логопед
на одређено време до једне године

УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степена (диплом-
ске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије или 

специјалистичке струковне студије); високо образовање на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, у складу са законом; 
образовање из психолошких, 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 Еворпским системом преноса бодова; дефектолошки факул-
тет, смер логопедија.

Кухињски радник

УСЛОВИ: II степен стручне спреме - ПК радник или I степен стручне 
спреме - НК радник.

Спремачица
5 извршилаца

Спремачица
на одређено време до једне године

2 извршиоца

Транспортни радник
на одређено време до једне године

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа.

Координатор техничке службе - мајстор
на одређено време до једне године

УСЛОВИ: средње образовање грађевинске или машинске струке.

Мајстор - електричар
на одређено време до једне године

УСЛОВИ: V или III степен стручне спреме - ВКВ или КВ електричар; 
положен возачки испит „Б“ категорије.

Самостални правни референт
на одређено време до једне године

УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степена - дипломске 
академске студије - мастер; високо образовање на основним студијама 
у трајању од најмање четири године - правни факултет; познавање 
рада на рачунару.

Материјални књиговођа
на одређено време до једне године

Магационер

УСЛОВИ: средње образовање - економска школа или гимназија.

ОСТАЛО: Поред наведених услова, кандидат треба да испуњава и сле-
деће услове: да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом (обавиће се провера психофизичких способности канди-
дата) - за радна места васпитач, медицинска сестра - васпитач и струч-
ни сарадник логопед, односно здравствену способност - за преостала 
радна места; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрнављење, за кривично дело примања мита или давања 
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; да има држављанство Републике Србије; да зна 
језик на коме се остварује васпитно - образовни рад - српски језик - за 
радна места места васпитач, медицинска сестра - васпитач и стручни 
сарадник логопед. Уз пријаву кандидати треба да доставе оригинале 
или оверене фотокопије следећих докумената: диплому о завршеној 
одговарајућој школи; извод из матичне књиге рођених; уверење о 
држављанству Републике Србије - не старије од 6 месеци; ако кан-
дидат за радна места места васпитач, медицинска сестра - васпитач 
и стручни сарадник логопед није стекао одговарајуће образовање на 
српском језику, дужан је да достави уверење да је положио српски 
језик са методиком по програму одговарајуће високошколске уста-
нове. Изабрани кандидати пре закључења уговора о раду дужни су 
да доставе одговарајуће лекарско уверење. Доказ о неосуђиваности 
прибавља установа. Пријаве се подносе на наведену адресу установе. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране. Особа за 
контакт: Катарина Марковић, референт за радне односе, број телефо-
на: 011/2662-839.

Наука и образовање
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основна Школа „Борислав пекиЋ“
11000 Београд, Данила Лекића Шпанца 27

тел. 011/318-24-84
www.skola-pekic.еdu.rs

Наставник разредне наставе

Наставник немачког језика

Наставник ликовне културе

УСЛОВИ: Кандидат за пријем у радни однос на наведена радна места 
треба да испуњава следеће услове:
1. да има одговарајуће образовање у складу са чланом 8. Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 
72/2009, 52/2011 и 55/2013),
2. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима,
3. да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскр-
нављење, за кривично дело примања или давања мита, за кривично 
дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом утврђено дискриминаторно понашање,
4. држављанство Републике Србије,
5. да зна језик (српски језик) на ком се остварује васпитни рад.
Докази о испуњености услова из тач. 1, 4 и 5 се подносе уз пријаву. 
Доказ из тачке 2 се доставља пре закључивања уговора о раду, а 
доказ из тачке 3 прибавља школа. Рок за пријављивање је 8 дана 
од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
бити разматране. Пријаве са наведеним документима достављају се на 
адресу школе, поштом или лично у секретаријат школе, радним дани-
ма од 09,00 до 12,00 часова, у време трајања конкурса.

универЗитет у БеоГраду 
фарМацеутски факултет

11000 Београд, Војводе Степе 450
тел. 011/3974-349

Асистент за ужу научну област Медицинска 
биохемија

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: завршен фармацеутски факултет са укупном просечном оце-
ном најмање 08,00, студент докторских студија или магистар наука из 
научне области за коју се бира и коме је прихваћена тема докторске 
дисертације, смисао за наставни рад. Поред наведених услова, кан-
дидати треба да испуњавају и друге услове предвиђене одредбама 
Закона о високом образовању и Статутом Фармацеутског Факултета.

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

Референт за јавну набавку
на пробни рад од 6 месеци

Опис послова: Спроводи све врсте поступака јавних набавки. Обавља 
целокупну административну припрему јавних набавки. Пружа све 
врсте информација и остварује непосредни контакт са учесницима кон-
курса у поступцима јавних набавки. Координира и организује радње 
у поступцима јавних набавки. Израђује одређене врсте појединач-
них аката (одлука, уговора, записника) у поступцима јавних набавки. 
Врши оглашавање јавних набавки. Израђује тромесечне извештаје о 
реализованим процедурама јавних набавки и упућује их надлежним 
институцијама. Израђује планове набавки и планове јавних набавки 
на годишњем нивоу. Води целокупну евиденцију о јавним набавкама. 
Координира са другим радним јединицама Факултета у поступку при-
купљања неопходних података потребних за спровођење процедуре 
јавних набавки. Обавља и друге послове по налогу претпостављених.

УСЛОВИ: VII или VI степен стручне спреме, економског или правног 
усмерења, поседовање сертификата за службене јавне набавке, 
активно искуство на пословима јавних набавки у трајању од најмање 
1 године; познавање МS Оffice пакета. Место рада: Универзитет у Бео-
граду - Фармацеутски факултет, Одсек за комерцијалне послове.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да достави и радну 
биографију (CV), као и следећу документацију: доказ о стеченом обра-
зовању (оригинал или оверена фотокопија); сертификат за службени-
ка јавне набавке (оригинал или оверена фотокопија); извод из мати-
чне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија); уверење о 
држављанству РС (не старије од 6 месеци). Пријаве са документацијом 
подносе се архиви Факултета, у року од 8 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији „Послови“. Изабрани кандидат је дужан да 
пре отпочињања пробног рада достави уверење о општој здравстве-
ној способности, као и уверење да се против њега не води кривични 
поступак за кривична дела која се гоне по службеној дужности (не 
старије од 6 месеци).

основна Школа „Бранислав нуШиЋ“
11000 Београд, Заплањска 45

тел. 011/2460-763

Наставник разредне наставе

Наставник техничког и информатичког образовања

Спремачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: члан 120 - услови за пријем у радни однос и чл. 8 - обављање 
образовно - васпитног рада из Закона о основама система образовања 
и васпитања и Правилника о врсти стручне спреме за рад наставника 
и стручних сарадника у основној школи.

ОСТАЛО: Уз пријаву са прегледом кретања у служби и биографским 
подацима доставити: оверен препис-фотокопију дипломе о стеченој 
стручној спреми, не старије од 6 месеци; уверење о држављанству, 
не старије од 6 месеци; уверење о знању језика на ком се остварује 
образовно-васпитни рад. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављи-
вања огласа. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање.

основна Школа „доситеј оБрадовиЋ“
11000 Београд, Максима Горког 94

тел. 011/6456-823

Спремачица

УСЛОВИ: Услови су прописани чл. 120 став 1 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања. Лице које се пријављује на конкурс мора 
да достави: оверену копију сведочанства или дипломе; оригинал или 
оверену копију уверења о држављанству Републике Србије, не старије 
од 6 месеци. Доказ из става 1 тачка 3 чл. 120 (доказ о неосуђиваности) 
прибавља школа, а доказ из тачке 2 става 1 чл. 120 (лекарско уверење 
о психичкој, физичкој и здравственој способности) доставља се пре 
закључења уговора о раду. Пријаве са доказима о испуњености услова 
достављају се на адресу школе, са назнаком: „За конкурс“, у року од 
8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће бити разматране.
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универЗитет уМетности у БеоГраду 
факултет приМењених 
уМетности у БеоГраду

11000 Београд, Краља Петра 4

Расписује конкурс за избор:

Наставник у звању доцента за ужу научну област 
Керамичке технике, предмети: Технологија керамике 

1 и 2, на Одсеку керамика
на период од пет година

Сарадник у звању уметничког сарадника за ужу 
уметничку област Примењено вајарство, на Одсеку 

примењено вајарство (радионица за камен)
на период од четири године

УСЛОВИ: Право учешћа на конкурсу имају лица која испуњавају услове 
прописане Законом о високом образовању, услове прописане актом 
Националног савета за високо образовање и општим актима Универ-
зитета уметности у Београду и Факултета примењених уметности у 
Београду.

Кандидат који се пријави на конкурс подноси: пријаву, радну биогра-
фију на прописаном обрасцу 2 (два примерка у у штампаној форми и 
један у електронској форми на CD-у), оверен препис дипломе, радо-
ве из области уметности, односно науке за коју конкурише у складу 
са „репрезентативним референцама“ и уверење надлежног органа да 
правноснажном пресудом није осуђен за кривично дело против пол-
не слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска 
установа или примања мита у обављању послова у високошколској 
установи (члан 62. став 4. Закона о високом образовању - „Сл. глас-
ник РС“, бр. 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010, 93/2012 и 89/2013).

Образац 2 и извод из општег акта „репрезентативне референце“ могу 
се преузети у правној служби или са сајта Факултета (www.fpu.bg.аc.
rs).

Кандидат је дужан да на расписани конкурс поднесе радове на основу 
којих се може сагледати да ли и како влада материјом наставног пред-
мета за који конкурише.

Под радовима за уметничке предмете подразумева се од 5 до 10 ори-
гиналних радова или фотографија радова који се не могу поднети у 
оригиналу, документација, пројекти и фотографије радова реализо-
ваних на одређеном месту или за одређене потребе. Под оригинал-
ним радовима подразумевају се и пројекти у свим областима који нису 
реализовани.

Рок за пријављивање је од дана објављивања конкурса, закључно са 
13.01.2014. године, с тим што Факултет неће радити од 30.12.2013. 
закључно са 07.01.2014. године.

Учесници конкурса пријаву на конкурс, комплетан образац 2 са 
попуњеним или непопуњеним пољима, потребну документацију којом 
доказују испуњеност конкурсних услова и радове подносе правној 
служби Факултета, у времену од 10,00 до 13,00 часова. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати. За додатне информације: 
011/3281-251.

универЗитет у БеоГраду 
електротехнички факултет

11000 Београд, Булевар краља Александра 73

Расписује конкурс за стицање звања и  
заснивање радног односа:

Доцент за ужу научну област Електроника
2 извршиоца

Доцент за ужу научну област Енергетски претварачи 
и погони

Доцент за ужу научну област Примењена математика

Асистент за ужу научну област Електроника

Асистент за ужу научну област Физичка електроника

Асистент за ужу научну област Електроенергетски 
системи

Асистент за ужу научну област Енергетски 
претварачи и погони

2 извршиоца

УСЛОВИ: Услови конкурса утврђени су Законом о високом образо-
вањау („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005, 97/2008, 44/2010 и 93/2012) 
и Статутом Електротехничког факултета, Критеријумима за стицање 
звања наставника Универзитета у Београду и Критеријумима за сти-
цање звања наставника и сарадника на Електротехничком факултету 
у Београду, у складу са којима ће бити извршен избор пријављених 
кандидата. Молбе са потребним документима (биографију са списком 
објављених радова, копију дипломе, односно уверење које важи до 
издавања дипломе и уверење о држављанству) доставити у року од 
15 дана од дана објављивања конкурса, архиви Факултета, Булевар 
краља Александра 73.

факултет драМских уМетности
11070 Београд, Булевар уметности 20

тел. 011/2140-419
е-mail: fduinfoveunet.rs

www.fdu.bg.аc.rs

Сниматељ фотограф

УСЛОВИ:
- IV степен, фотограф, средња графичка школа;
- оспособљеност за рад са електронском и филмском камером;
- оспособљеност за рад са филмском и електронском технологијом, 
пројекционом и монтажном техником;
- рад на рачунару;
- возачка дозвола „Б“ категорије;
- радно искуство 1 година.

Напомена: Избор се врши према Закону о раду и систематизацији рад-
них места Факултета драмских уметности. Рок за пријављивање кан-
дидата је 8 дана.

десета ГиМнаЗија „Михајло пупин“
11070 Нови Београд, Антифашистичке борбе 1а

тел. 011/2144-740

Професор биологије
на одређено време до повратка запосленог са боловања

Професор рачунарства и информатике
на одређено врреме до повратка запосленог са боловања

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен кандидат који испуњава 
следеће услове:
1. поседовање одговарајућег образовања;
2. поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад 
са децом и ученицима;
3. неосуђиваност правноснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, нити за кривична дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскр-
нављење, за кривично дело примања или давања мита, за кривично 
дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4. поседовање држављанства Републике Србије;
5. знање језика на коме се остварује образовно-васпитни рад.
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Потпуном 
пријавом сматра се пријава која садржи:
1) оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом обра-
зовању;
2) доказ о држављанству Републике Србије (уверење о држављан-
ству);
3) доказ да кандидат зна језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад.
Одлуку о избору кандидата директор ће донети у року од 8 дана од 
дана добијања резултата психолошке процене способности за рад са 
децом и ученицима.
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универЗитет у БеоГраду 
православни БоГословски факултет

11000 Београд, Мије Ковачевића 11б

1. Ванредни професор/доцент за ужу научну област 
Библистика/тежиште истраживања Свето писмо 

Новога завета

2. Доцент за ужу научну област Систематско 
богословље, за предмет: Догматика

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат богословских наука 
из уже научне области за коју се конкурс расписује, као и претходно 
завршене основне студије православне теологије, објављени стручни 
и научни радови претежно из области за коју се конкурс расписује. 
Предност ће имати кандидати са радним искуством у академској наста-
ви и раду са студентима из уже научне области.

3. Асистент за ужу научну област Практично 
богословље

4. Асистент за ужу научну област Историја цркве

УСЛОВИ: Услови за кандидате под бр. 3. и 4. сходно члану 72. Закона 
о високом образовању:
- да је студент докторских студија (VII/1 степен) или магистар наука 
(VII/2 степен) коме је прихваћена тема докторске дисертације;
- да је претходне нивое студија завршио са укупном просечном оценом 
најмање осам;
- да показује смисао за наставни рад.

ОСТАЛО: Остали услови конкурса предвиђени су Законом о високом 
образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 97/08, 44/10 и 93/12), Стату-
том Универзитета у Београду и Статутом Факултета и осталим општим 
актима Универзитета и Факултета, у складу са којима ће бити извр-
шен избор пријављених кандидата. Пријаве кандидата са прилози-
ма: биографија, библиографија (списак научних и стручних радова), 
радови, дипломе о одговарајућој стручној спреми (и/или доказ о упи-
саним докторским студијама, односно прихваћености теме докторске 
дисертације за конкурсе под тачком 3. и 4), извод из матичне књиге 
рођених, уверење о држављанству и благослов надлежног епископа, 
као и докази о радном искуству, подносе се на адресу: Универзитет у 
Београду, Православни богословски факултет, Мије Ковачевића 11б, у 
року од 8 дана од дана објављивања конкурса.

универЗитет у БеоГраду 
факултет орГаниЗационих наука

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

Доцент за ужу научну област Маркетинг, односи с 
јавношћу и мултимедијалне комуникације

на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област Рачунарска статистика
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: научни назив доктора наука; научни, односно стручни радо-
ви објављени у научним часописима или зборницима са рецензијама и 
способност за наставни рад. Уз пријаву приложити: диплому о одгова-
рајућој стручној спреми из одговарајуће научне области; биографију; 
списак радова и саме радове.

Асистент за ужу научну област Рачунарски 
интегрисана производња и логистика

на одређено време од 3 године

Асистент за ужу научну област Маркетинг, односи с 
јавношћу и мултимедијалне комуникације

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

системи
на одређено време од 3 године

Асистент за ужу научну област Информационе 
технологије

на одређено време од 3 године

Асистент за ужу научну област Менаџмент 
технологије, иновација и развоја

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских студија или магистар наука из одгова-
рајуће области коме је прихваћена тема докторске дисертације, који 
је претходне нивое студија завршио са укупном просечном оценом 
најмање 08,00, смисао за наставни рад. Уз пријаву приложити: био-
графију; диплому о одговарајућој стручној спреми; потврду о уписа-
ним докторским студијама; за студенте са завршеним магистарским 
студијама, потврду о прихваћеној теми докторске дисертације; списак 
радова и саме радове.

ОСТАЛО: Услови за избор прописани су Законом, Статутом Универзи-
тета, Статутом Факултета и Правилником о организацији и системати-
зацији послова на Факултету. Сви прилози достављају се у електрон-
ској форми, на CD-у. Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се разматрати.

филолоШка ГиМнаЗија
11000 Београд, Каменичка 2

тел. 011/2621-955

Наставник енглеског језика

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме.

Домар

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме.

Спремачица

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа.

ОСТАЛО: За радно место наставника енглеског језика - кандидати 
треба да испуњавају услове предвиђене Законом о основама систе-
ма образовања и васпитања, а за радно место домара и спремачице 
- кандидати треба да испуњавају услове предвиђене Законом о раду 
и Законом о основама система образовања и васптања. Кандидати 
који конкуришу за радно место наставника треба да су пунолетни и 
да испуњавају услове прописане Правилником о врсти стручне спреме 
наставника, стручних сарадника помоћних наставника у гимназији. Уз 
пријаву и биографију кандидати треба да приложе: оригинал или ове-
рену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије; ориги-
нал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених; ориги-
нал или оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми. Пре 
закључења уговора о раду кандидат доставља уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима. 
За кандидата са којим се закључује уговор о раду школа прибавља 
уверење о неосуђиваности. У поступку одлучивања о избору настав-
ника директор врши ужи избор кандидата које упућује на претход-
ну психолошку процену способности за рад са децом и ученицима. 
Психолошку процену способности за рад са децом и ученицима врши 
надлежна служба за послове запошљавања, применом стандардизова-
них поступака. Сва документа подносе се у оригиналу или у овереним 
фотокопијама, не старијим од 6 месеци. Све пријаве и биографије са 
наведеном документацијом предати у секретаријату школе, од 08,00 
до 14,00 часова или послати поштом на наведену адресу, са назнаком: 
„За конкурс“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у 
разматрање. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секре-
тара школе, на телефон: 011/2621-955.

http://www.nsz.gov.rs/
ВАшА ПРАВА АДРЕСА:
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универЗитет у БеоГраду 
факултет За специјалну 

едукацију и рехаБилитацију
11000 Београд, Високог Стевана 2

тел. 011/2183-036

Наставник у звању редовног професора за ужу 
научну област Олигофренологија

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме; докторат дефектолошких наука; 
да испуњава услове предвиђене чл. 64. ст. 7. и ст. 9. Закона о високом 
образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005, 44/2010), као и Статутом 
Факултета за избор у звање редовног професора.

Наставник у звање ванредног или редовног 
професора за ужу научну област Теоријски и 
методски приступи у превенцији и третману 

поремећаја понашања
на одређено време од пет година

Наставник у звање ванредног или редовног 
професора за ужу научну област Олигофренологија

на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме; докторат дефектолошких наука; 
да испуњава услове предвиђене чл. 64. ст. 5. и ст. 7. Закона о високом 
образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005, 44/2010), као и Статутом 
Факултета за избор у звање ванредног или редовног професора.

Наставник у звање доцента или ванредног 
професора за ужу научну област Олигофренологија

на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме; докторат дефектолошких наука; 
да испуњава услове предвиђене чл. 64. ст. 5. ст. 6. и ст. 7. Закона о 
високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005, 44/2010), као и 
Статутом Факултета за избор у звање доцента или ванредног профе-
сора.

ОСТАЛО: Документа која је потребно доставити: пријава на конкурс, 
биографија, библиографија (са копијама радова), оверене копије 
диплома, извод из матичне књиге рођених, држављанство и потврда 
надлежног органа да кандидат није под истрагом. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве на конкурс, 
са свим прилозима, подносе се на наведену адресу Факултета.

пониШтење оГласа 
висока Здравствена Школа 

струковних студија у БеоГраду
11080 Земун, Цара Душана 254

Оглас објављен 11.12.2013. године у публикацији „Послови“, 
за радна места: административни референт и пословни рефе-
рент, поништава се у целости.

висока Здравствена Школа 
струковних студија у БеоГраду

11080 Земун, Цара Душана 254

Сарадник у настави
на одређено време до једне године

УСЛОВИ: VI степен, виша медицинска школа, радно искуство од нај-
мање једне године.

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

универЗитет у БеоГраду 
факултет политичких наука

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

Асистент за ужу научну област Међународне студије
на одређено време од 3 године

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

ОСТАЛО: Пријаве са доказима о испуњености услова конкурса доста-
вити у року од 15 дана од дана објављивања. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

техничка Школа „нови БеоГрад“
11070 Нови Београд, Омладинских бригада 25

тел. 011/2163-532

Спремачица

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове:
1. образовање-основна школа;
2. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима;
3. да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
крнављење, за кривично дело примање мита или давање мита, за кри-
вично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4. држављанство Републике Србије;
5. да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Рок за пријављивање је осам дана од дана објављивања кон-
курса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разма-
трање. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе:
- фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми;
- фотокопију уверења о држављанству.
Ближе информације о конкурсу могу се добити на телефон: 011/2163-532.

Модеран  
јавни сервис

Брз и ефикасан 
одговор  
на захтеве  
клијената

 Наука и образовање
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основна Школа „кнеГиња Милица“
11070 Нови Београд, Јурија Гагарина 78

тел. 011/6277-061, 6158-031

Наставник математике

Наставник информатике
са 50% радног времена

Наставник музичког васпитања
са 55% радног времена

Спремачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове:
- да имају општу здравствену способност;
- да имају психичку и физичку способност за рад са децом и учени-
цима;
- држављанство Републике Србије;
- да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривична дела из 
члана 120 став 1 тачка 3 Закона о основима система образовања и 
васпитања;
- одговарајуће образовање које је зе наставника прописано Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Сл. гласник-Просветни гласник“, број 11/2012), а за 
спремачицу: завршена основна школа.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: оверену 
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању и уверење 
о држављанству. Рок за пријављивање је осам дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање.

основна Школа „кнеГиња Милица“
11070 Нови Београд, Јурија Гагарина 78

тел. 011/6277-061, 6158-031

Наставник математике
на одређено време до повратка на рад запослене која 
се налази на породиљском одсуству, а најкасније до 

31.08.2014. године

Наставник енглеског језика
на одређено време до повратка на рад запослене којој 
мирује радни однос, а најкасније до 01.02.2016. године

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове:
- да имају општу здравствену способност;
- да имају психичку и физичку способност за рад са децом и учени-
цима;
- држављанство Републике Србије;
- да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривична дела из 
члана 120 став 1 тачка 3 Закона о основима система образовања и 
васпитања;
- одговарајуће одразовање прописано Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. 
гласник РС-Просветни гласник“, бр. 11/2012);
- да знају језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: оверену 
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању и уверење 
о држављанству. Рок за пријављивање је осам дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање.

основна Школа „алекса ШантиЋ“
Калуђерица, Краља Петра I 9

тел. 011/3410-655
е-mail: sekretar@оsas.еdu.rs

www.оsas.еdu.rs

Наставник српског језика
67% радног времена

Наставник музичке културе
са 35% радног времена, на одређено време до краја 

школске 2013/2014. године

Наставник математике

Наставник математике
на одређено време до повратка запослене са породиљског 

боловања

Наставник разредне наставе

Наставник разредне наставе
за рад у продуженом боравку

Наставник разредне наставе
за рад у продуженом боравку, на одређено време до краја 

школске 2013/2014. године

Педагог школе
на одређено време до повратка одсутне запослене

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове утврђене чл. 8 и 120 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 
72/09, 52/2011 и 55/2013), Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник 
РС-Просветни гласник“, бр. 11/2012, 15/2013). Уз пријаву на конкурс 
доставити: кратке биографске податке, оверену фотокопију дипломе о 
стеченом степену стручне спреме, извод из матичне књиге рођених и 
уверење о држављанству. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) подноси 
се пре закључења уговора о раду. Доказ о неосуђиваности прибавља 
школа. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања у пуб-
ликацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити 
разматране. Пријаве са документацијом подносе се лично или поштом, 
на адресу школе, са назнаком: „За конкурс“.

пољопривредна Школа 
са доМоМ ученика „пк БеоГрад“

11000 Београд, Панчевачки пут 39
тел. 011/2712-715

е-mail: skolapkb@gmail.com

Кувар
за рад у Дому ученика, на одређено време

2 извршиоца

УСЛОВИ: звање кувара у III степену (један извршилац) и IV степену 
(један извршилац), општи законски услови. Кандидати уз пријаву на 
конкурс морају поднети: фотокопију дипломе, потврду о држављан-
ству, извод из матичне књиге рођених (не старије од шест месеци, 
оригинал или оверене копије). Приликом заснивања радног одно-
са кандидат доставља лекарско уверење. Потврду о неосуђиваности 
прибавља школа. Рок за подношење документације је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“.

оШ „вук караЏиЋ“
11000 Београд, Таковска 41
тел. 011/3237-312, 3221-239

Спремачица

УСЛОВИ: основна школа, општа здравствена способност, да је 
држављанин Републике Србије. Рок за пријављивање је осам дана од 
дана објављивања конкурса.

Tржиштe рада

аналитички  
приступ  
запошљавању

 Наука и образовање
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основна Школа „никола тесла“
11509 Скела, Мила Манића Албанте 5

тел. 011/8770-050

Наставник математике
за 89% радног времена

Наставник српског језика
за 44% радног времена

Наставник немачког језика
за 22% радног времена

Наставник енглеског језика
на одређено време ради замене одсутног запосленог дуже 

од 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава поред општих услова прописа-
них законом и посебне услове предвиђене чланом 120. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 
52/11 и 55/13):
1. одговарајуће образовање: VII/1степен стручне спреме одређеног 
занимања, према Правилнику о врсти и степену образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник-Про-
светни гласник РС“, бр. 11/2012 и 15/13) и чл. 8. Закона о основама 
система образовања и васпитања стечено на студијама другог степе-
на (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или 
специјалистичке струковне студије) по пропису који уређује високо 
образовање, почев од 10.09.2005. године или на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године;
2. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима;
3. да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
крнављење, за кривично дело примање мита или давање мита, за кри-
вично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4. држављанство Републике Србије;
5. да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
Уз пријаву на конкурс кандидат треба да достави:
1. доказ о држављанству Републике Србије (оверену фотокопију уве-
рења о држављанству - не старије од 6 месеци и оверену фотокопију 
извода из матичне књиге рођених);
2. оверену фотокопију дипломе или уверења о дипломирању - не ста-
рије од 6 месеци;
3. доказ да кандидат има образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова 
праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодо-
ва-уверење издато од одговарајуће високошколске установе или доказ 
да је у току студија положио испите из педагогије и психологије или 
оверену фотокопију положеног стручног испита или испита за лицен-
цу.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. 
Пријаве слати на адресу школе.

предШколска установа „сурчин“
11272 Добановци, Маршала Тита 20

тел. 011/6555-771

Васпитач
10 извршилаца

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме - виша школа за образовање вас-
питача, односно одговарајуће високо образовање на студијама првог 
степена (основне струковне студије или основне академске студије) у 
трајању од три године или на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, специјалистичке академске студије или специјалис-
тичке струковне студије), са или без радног искуства.

Васпитач
на одређено време ради замене одсутног запосленог преко 

60 дана
2 извршиоца

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме - виша школа за образовање вас-
питача, односно одговарајуће високо образовање на студијама првог 
степена (основне струковне студије или основне академске студије) у 
трајању од три године или на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, специјалистичке академске студије или специјалис-
тичке струковне студије), са или без радног искуства.

Медицинска сестра - васпитач
4 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме - медицинска школа васпитачког 
смера, са или без радног искуства.

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

60 дана
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска школа васпитачког 
смера, са или без радног искуства.

Сервирка
2 извршиоца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме - основна школа, са или без радног 
искуства.

Спремачица
5 извршилаца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме - основна школа, са или без радног 
искуства.

Спремачица
на одређено време ради замене одсутне запослене преко 

60 дана

УСЛОВИ: I степен стручне спреме - основна школа, са или без радног 
искуства.

Радник на одржавању

УСЛОВИ: I степен стручне спреме - основна школа, возачка дозвола 
„Б“ категорије, са или без радног искуства.

Нутрициониста - дијететичар
на одређено време ради замене одсутног запосленог преко 

60 дана

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме - виша медицинска школа - одсек 
за вишег дијететичара - нутриционисту, односно лице које има одго-
варајуће образовање на студијама првог степена (основне струковне 
студије, односно основне академске студије), односно на студијама у 
трајању од 3 године, 5 година радног искуства у струци.

ОСТАЛО: да кандидат има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 

Сајмови 
запошљавања

Најкраћи пут  
до посла
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или родоскрнављење, за кривично дело примање мита или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривучну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање. Уз пријаву кандидат доставља:
- радну биографију;
- оверене фотокопије дипломе о стеченом образовању, извод из мати-
чне књиге рођених и уверење о држављанству (не старије од 6 месе-
ци);
- уверење да се против кандидата не води истрага и да није подигнута 
оптужница (не старије од 6 месеци).
Изабрани кандидат пре закључења уговора о раду дужан је да достави 
лекарско уверење о одговарајућој здравственој способности. Доказ о 
неосуђиваности прибавља установа. Рок за пријаву је 7 дана од дана 
објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разма-
тране.

основна Школа „свети сава“
11400 Младеновац, Космајска 47

тел/факс: 011/8231-361
e-mail: osvetisava15@gmail.com

Професор техничког васпитања
са 20% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са чланом 8. став 2. и 4. 
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 
бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и у складу са одредбама Правилника о врсти 
стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставни-
ка у стручним школама („Просветни гласник РС“, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 
3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/01, 3/03, 8/03, 11/04, 5/05, 6/05, 2/07, 4/07, 
7/08, 11/08, 5/11 и 9/13), као и образовање из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина стечено на високошколској устано-
ви и у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 
шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом пре-
носа бодова; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120. став 1. тачка 3. Закона о основама система 
образовања и васпитања; да зна језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад. Кандидати су дужни да уз пријаву са биографским 
подацима на конкурс доставе и документацију о испуњавању услова из 
конкурса: оверену копију дипломе о стеченом образовању, оригинал 
или оверену копију уверења о држављанству (не старију од шест месе-
ци), оригинал или оверену копију извода из матичне књиге рођених 
(не старију од шест месеци); доказ о испуњености услова о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима 
(лекарско уверење које се доставља по избору кандидата), а доказ 
о неосуђиваности прибавља школа. Конкурсни поступак се спроводи 
сагласно одредбама Закона о основама система образовања и вас-
питања. Пријаве на конкурс са одговарајућом документацијом дос-
тављају се на горенавадену адресу школе, са назнаком: „За конкурс“. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

оШ „ЗаГа Маливук“
11210 Београд, Грге Андријановића 18

тел. 011/2711-999, 2712-371
e-mail: оszmalivuk@gmail.com

Спремачица

УСЛОВИ: I степен стручне спреме у складу са чланом 11 Правилни-
ка о организацији и систематизацији послова ОШ „Зага Маливук“, да 
кандидат има психичку, физичку и здравствену способност, да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања, да је држављанин Републике Србије. Уз пријаву кандидат тре-
ба да приложи: оверену фотокопију дипломе или уверења о стеченој 
стручној спреми, уверење о држављанству, извод из матичне књиге 
рођених. Доказ о испуњености услова у погледу психичке, физичке и 
здравствене способности (лекарско уверење), кандидат доставља пре 
закључења уговора о раду, а доказ о неосуђиваности прибавља шко-
ла. Пријаве слати на горенаведену адресу. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се узети у разматрање.

основна Школа „кнеЗ сиМа МарковиЋ“
Барајево, Светосавска 77

Наставник разредне наставе
4 извршиоца

Професор српског језика и књижевности
са 75% радног времена

Психолог

Помоћни радник - спремачица
2 извршиоца

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене одсутног запосленог преко 

60 дана

Педагошки асистент
на одређено време до 31.08.2014. године

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове предвиђене чланом 
120. Закона о основама система образовања и васпитања („Службе-
ни гласник РС“, број 72/09, 52/11 и 55/13), а кандидат за педагошког 
асиситента поред општих услова и услове из члана 132. став 7. Зако-
на о основама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС“, број 72/09, 52/11 и 55/13). Уз пријаву кандидати прилажу следеће 
доказе: оверену фотокопију дипломе и уверење о држављанству РС. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у обзир. Све 
ближе информације могу се добити у правној служби школе, на теле-
фон: 011/8300-124.

универЗитет уМетности БеоГрад 
факултет МуЗичке уМетности

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

Референт за студентска питања и наставу

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; гимназија или правно-биротех-
ничка школа (средња стручна спрема општег образовања); радно 
искуство до две године на истим или сличним пословима. Пријаве са 
биографијом, доказом о школској спреми и доказима о испуњавању 
услова огласа подносе се Факултету, на наведену адресу. Све инфор-
мације могу се добити у Општој служби, на број телефона: 011/3620-
760. Неблаговремене пријаве, пријаве без потписа и пријаве без 
потребне документације неће се узимати у разматрање.

прва БеоГрадска ГиМнаЗија
11000 Београд, Цара Душана 61

тел. 011/2629-321

Шеф рачуноводства

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме; дипломирани економиста - мас-
тер или дипломирани економиста који је стекао високо образовање 
на основним студијама у трајању од најмање 4 године; најмање три 
године рада на финансијско-књиговодственим пословима. Кандидати 
су дужни да уз пријаву на конкурс поднесу: кратку биографију; овере-
ну фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми или уверење о сте-
ченом високом образовању; уверење о држављанству (оригинал или 
оверену фотокопију); извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверену фотокопију); оверену фотокопију радне књижице.

Спремачица

УСЛОВИ: основна школа. Кандидати су дужни да уз пријаву на конкурс 
поднесу: кратку биографију; доказ о одговарајућој стручној спреми; 
уверење о држављанству (оригинал или оверену фотокопију); извод 
из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију).

ОСТАЛО: одговарајуће образовање - подноси се уз пријаву на конкурс; 
психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и уче-
ницима - подноси се пре закључења уговора о раду; да кандидат није 
осуђиван у смислу чл. 120. став 1. тачка 3. Закона о основама система 
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образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) - 
прибавља установа; држављанство Републике Србије - подноси се уз 
пријаву на конкурс; да зна језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад - подноси се уз пријаву на конкурс. Пријаве се достављају 
секретаријату Гимназије. Неблаговремене пријаве неће се узимати у 
разматрање.

универЗитет у БеоГраду 
пољопривредни факултет

11080 Земун, Немањина 6

Асистент за ужу научну област Одгајивање и 
репродукција домаћих и гајених животиња

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских студија или магистар наука са прихваће-
ном темом докторске дисертације, сваки од претходних нивоа сту-
дија завршен са укупном просечном оценом најмање осам, смисао за 
наставни рад. Остали услови утврђени су Законом о високом образо-
вању, Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања 
радног односа наставника Универзитета у Београду, Критеријумима 
за стицање звања наставника на Универзитету у Београду и Статутом 
Факултета, у складу са којима ће бити извршен избор пријављених 
кандидата.

ОСТАЛО: Пријаве са доказима о испуњености услова конкурса (био-
графија, списак радова, диплома о одговарајућој стручној спреми, 
извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, потврда 
надлежног органа да кандидат није под истрагом - документа у ориги-
налу или у овереном препису и не старија од шест месеци), достављају 
се у року од 15 дана од дана објављивања конкурса, на горенаведену 
адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

основна Школа „Бранко радичевиЋ“
11080 Земун, Батајница

Браће Михајловић Трипић 2

Наставник разредне наставе

Наставник српског језика
са 30% радног времена

Наставник техничког и информатичког образовања

Наставник разредне наставе
на одређено време

3 извршиоца

Наставник географије
са 65% радног времена

Наставник географије
на одређено време, са 30% радног времена

Наставник грађанског васпитања
на одређено време, са 75% радног времена

Спремачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са Правилником о степе-
ну и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Просветни гласник“, бр. 11/2012) - за радна места од 1 до 7; 
завршена основна школа - за радно место под бр. 8; образовање из чл. 
8. ст. 4. Закона о основама система образовања и васпитања: образо-
вање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено 
на високошколској установи у току студија или након дипломирања 
од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са 
Европским системом преноса бодова. Кандидат који је у току студија 
положио испите из педагогије и психологије или је положио стручни 
испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има образовање из чл. 
8. ст. 4. Закона о основама система образовања и васпитања - за рад-
на места од 1-7; психичка, физичка и здравствена способност за рад 
са децом и ученицима, држављанство РС, неосуђиваност за кривична 
дела из чл. 120. ст. 1. тачка 3. Закона о основама система образовања 
и васпитања.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: 1. оверену фотокопију 
дипломе о завршеном факултету; 2. оверену фотокопију доказа да 
кандидат има образовање из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина стечено 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 (уве-
рење одговарајуће високошколске установе или доказ о положеном 
стручном испиту, односно испиту за лиценцу); 3. оверену фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту или испиту за лиценцу (важи 
за кандидате који нису приправници); 4. уверење о држављанству - 
оригинал или оверену фотокопију; 5. извод из матичне књиге рође-
них - фотокопију; 6. CV. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са ученицима (лекарско уверење) подноси само 
изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду. Доказ да кандидат 
није осуђиван прибавља школа. С обзиром да доказ о неосуђиваности 
прибавља школа, потребно је да кандидати у пријави наведу следеће 
податке: ЈМБГ, име оца, девојачко презиме и пребивалиште (из личне 
карте). Пријава на конкурс мора да садржи актуелни број фиксног и 
мобилног телефона и тачну адресу пребивалишта. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће бити разматране. Рок за подношење прија-
ва је 8 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве са документима 
којима се доказује испуњеност услова конкурса доставити на горена-
ведену адресу.

оШ „вук караЏиЋ“
11000 Београд, Таковска 41
тел. 011/3237-312, 3221-239

Професор разредне наставе
за рад у продуженом боравку

Професор математике
са 20% радног времена

Професор физичког васпитања
са 65% радног времена, на одређено време

УСЛОВИ: висока стручна спрема, психичка, здравствена и физичка 
способност за рад са децом; да је држављанин Републике Србије; да 
није осуђиван за кривична дела предвиђена Законом о основама сис-
тема образовања и васпитања. Рок за пријављивање је 15 дана од 
дана објављивања конкурса.

оШ „војвода радоМир путник“
11000 Београд, Бошка Петровића 6

тел. 011/2667-224, 3670-017

Наставник разредне наставе
2 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа, канди-
дат мора да испуњава и услове прописане чл. 8. и чл. 120. Закона 
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 
72/09, 52/11 и 55/13), а у складу са Правилником о степену и врсти 
стручне спреме за рад наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/02 и 15/13). Уз 
пријаву на оглас потребно је доставити оригинална документа или 
оверене фотокопије докумената (не старије од 6 месеци): уверење 
или диплома о степену и врсти стручне спреме; извод из матичне књи-
ге рођених и уверење о држављанству Републике Србије; доказ да 
кандидат зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Про-
веру психофизичких и здравствених способности за рад са децом и 
ученицима обавља Национална служба за запошљавање у Београду. 
Лекарско уверење изабрани кандидат доставља пре закључења угово-
ра о раду. Установа по избору кандидата прибавља доказ да исти није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, 
за кривично дело примања мита или давања мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање. Пријаве 
на конкурс слати на горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс“.
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пољопривредна Школа 
са доМоМ ученика „рајко БосниЋ“

Буково
19300 Неготин, Буковски пут бб

тел. 019/548-755

Наставник пољопривредне групе предмета

Наставник физичког васпитања

Наставник српског језика и књижевности
на одређено време, са 88,88% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен кандидат који испуњава 
следеће услове: да има одговарајуће високо образовање: 1) стечено 
на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалис-
тичке академске или специјалистичке струковне студије) по пропису 
који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године 
или 2) на основним студијама у трајању од најмање четири године, по 
пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; врста стручне спреме кандидата у свему према важећем Пра-
вилнику о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у стручним школама; 2) да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, 
за кривично дело примање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има 
држављанство Републике Србије; 5) да зна језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Горенаведени услови доказују се приликом 
пријема у радни однос и проверавају се у току рада. Докази о испуње-
ности услова из тач. 1), 4) и 5) овог члана подносе се уз пријаву на 
конкурс, а доказ из тачке 2) пре закључења уговора о раду. Доказ из 
тачке 3) прибавља установа. Потпуном пријавом на конкурс сматра се 
пријава која садржи: оверен препис или оверену фотокопију дипломе 
о стеченом образовању, тј. стручној спреми и доказ о држављанству 
Републике Србије (уверење о држављанству или извод из матичне 
књиге рођених). У поступку одлучивања о избору наставника, вас-
питача и стручног сарадника директор врши ужи избор кандидата 
које упућује на претходну психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима, у року од 8 дана од дана истека рока за подно-
шење пријава. Психолошку процену способности за рад са децом и 
ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања, приме-
ном стандардизованих поступака. Директор доноси одлуку о избору 
наставника у року од 8 дана од дана добијања резултата психолошке 
процене способности, за рад са децом и ученицима. Кандидати у својој 
пријави треба обавезно да наведу и број телефона. Рок за пријављи-
вање је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

народна БиБлиотека Бор
19210 Бор, Моше Пијаде 19

тел. 030/423-592

Дипломирани економиста
на одређено време до годину дана

УСЛОВИ: висока стручна спрема - VII степен, економске струке, са 
искуством у вођењу рачуноводства и обављању послова спровођења 
јавних набавки и набавки на које се закон не примењује; знање 
енглеског језика и рада на рачунару.

Библиотекар
на одређено време до годину дана

УСЛОВИ: висока стручна спрема - VII степен, филолошки факултет, 
знање два страна језика и рада на рачунару, положен стручни испит у 
библиотечко-информационој делатности.

ОСТАЛО ЗА ОБА РАДНА МЕСТА: Уз пријаву поднети: оригинал или 
копију доказа о траженој стручној спреми, извод из матичне књиге 

рођених, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), уверење 
од суда да се против кандидата не води истрага и да није подигнута 
оптужница (не старија од 6 месеци), лекарско уверење о здравственој 
способности доставља се након доношења одлуке о избору кандидата. 
Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања. Пријаве на оглас доста-
вити на адресу: Народна библиотека Бор, Моше Пијаде 19, 19210 Бор.

предШколска установа „невен“
19320 Кладово, 22. септембар 54

тел. 019/801-706, 800-616

Набављач - економ

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, економски смер, возачка дозвола 
„Б“ категорије.

ОСТАЛО: психичка, физичка и здравствена способност; да кандидат 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
крнављење, за кривично дело примање мита или давање мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; држављанство Републике Србије. Уз пријаву доставити: рад-
ну биографију, диплому, уверење о држављанству, извод из матичне 
књиге рођених и оверену копију возачке дозволе. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

пољопривредна Школа 
са доМоМ ученика 

„рајко БосниЋ“
Буково

19300 Неготин, Буковски пут бб
тел. 019/548-755

Возач у Дому ученика школе

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен кандидат који испуњава 
следеће услове:
1) да има одговарајуће образовање, III степен стручне спреме, сао-
браћајна струка, положен испит за категорију која омогућава упра-
вљање аутобусом;
2) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима;
3) да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
крнављење, за кривично дело примање мита или давање мита, за кри-
вично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4) да има држављанство Републике Србије;
5) да зна језик на коме се остварује образовно - васпитни рад.
Доказ о испуњености услова из тач. 1), 4) и 5) овог члана подноси 
се уз пријаву на конкурс, а доказ из тачке 2) пре закључења уговора 
о раду. Доказ из тачке 3) прибавља установа. Горенаведени услови 
доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају се у току 
рада. Потпуном пријавом на конкурс сматра се пријава која садржи:
1) оверен препис или фотокопију дипломе о стеченом образовању, тј. 
стручној спреми, односно оригинал или оверену фотокопију возачке 
дозволе којом кандидат доказује да има положен испит за категорију 
која омогућава управљање аутобусом;
2) доказ о држављанству Републике Србије (уверење о држављанству 
или извод из матичне књиге рођених).
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Одлуку о 
избору кандидата директор ће донети у року од 30 дана од дана истека 
рока за подношење пријава на конкурс. Кандидат у пријави треба оба-
везно да наведе и број телефона. Ближе информације о конкурсу могу 
се добити у секретаријату школе и преко телефона.

 Наука и образовање
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предШколска установа „Марија МунЋан“
19250 Мајданпек, Николе Тесле 5

тел. 030/581-284

Васпитач

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања послова васпитача може бити 
примљен кандидат који испуњава следеће услове:
- поседовање одговарајућег образовања: на студијама првог степена, 
студијама другог степена, студијама у трајању од три године, вишим 
образовањем, да кандидат има образовање из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у 
току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодо-
ва праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова;
- поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад са 
децом и ученицима;
- неосуђиваност правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, нити за кривична дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица или родоскрнављење, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, непостојање дискриминаторног понашања на стра-
ни кандидата, утврђеног у складу са законом;
- поседовање држављанства Републике Србије.
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у раз-
матрање. Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи:
1. доказ о држављанству Републике Србије (уверење о држављанству 
- не старије од 6 месеци);
2. диплому о стеченом образовању (оверену фотокопију - не старију 
од 6 месеци) и у складу са чл. 8 став 4 Закона-доказ (уверење, дода-
так дипломи; потврда или други одговарајући документ) о поседовању 
образовања из психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
стеченог на високошколској установи у току студија или након дипло-
мирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу 
са Европским системом преноса бодова, издат од стране одговарајуће 
високошколске установе, односно у складу са чланом 121 став 10 
Закона - потврду или други одговарајући доказ (документ) о положе-
ним испитима из пегагогије и психологије у току студија или доказ о 
положеном стручном испиту, односно о положеном испиту за лиценцу 
(оверена фотокопија, не старија од 6 месеци). Пријаве слати на горе-
наведену адресу.

ГиМнаЗија „Миле арсенијевиЋ Бандера“
19250 Мајданпек, Велике ливаде 2

тел. 030/581-408

Секретар школе
за 50% радног времена, на одређено време до повратка 

запослене са породиљског одсуства

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана 68. став 2. и 3. 
и члана 120. тачка 1-4. Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), односно:
- да има одговарајуће образовање;
- да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима;
- да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривично дело насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
крнављење, за кривична дела примања мита или давања мита, за кри-
вично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
- држављанство Републике Србије.
Приликом пријављивања на конкурс кандидати треба да поднесу сле-
дећа документа:
- диплому о одговарајућем образовању;
- уверење о држављанству, не старије од 6 месеци.
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.

оШ „дуШан радовиЋ“
19210 Бор, Краља Петра I 10

Наставник разредне наставе
за рад у издвојеном одељењу у Луки

УСЛОВИ: ВСС, ВШС, према Правилнику о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи: професор раз-
редне наставе; наставник разредне наставе; професор педагогије са 
претходно завршеном педагошком академијом или учитељском шко-
лом; професор разредне наставе и енглеског језика за основну шко-
лу; мастер учитељ; дипломирани учитељ - мастер; професор разредне 
наставе и ликовне културе за основну школу.

Наставник разредне наставе у продуженом боравку
на одређено време до краја школске  

2013/2014. године

УСЛОВИ: ВСС, ВШС, према Правилнику о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи: професор раз-
редне наставе; наставник разредне наставе; професор педагогије са 
претходно завршеном педагошком академијом или учитељском шко-
лом; професор разредне наставе и енглеског језика за основну шко-
лу; мастер учитељ; дипломирани учитељ - мастер; професор разредне 
наставе и ликовне културе за основну школу.

ОСТАЛО ЗА ОБА РАДНА МЕСТА: уз одговарајуће образовање, канди-
дат треба да испуњава и следеће услове: да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривично 
дело примање мита или давање мита, за кривично дело из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; држављанство Репу-
блике Србије; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад. Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да доставе: диплому 
о стеченом степену стручне спреме, доказ о испуњености услова из 
члана 8. став 4. Закона о основама система образовања и васпитања, 
извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству (не ста-
рије од шест месеци). По истеку рока за пријављивање биће обављена 
претходна психолошка процена способности за рад са децом и учени-
цима, коју врши надлежна служба за послове запошљавања, приме-
ном стандардизованих поступака. Доказ о неосуђиваности кандидата 
прибавља школа по службеној дужности. Лекарско уверење подноси 
се пре закључења уговора о раду. Сва потребна документа подносе 
се у оригиналу или у овереном препису. Рок за пријаве је осам дана 
од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће бити разматране. Пријаве се подносе на адресу 
школе, са назнаком: „За конкурс“.

основна Школа „светоЗар радиЋ“
19325 Текија, Коче Анђелковића 65

тел. 019/804-120
е-mail: оstekija@ptt.rs

Помоћни радник
са 50% радног времена

УСЛОВИ: I степен стручне спреме; завршена основна школа.

Сервирка
за рад у ђачкој кухињи, са 50% радног времена

УСЛОВИ: II или I степен стручне спреме; завршена основна школа 
или ПК радник.

ОСТАЛО ЗА ОБА РАДНА МЕСТА: физичка и здравствена способност 
за рад са децом и ученицима (лекарско уверење доставља изабрани 
кандидат пре закључења уговора о раду); да кандидат није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривична дела из чл. 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпитања (доказ прибавља 
школа по службеној дужности); држављанство Републике Србије. Уз 
пријаву доставити: биографске податке, доказ о стручној спреми, 
извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству (све у 
оригиналу или у овереној фотокопији). Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узимати у разматрање.

 Наука и образовање
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оШ „јован јовановиЋ ЗМај“
19304 Јабуковац, Ћирила и Методија 23

тел/факс: 019/558-003

Наставник немачког језика
са 45% радног времена

Наставник физике
са 20% радног времена

Педагог
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа, кандида-
ти треба да испуњавају и следеће посебне услове: 1) да имају одго-
варајуће образовање, односно стручну спрему из члана 8 став 2 и 4 
Закона о основама сиситема образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), Правилнику о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. глас-
ник РС-Просветни гласник“, бр. 11/2012 и 15/2013) и Правилнику о 
степену и врсти стручне спреме наставника који изводе образовно - 
васпитни рад из изборних програма у основној школи („Сл. гласник 
РС-Просветни гласник“, бр. 11/2012 и 15/2013); 2) да имају психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са ученицима; 3) да нису 
осуђивани правноснажном пресудом за кривична дела за која је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, 
за кривично дело примање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) 
да имају држављанство Републике Србије; 5) да знају језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад. Докази о испуњености услова из 
става 1. тач. 1, 4 и 5 чл. 120. Закона о основама система образовања 
и васпитања 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. Кандидати су дужни да уз пријаву 
на конкурс поднесу и следећа документа, да би се пријава сматрала 
потпуном: диплому (оверен препис или фотокопију), додатак дипломи 
или уверење издато од стране високошколске установе да кандидат 
поседује образовање из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина стечено на високошколској установи у току студија или након 
дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у 
складу са Европским системом преноса бодова, односно да је лице у 
току студија положило испите из педагогије и психологије или уве-
рење о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу, извод 
из матичне књиге рођених и уверење о држављанству (не старије од 
6 месеци). Документа која се прилажу морају бити оригинална или у 
овереној фотокопији. Лекарско уверење доставља изабрани кандидат 
пре закључења уговора о раду. Документација се не враћа. Пријаве са 
доказима о испуњавању услова конкурса могу се поднети лично или 
поштом на горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс“. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

пониШтење оГласа 
оШ „велиМир МаркиЋевиЋ“

19250 Мајданпек, Светог Саве 39
тел. 030/581-138, 588-105

Оглас објављен 20.11.2013. године у публикацији „Послови“, 
поништава се у целости, за сва радна места.

гњилане

оШ „трајко периЋ“
Велико Ропотово
38267 Ранилуг

Помоћни радник
са 50% радног времена, за рад у Божевцу

2 извршиоца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа.

Библиотекар

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, библиотекар.

Професор биологије
за 2 часа недељне норме

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, професор биологије.

ОСТАЛО: У радни однос у школи може да буде примљен кандидат, по 
условима прописаним законом:
- поседовање одговарајућег образовања,
- поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад са 
децом и ученицима,
- поседовање држављанства Републике Србије,
- неосуђиваност правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, нити за кривична дела насиље у породици, одузимање малолет-
них лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскр-
нављење, за кривично дело примања и давања мита, за кривично 
дело из групе кривичних дела против полне слободе,против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
- непостојање дискриминаторног понашања на страни кандидата, 
утврђеног у складу са Законом. 
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса.

основна Школа „Марко рајковиЋ“
Врбовац

Расписује конкурс за школску 2013/2014. годину:

Професор математике
за 4 часа рада

Професор српског језика
за 4 часа рада

Професор енглеског језика
за 12 часова рада

Професор физике
за 8 часова рада

Професор музичке културе
за 6 часова рада

Професор историје
за 8 часова рада

Професор грађанског васпитања
за 5 часова рада, на одређено време

УСЛОВИ:
- да има одговарајуће образовање из члана 8. став 2. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања и Правилника о врсти стричне 
спреме наставника и стручних сарадника у основној школи,
- да има психичку, физичку и здравствену способност за рад у школи,
- да испуњава услове из члана 120. Закона о основама система обра-
зовања и васпитања,
- да је држављанин РС.
Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у 
разматрање.

највећа понуда 
слободних послова 

на једном месту

 Наука и образовање
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јагодина

основна Школа „13. октоБар“
35230 Ћуприја, Алексе Шантића бб

Помоћни радник - чистачица

УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос утврђених у 
члану 24. став 1. Закона о раду, кандидат треба да испуњава и услове 
утврђене Правилником о систематизацији послова: I степен стручне 
спреме, завршена основна школа, да кандидат има психичку, физичку 
и здравствену способност, да има држављанство Републике Србије. 
Уз пријаву кандидат треба да достави: оверену фотокопију сведочан-
ства о завршеној основној школи, извод из матичне књиге рођених, 
уверење о држављанству. Лекарско уверење о здравственој способ-
ности изабрани кандидат доставља након коначности одлуке о избору, 
односно пре закључења уговора о раду. Уверење о неосуђиваности 
прибавља установа по службеној дужности. Пријаве са кратком био-
графијом и доказима о испуњавању услова конкурса доставити на 
горенаведену адресу. Рок за подношење пријава са потребном доку-
ментацијом је 8 дана од дана објављивања конкурса.

пониШтење оГласа 
основна Школа „ђура јакШиЋ“

35230 Ћуприја, Карађорђева 46

Оглас објављен 27.11.2013. године у публикацији „Послови“, 
поништава се за радно место: наставник математике, са 90% 
радног времена. Оглашавање осталих слободних радних мес-
та у наведеном конкурсу остаје на снази.

центар За културу 
„свети стефан деспот српски“

35213 Деспотовац, Деспота Стефана Лазаревића 2

Приправник
на одређено време од 9 месеци

УСЛОВИ: стечено високо образовање правне струке на студијама 
првог степена (основне академске студије, основне струковне сту-
дије), односно студијама на вишој школи у трајању до три године, 
ради обављања приправничког стажа на пословима и задацима секре-
тара установе. Поред општих услова из закона, кандидати треба да 
испуњавају и следеће услове: да имају стечено високо образовање 
правне струке на студијама првог степена (основне академске сту-
дије, основне струковне студије), односно студијама на вишој шко-
ли у трајању до три године и да је држављанин Републике Србије. 
Уз пријаву на оглас кандидати подносе: диплому о стеченој школској 
спреми (оригинал или оверена фотокопија), извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверена фотокопија), уверење о држављан-
ству - не старије од шест месеци и лекарско уверење о радној способ-
ности. Пријаве поднети на горенаведену адресу, у року од осам дана 
од дана објављивања.

народна БиБлиотека „ресавска Школа“
35213 Деспотовац

Деспота Стефана Лазаревића 18

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: висока стручна спрема (да има одговарајуће високо обра-
зовање на студијама другог степена - дипломске академске студије, 
мастер, специјалистичке струковне студије или специјалистичке 
академске студије или високо образовање на основним студијама у 
трајању од четири године), да има најмање три године радног иску-
ства у области културе, да се против њега не води истрага и да про-
тив њега није подигнута оптужница за кривична дела која се гоне 
по службеној дужности, држављанство Републике Србије, општа 
здравствена способност. Приликом избора кандидата за директора 
Народне библиотеке, Управни одбор ће ценити и следеће услове: да 
познаје пословање библиотеке, да поседује организаторске способ-
ности у области културе. Конкурсна документација за избор кандидата 
за директора Народне библиотеке треба да садржи: предлог програ-

ма рада и развоја Народне бибиотеке „Ресавска школа“ у наредном 
четворогодишњем периоду, оверену копију дипломе или уверења о 
стеченој стручној спреми, оверену копију радне књижице или други 
доказ о радном искуству, биографију која мора да садржи елементе 
који доказује стручност из делокруга рада установе културе са крат-
ким прегледом остварених резултата у раду, уверење надлежног орга-
на да се против њега не води истрага и да против њега није подигну-
та оптужница за кривична дела која се гоне по службеној дужности, 
уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци), 
извод из матичне књиге рођених, оверену копију личне карте, доказ о 
општој здравственој способности - лекарско уверење. Поступак избо-
ра кандидата: Управни одбор прегледа све приспеле пријаве на кон-
курс. Разматрају се само благовремене и потпуне пријаве кандидата 
који се позивају на разговор. Пријаве слати на горенаведену адресу. 
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања у публика-
цији „Послови“. Лице за контакт: Горан Милојковић.

центар За културу 
„свети стефан, деспот српски“

35213 Деспотовац, Деспота Стефана Лазаревића 2

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о раду, кандидат 
треба да испуњава и следеће посебне услове: високо образовање сте-
чено на студијама на универзитету уметности, факултету примењених 
уметности и дизајна или на филозофском факултету - одсек историја 
уметности, на студијама другог степена (мастер академске студије, 
специјалистичке струковне студије, специјалистичке академске сту-
дије), односно на основним студијама у трајању од четири године, да 
има најмање пет година радног искуства у струци са организаторским 
способностима на руководећем месту, да не постоје законске сметње 
за именовање на функцију директора. Уз пријаву са биографијом кан-
дидати подносе: извод из матичне књиге рођених - оригинал или ове-
рена копија, уверење о држављанству Републике Србије, не старије 
од шест месеци, доказ да има општу здравствену способност, доказ 
о стручној спреми, доказ о радном искуству, доказ да није осуђиван 
за кривично дело на безусловну казну затвора најмање шест месеци 
или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова 
директора, да достави план развоја Установе. Пријаве са доказима о 
испуњеним условима подносе се Центру за културу „Свети Стефан, 
деспот српски“, Деспота Стефана Лазаревића 2, 35213 Деспотовац, са 
назнаком: „За конкурс-не отварати“. Рок за пријављивање на конкурс 
је осам дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

оШ „вук караЏиЋ“
35222 Глоговац
тел. 035/276-011

Професор енглеског језика
на одређено време до повратка радника са боловања

Професор историје
са 35% радног времена

Професор разредне наставе
2 извршиоца

УСЛОВИ: да кандидати имају одговарајуће образовање у наведеном 
занимању, у складу са чланом 8. Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и Пра-
вилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012, 
15/2013).

ОСТАЛО: пријава на конкурс, извод из матичне књиге рођених (не 
старији од 6 месеци), оверен препис дипломе (не старији од 6 месе-
ци), уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), уверење да се 
против кандидата не води истрага, нити да је подигнута оптужница 
(не старије од 6 месеци), уверење да кандидат није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело 
примање и давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела 
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против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање, уверење са утврђеним психич-
ким, физичким и здравственим способностима за рад са децом и уче-
ницима. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Пријаве слати на адресу школе.

оШ „вук караЏиЋ“
35222 Глоговац
тел. 035/276-011

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће високо образовање на сту-
дијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специја-
листичке академске студије или специјалистичке струковне студије), 
у складу са Законом о високом образовању („Службени гласник РС“, 
бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08, 72/09, 52/11 и 55/13), 
почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године; да испуњава услове 
за наставника основне школе, подручје рада - образовање, за педа-
гога и психолога; да има дозволу за рад, обуку и положен испит за 
директора установе и најмање 5 година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; 
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120. став 1. тачка 3. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања; држављанство Републике Србије; да зна 
језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву доста-
вити: биографске податке, односно радну биографију, оверен препис 
дипломе о завршеном одговарајућем високом образовању (не старије 
од 6 месеци), оверен препис уверења о положеном стручном испиту 
- дозволи за рад (не старије од 6 месеци), потврду о раду у области 
образовања (не старије од 6 месеци), уверење да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и васпитања (не старије од 6 
месеци), уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), извод из 
матичне књиге рођених, лекарско уверење да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима (не старије од 
6 месеци). Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Пријаве слати на адресу школе.

оШ „17. октоБар“
35000 Јагодина, Теслина 1
тел. 035/245-138, 245-139

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка запосленог са неплаћеног 

одсуства

Наставник немачког језика
са 50% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће образовање, односно VII степен стручне спре-
ме, у складу са чл. 8 став 2 Закона о основама система образовања 
и васпитања и Правилником о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС 
- Просветни гласник РС“, бр. 11/2012 и 15/2013), да кандидати имају 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима, да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања - доказ прибавља школа по службеној дужности, 
држављанство Републике Србије, да знају језик на ком се остварује 
образовно-васпитни рад. Уз пријаву доставити: извод из матичне књи-
ге рођених (не старији од 6 месеци), оверену фотокопију дипломе о 
стеченом образовању, оверену фотокопију или оригинал уверења о 
држављанству, лекарско уверење (кандидат који је изабран подноси 
након закључења уговора о раду). Рок за пријаву је 8 дана од дана 
објављивања. Пријаве са документацијом слати на адресу школе или 
донети лично код секретара. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узимати у обзир.

техничка Школа
35230 Ћуприја, Кнеза Милоша бб

тел. 035/472-466

Инструктор вожње
2 извршиоца

УСЛОВИ: возач моторних возила - инструктор.

Наставник основа саобраћајне психологије
за 30% радног времена, на одређено време до повратка 

запослене са породиљског боловања

УСЛОВИ: професор психологије, дипломирани психолог, дипломи-
рани школски педагог - психолог, као и остали услови предвиђени 
у Правилнику о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадни-
ка и помоћних наставника у стручним школама („Просветни гласник“, 
бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/01, 3/03, 8/03, 11/04, 
5/05, 6/05, 2/07, 4/07, 7/08, 11/08, 5/11, 8/11, 9/13), као и чланом 120. 
став 1. Закона о основама система образовања и васпитања. У рад-
ни однос може бити примљено лице под условима прописаним зако-
ном, и ако: поседује психичке, физичке и здравствене способности 
за рад са децом и ученицима, да није осуђивано правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, нити за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело примање 
мита или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, непостојање дискриминаторног пона-
шања, утврђеног у складу са законом, да је држављанин Републике 
Србије. Уз пријаву на конкурс кандидат подноси: оверену фотокопију 
дипломе, уверење о држављанству Републике Србије, извод из мати-
чне књиге рођених, уверење суда да није под истрагом. Уверење о 
неосуђиваности прибавља школа по службеној дужности, а лекарско 
уверење доставља изабрани кандидат после доношења одлуке, а пре 
закључења уговора о раду. Докази о испуњености услова достављају 
се у оригиналу или у овереној фотокопији. Уверење о држављанству и 
уверење суда не могу бити старији од 6 месеци. Пријаве слати на адре-
су школе, са назнаком: „За конкурс“. Рок за пријављивање је 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Пријаве се достављају на адресу школе.

КиКинда

оШ „10. октоБар“
24410 Хоргош, Карасова 14

тел. 024/793-510
е-mail: hosko@stcable.net

Наставник енглеског језика
са 100% радног времена (19 часова недељно), за извођење 
наставе у нижим и вишим одељењима, на одређено време 
до повратка одсутне запослене са одсуства са рада ради 

неге детета, а најдуже до 12.02.2014. године, за рад у 
Хоргошу у две смене

УСЛОВИ: одговарајуће образовање, психичка, физичка и здравствена 
способност за рад са децом и ученицима; да кандидат није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривично 
дело примање мита или давање мита, за кривично дело из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; држављанство Репу-
блике Србије; поседовање доказа о знању мађарског језика. Одгова-
рајуће образовање за наставно особоље: стечено високо образовање 
на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалис-
тичке академске студије или специјалистичке струковне студије) по 
пропису који уређује високо образовање, почев од 10.09.2005. године, 
на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године. Уз пријаву кан-
дидат треба да достави: диплому о стеченом образовању; уверење о 
држављанству, доказ о знању мађарског језика. Уверење о некажња-
вању установа ће прибавити службеним путем. Лекарско уверење под-
носи изабрани кандидат пре закључивања уговора о раду.
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ОСТАЛО: Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у обзир. 
Молбе са потребном документацијом у затвореној коверти, са назна-
ком: „За конкурс“, слати на горенаведену адресу школе.

пониШтење оГласа 
предШколска установа „наШи Бисери“

24420 Кањижа, Карађорђева 30
тел. 024/874-380

Оглас објављен 11.12.2013. године у публикацији „Послови“, 
поништава се у целости.

предШколска установа 
„драГољуБ удицки“
23300 Кикинда, Доситејева 43

тел. 0230/22-530

Помоћни радник
4 извршиоца

УСЛОВИ: основна школа, да је држављанин Републике Србије; да 
поседује психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрнављење, за кривично дело примање мита или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање.

ОСТАЛО: Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разма-
трање. Пријаве на конкурс доставити у затвореној коверти, са назна-
ком: „Конкурс за помоћног радника“. Уз молбу на конкурс кандидати 
треба да доставе: уверење о држављанству, оригинал или оверена 
фотокопија, не старије од 6 месеци; оверену фотокопију сведочанства 
о завршеној основној школи. Уверење о здравственој способности кан-
дидат ће доставити касније по доношењу одлуке о избору кандидата. 
Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара установе 
и преко горенаведеног броја телефона.

оШ „јован јовановиЋ ЗМај“
24420 Кањижа, Школски трг 1

тел. 024/874-070

Спремачица

Спремачица
на одређено време ради замене одсутне запослене преко 

60 дана
2 извршиоца

УСЛОВИ: одговарајућа школска спрема (I степен), држављанство РС, 
да није осуђиван за кривична дела прописана у члану 120. став 1. 
тачка 3. ЗОСОВ, да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са ученицима. Поред ових услова потребно је знање језика 
на којима се остварује настава у школи (мађарски и српски). Уз мол-
бу кандидат је дужан да достави: уверење о држављанству издато у 
последњих 6 месеци, оверену фотокопију или препис сведочанства, 
доказ о знању језика, фотокопију радне књижице и личне карте.

ОСТАЛО: Молбе са потребном документацијом о испуњавању услова 
огласа са кратким описом о кретању у служби доставити на горенаве-
дену адресу школе, са назнаком: „За оглас“.

оШ „Жарко Зрењанин“
Кикинда, Београдска 8

Спремачица

УСЛОВИ: 1) одговарајуће образовање - I степен стручне спреме, било 
које врсте, оверен препис или оверена фотокопија јавне исправе којом 
се доказује одговарајуће образовање подноси се уз пријаву на кон-
курс; 2) психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом 
и ученицима - уверење надлежне здравствене установе тражиће се 
накнадно, пре закључења уговора; 3) неосуђиваност и непостојање 
дискриминаторног понашања, да кандидати нису осуђивани правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривично 
дело примање мита или давање мита, за кривично дело из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање - доказ прибавља 
школа, пре доношења одлуке о избору; 4) држављанство Републике 
Србије - уверење о држављанству се подноси уз пријаву на конкурс; 
5) знање језика на коме се остварује образовно-васпитни рад; обра-
зовно-васпитни рад остварује се на српском језику; јавна исправа која 
садржи податак о знању језика на коме се остварује образовно-вас-
питни рад подноси се уз пријаву на конкурс.

ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања кон-
курса. Рок почиње да тече наредног дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови“. Пријаве не конкурс поднети на горенаведену 
адресу. Благовременом пријавом на конкурс сматра се пријава која 
је непосредно предата школи пре истека рока утврђеног у конкур-
су или је пре истека тог рока предата пошти у облику препоручене 
пошиљке. Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: оверен 
препис или оверену фотокопију јавне исправе којом се доказује одго-
варајуће образовање; уверење о држављанству Републике Србије; 
јавну исправу која садржи податак о знању језика на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад; извод из матичне књиге рођених. Прија-
ве на конкурс, са доказима које кандидати треба да поднесу, могу се 
доставити преко поште или лично предати у секретаријат школе, са 
назнаком: „Конкурс за спремачицу“.

Напомене: Одлуку о избору кандидата директор ће донети у року од 
30 дана од дана истека рока за подношење пријаве на конкурс. Небла-
говремене, неуредне и непотпуне пријаве неће бити узете у разма-
трање, односно неће бити уврштене у изборни поступак.

основна Школа „новак радониЋ“
24435 Мол, Маршала Тита 82

Наставник математике
за рад у одељењима на мађарском наставном језику, са 

44% радног времена

УСЛОВИ: одговарајућа врста образовања: професор математике, 
дипломирани математичар, дипломирани математичар за теоријску 
математику и примене, дипломирани математичар за рачунарство и 
информатику, дипломирани математичар - информатичар, професор 
математике и рачунарства, дипломирани математичар за математику 
економије, професор информатике - математике, дипломирани мате-
матичар - астроном, дипломирани математичар - примењена матема-
тика, дипломирани математичар - математика финансија (са изборним 
предметом Основи геометрије), дипломирани информатичар, мастер 
математичар, мастер професор математике, мастер професор мате-
матике и физике, мастер професор математике и информатике, мас-
тер професор физике и математике, мастер професор информатике и 
математике, дипломирани професор математике-мастер, дипломира-
ни математичар - мастер, дипломирани инжењер математике - мастер 
(са изборним предметом Основи геометрије), дипломирани матема-
тичар - професор математике, дипломирани математичар - теоријска 
математика, дипломирани инжењер математике (са изборним пред-
метом Основи геометрије), професор хемије - математике, професор 
географије - математике, професор физике - математике, професор 
биологије - математике, професор математике - теоријско усмерење, 
професор математике - теоријски смер, дипломирани математичар и 
информатичар. Лица која су стекла академско звање мастер, односно 
дипломирани-мастер треба да имају завршене основне академске сту-
дије на студијским програмима из области математике или примење-
не математике (са положеним испитом из предмета геометрија или 
основи геометрије) или двопредметне наставе математике и физике, 
односно математике и информатике.

 Наука и образовање

0800 300 301 
(позив је бесплатан)

нсЗ позивни центар



   |  Број 548  |  18.12.2013. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs44 

Дефектолог, односно олигофренопедагог
за рад у одељењу на мађарском наставном језику

УСЛОВИ: одговарајућа врста образовања: професор, односно дипло-
мирани дефектолог за рад са децом ментално ометеном у развој, 
дипломирани дефектолог - олигофренолог, мастер дефектолог, који 
је на основним академским студијама завршио студијски програм Спе-
цијална едукација и рехабилитација особа са тешкоћама у менталном 
развоју, дипломирани дефектолог - мастер, који је на основним ака-
демским студијама завршио студијски програм Специјална едукација 
и рехабилитација особа са тешкоћама у менталном развоју, мастер 
дефектолог, који је на основним академским студијама завршио сту-
дијски програм за специјалног едукатора, дипломирани дефектолог 
- мастер, који је на основним академским студијама завршио сту-
дијски програм за специјалног едукатора, мастер дефектолог, који 
је на основним академским студијама завршио студијски програм за 
специјалног рехабилитатора за вишеструку ометеност, дипломирани 
дефектолог - мастер, који је на основним академским студијама завр-
шио студијски програм за специјалног рехабилитатора за вишеструку 
ометеност.

Наставник енглеског језика у првом циклусу 
основног образовања

у одељењима у којима се настава изводи на мађарском 
језику, са 80% радног времена

Наставник енглеског језика у првом циклусу основног образовања
у одељењима у којима се настава изводи на српском језику, са 40% 
радног времена

УСЛОВИ: одговарајућа врста образовања: 1) професор енглеског јези-
ка, 2) професор разредне наставе, 3) дипломирани филолог, односно 
професор језика и књижевности, 4) дипломирани школски педагог или 
школски психолог, 5) дипломирани педагог или дипломирани психо-
лог, 6) наставник одговарајућег страног језика, у складу са чл. 145. 
и 146. Закона о основној школи, 7) наставник одговарајућег страног 
језика са положеним стручним испитом по прописима из области обра-
зовања или лиценцом за наставника, 8) наставник разредне наста-
ве, 9) лице које испуњава услове за наставника предметне наставе у 
основној школи, а које је на основним студијама положило испите из 
педагошке психологије или педагогије и психологије, као и методике 
наставе, 10) професор разредне наставе и енглеског језика за основну 
школу, 11) професор разредне наставе, који је на основним студија-
ма савладао програм Модула за енглески језик (60 ЕСПБ - Европски 
систем преноса бодова) и који поседује уверење којим доказује сав-
ладаност програма модула и положен испит, који одговара нивоу Ц1 
Заједничког европског оквира, 12) дипломирани библиотекар - инфор-
матичар, 13) мастер филолог, 14) мастер професор језика и књижев-
ности, 15) мастер учитељ, 16) дипломирани учитељ - мастер, 17) мас-
тер учитељ, који је на основним студијама савладао програм Модула 
за енглески језик (60 ЕСПБ - Европски систем преноса бодова) и који 
поседује уверење којим доказује савладаност програма модула и поло-
жен испит, који одговара нивоу Ц1 Заједничког европског оквира, 18) 
дипломирани учитељ-мастер, који је на основним студијама савладао 
програм Модула за енглески језик (60 ЕСПБ - Европски систем преноса 
бодова) и који поседује уверење којим доказује савладаност програма 
модула и положен испит, који одговара нивоу Ц1 Заједничког европс-
ког оквира, 19) мастер библиотекар - информатичар.
Лица из тач. 2), 4), 5), 8), 9), 12), 15), 16) и 19) која нису професори 
енглеског језика треба да поседују знање језика најмање на нивоу Б2 
(Заједничког европског оквира). Лица из тач. 3), 13) и 14) треба да 
поседују знање језика најмање на нивоу Б2 (Заједничког европског 
оквира), осим уколико нису завршила одговарајући студијски програм 
или главни предмет/профил. Ниво знања Б2 доказује се уверењем о 
положеном испиту енглеског језика на некој од филолошких катедри 
универзитета у Србији или међународно признатом исправом за ниво 
знања језика који је виши од Б2 (Ц1 или Ц2 Заједничког европског 
оквира), а чију ваљаност утврђује Министарство просвете, науке и 
технолошког развоја. Предност за извођење наставе из страног јези-
ка у првом циклусу основног образовања и васпитања имају мастер 
професор језика и књижевности (студијски програм или главни пред-
мет/профил енглески језик), односно мастер филолог (студијски про-
грам или главни предмет/профил енглески језик), односно професор, 
односно наставник енглеског језика, мастер учитељ, односно дипло-
мирани учитељ-мастер, односно професор разредне наставе, настав-
ник разредне наставе, мастер професор или професор у предметној 
настави и наставник у предметној настави са положеним испитом Б2.

Наставник енглеског језика у другом циклусу 
основног образовања

у одељењима у којима се настава изводи на мађарском језику
са 77% радног времена

УСЛОВИ: одговарајућа врста образовања: професор, односно дипло-
мирани филолог за енглески језик и књижевност, дипломирани профе-
сор енглеског језика и књижевности, мастер филолог (студијски про-
грам или главни предмет/профил енглески језик), мастер професор 
језика и књижевности (студијски програм или главни предмет/профил 
енглески језик), дипломирани филолог англиста-мастер.

Школски педагог
са 50% радног времена, са знањем српског и мађарског 

језика

УСЛОВИ: одговарајућа врста образовања: професор педагогије, 
дипломирани педагог, општи смер или смер школске педагогије, 
дипломирани школски педагог-психолог, дипломирани педагог, мас-
тер педагог, дипломирани педагог - мастер. Лица која су стекла ака-
демско звање мастер, односно дипломирани-мастер треба да поседују 
најмање 30 ЕСПБ из развојно-педагошких предмета.

Наставник физике
за рад у одељењима на мађарском наставном језику, са 

50% радног времена

Наставник физике
за рад у одељењима на српском наставном језику, са 40% 

радног времена

УСЛОВИ: одговарајућа врста образовања: професор физике, дипло-
мирани физичар, професор физике и хемије, дипломирани педагог за 
физику и хемију, професор физике и основе технике, дипломирани 
педагог за физику и основе технике, професор физике и математи-
ке, дипломирани астрофизичар, дипломирани физичар за примењену 
физику и информатику, професор физике и хемије за основну школу, 
професор физике и основа технике за основну школу, дипломирани 
физичар за примењену физику, професор физике за средњу школу, 
дипломирани физичар истраживач, дипломирани професор физике 
и хемије за основну школу, дипломирани професор физике и осно-
ва технике за основну школу, дипломирани физичар за општу физи-
ку, дипломирани физичар за теоријску и експерименталну физику, 
дипломирани педагог за физику и општетехничко образовање ОТО, 
дипломирани астроном, смер астрофизика, професор физике-инфор-
матике, дипломирани физичар-медицинска физика, дипломирани про-
фесор физике-мастер, дипломирани физичар-мастер, мастер физичар, 
мастер професор физике, мастер професор физике и хемије, мастер 
професор физике и информатике, дипломирани физичар - мастер 
физике-метеорологије, дипломирани физичар - мастер физике-астро-
номије, дипломирани физичар - мастер медицинске физике, дипломи-
рани професор физике-хемије, мастер, дипломирани професор физи-
ке-информатике, мастер, дипломирани физичар - професор физике 
- мастер, дипломирани физичар - теоријска и експериментална физика 
- мастер, дипломирани физичар - примењена и компјутерска физика 
- мастер, дипломирани физичар - примењена физика и информатика 
- мастер, дипломирани физичар - професор физике и основа технике 
за основну школу - мастер, дипломирани физичар - професор физике 
и хемије за основну школу - мастер. Лица која су стекла академско 
звање мастер морају имати претходно завршене основне академске 
студије на студијским програмима из области физике.

ОСТАЛО ЗА СВА РАДНА МЕСТА: одговарајуће високо образовање у 
складу са чл. 8 Закона о основама система образовања и васпитања 
стечено: на студијама другог степена (мастер академске студије, спе-
цијалистичке академске студије или специјалистичке струковне сту-
дије), по пропису који уређује високо образовање почев од 10. сеп-
тембра 2005. године; на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године и да има образовање из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи 
у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест 
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса 
бодова, да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрнављење, за кривично дело примање мита или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слобо-
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де, против правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; држављанство Републике Србије, када се обра-
зовно-васпитни рад остварује на мађарском језику и доказ о знању 
мађарског језика. Уз пријаву приложити: радну биографију (осим 
за лица која први пут заснивају радни однос), диплому о стеченом 
одговарајућем образовању, уверење о држављанству, извод из мати-
чне књиге рођених, доказ о завршеном средњем, вишем или висо-
ком образовању на мађарском језику или уверење о знању мађарског 
језика (за радна места на којима се образовно-васпитни рад врши у 
одељењима на мађарском наставном језику), све у оригиналу или у 
овереној фотокопији. Уколико лице није стекло образовање на српс-
ком језику (за радна места на којима се образовно-васпитни рад врши 
на српском језику), у обавези је да достави доказ да је положио испит 
из српског језика по програму високошколске установе. Лица која су 
стекла академско звање мастер у обавези су да доставе и уверење 
или диплому о претходно завршеним основним академским студија-
ма, доказ о поседовању образовања из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова 
праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова-из-
дато од одговарајуће високошколске установе, односно уверење или 
други документ о положеном стручном испиту, односно положеном 
испиту за лиценцу, у оригиналу или у овереној фотокопији. Уверење 
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са учени-
цима, кандидат је дужан да достави пре закључења уговора у раду, 
док ће уверење из казнене евиденције школа прибавити по службеној 
дужности. Пријаву на конкурс и потребну документацију послати на 
адресу школе. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.

КосовсК а митровица

Школа За основно оБраЗовање одраслих 
„раднички универЗитет“

38236 Штрпце
тел. 0290/70-005

Наставник енглеског језика и књижевности
за 6 часова недељне норме (40% радног времена)

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају услове у погледу школске 
спреме који су прописани Законом о основама система образовања 
и васпитања, Правилником о врсти стручне спреме наставника и 
стручних сарадника и Правилником о организацији и систематизацији 
радних места у Школи за основно образовање одраслих у Штрпцу. 
Уз пријаву доставити следећа документа: оверен препис дипломе о 
завршеном образовању; оверен препис уверења о држављанству - не 
старији од 6 месеци; поседовање психичке, физичке и здравствене 
способности за рад са децом и ученицима; неосуђиваност правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, нити за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривич-
но дело примања мита или давања мита, за кривично дело из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију. Конкурс је отворен 8 
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремена 
и непотпуна пријава неће бити разматрана. Одлуку о избору кандида-
та директор ће донети у року од осам дана од дана добијања резул-
тата психолошке процене способности за рад са децом и ученицима. 
Пријаве слати на горенаведену адресу, уз обавезну назнаку: „Пријава 
на конкурс“. Ближе информације могу се добити на горенаведени број 
телефона.

пониШтење конкурса 
пољопривредна Школа 

приШтина-леШак
38219 Лешак, Браће Матовић 17

тел. 028/88-413

Конкурс објављен 30.10.2013. године у публикацији „Посло-
ви“, поништава се у целости, за радна места: професор вете-
ринарске групе предмета - дипломирани ветеринар; профе-
сор пољопривредне групе предмета - дипломирани инжењер 
пољопривреде за воћарство и виноградарство.

универЗитет у приШтини  
Медицински факултет

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

тел. 028/498-298

Наставник у звање ванредног професора за ужу 
научну област Гинекологија
на одређено време од 60 месеци

Асистент за ужу научну област Гинекологија
на одређено време од 36 месеци

Сарадник у настави за ужу научну област Хирургија - 
грудна хирургија

на одређено време од 12 месеци

УСЛОВИ: За наставнике: у звање наставника може бити изабрано лице 
које има одговарајући стручни, академски, односно научни назив и 
способност за наставни рад. У звање ванредног професора може бити 
изабрано лице које има научни назив доктора наука, има више науч-
них радова од значаја за развој науке, објављених у међународним 
или водећим домаћим часописима са рецензијама, оригинално стручно 
остварење (пројекат, студију и сл.), односно руковођење и учешће у 
научним пројектима, објављен уџбеник, монографију, практикум или 
збирку задатака за ужу научну област и више радова саопштених на 
међународним или домаћим научним скуповима. За асистенте: у звање 
асистента бира се студент докторских студија или кандидат који има 
академски назив магистра наука и који је претходне нивое студија 
завршио са укупном просечном оценом најмање осам и који показују 
смисао за наставни рад. Изузетно, за наставу на клиничким предме-
тима високошколска установа бира у звање асистента лице са завр-
шеном одговарајућом здравственом специјализацијом. За сараднике 
у настави: у звање сарадника у настави на студијама првoг степена 
бира се студент дипломских академских или специјалистичких студија 
који је студијe првог степена завршио са укупном просечном оценом 
најмање осам. Ови услови утврђени су Законом о високом образовању 
и Статутом Медицинског факултета у Приштини. Конкурс је отворен 
15 дана од дана објављивања. Пријаве слати на горенаведену адресу.

ГиМнаЗија
38220 Косовска Митровица, Лоле Рибара 29

тел. 028/425-334

Помоћни радник - спремачица

УСЛОВИ: Кандидати који конкуришу, поред општих услова морају да 
испуне и услове који су одређени Законом о основама система обра-
зовања и васпитања и Законом о средњој школи. Конкурс је отворен 
8 дана од дана објављивања. Уз пријаву кандидати достављају: крат-
ку биографију; уверење о држављанству; уверење да кандидат није 
под истрагом; лекарско уверење. Пријаве са доказима о испуњавању 
услова за пријем у радни однос доставити на адресу: Гимназија, Лоле 
Рибара 29, Косовска Митровица.

универЗитет у приШтини 
факултет уМетности
38227 Звечан, Краља Петра I 117

тел. 028/497-924

На одсеку-департману ликовних уметности

Ванредни професор за ужу стручно-уметничку 
област Цртање

на одређено време од 60 месеци

Доцент или ванредни професор за ужу стручно-
уметничку област Графички дизајн

на одређено време од 60 месеци

На одсеку-департману музичких уметности

Доцент или ванредни професор за ужу стручно-
уметничку област Кларинет

на одређено време од 60 месеци
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Доцент или ванредни професор за ужу стручно-
уметничку област Аранжирање и оркестрација

на одређено време од 60 месеци

Доцент за ужу стручно-уметничку област Труба
на одређено време од 60 месеци

Наставник стручног предмета за ужу стручно-
уметничку област Солфеђо

на одређено време од 60 месеци

Стручни сарадник за ужу стручно-уметничку област 
Клавирски практикум

на одређено време од 48 месеци

УСЛОВИ: Поред општих услова кандидати требају да испуњавају и 
услове предвиђене Законом о високом образовању („Службени гласник 
РС“, бр. 76/2005, 100/2007 - аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 
93/2012 и 89/2013), Статутом Факултета уметности, Правилником о 
ближим условима за избор наставника Универзитета у Приштини и 
Факултета уметности и Препорукама Националног савета за високо 
образовање о ближим условима за избор наставника од 04.05.2007. 
године, у складу са којима ће бити извршен избор пријављених кан-
дидата. Кандидати су дужни да уз пријаву приложе следећу докумен-
тацију:
- биографију са библиографијом у три примерка са подацима о умет-
ничком, стручном, педагошком и научном раду,
- списак уметничких и стручних радова, као и саме радове,
- диплому о завршеним основним или мастер студијама, односно 
магистратури и докторату.
Биографију (написану у програму Word) са библиографијом која садр-
жи податке о уметничком, стручном, педагошком и научном раду и 
списак уметничких и стручних радова из области за коју конкуришу 
(написану у програму Word), као и саме радове, кандидати достављају 
у три примерка на CD-у. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављи-
вања. Пријаве доставити на горенаведену адресу. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће бити разматране.

КрагУјевац

основна Школа „драГиШа МихаиловиЋ“
34000 Крагујевац, Радована Мићовића бб

тел. 034/323-422, 323-423

Професор разредне наставе
за рад у издвојеном одељењу у Малим Пчелицама

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање, односно VII/1 степен стру-
чне спреме у наведеном занимању, у складу са чланом 8. ст. 2. тачка 
1. и 2. Закона о основама система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС“, бр. 72/09, 52/2011 и 55/2013) и у складу са Пра-
вилником о врсти и степену стручне спреме наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Просветни гласник РС“, бр. 11/2012); 
да кандидати имају психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са ученицима (доказ о испуњености овог услова подноси се пре 
закључења уговора о раду); уверење да кандидат није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривично 
дело примање мита или давање мита, за кривична дела из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање (доказ прибавља шко-
ла); да има држављанство Републике Србије и да зна језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат мора да приложи: доказ 
о стручној спреми; извод из матичне књиге рођених; уверење о 
држављанству и доказ да зна језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад, уколико одговарајуће образовање није стечено на 
том језику. Пријаве слати на горенаведену адресу школе. Приложена 
документа доставити у оригиналу или оверене фотокопије, не старије 
од шест месеци, осим извода из матичне књиге рођених. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

културни центар топола
34310 Топола, Булевар вожда Карађорђа бб

тел. 034/811-618

Организатор материјално - финансијских и 
административних послова

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, економске или правно-биротех-
ничке школе; да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца; да је пунолетан држављанин Републике 
Србије; да има општу здравствену способност; три године радног иску-
ства и познавање рада на рачунару.

ОСТАЛО: Уз пријаву са кратком биографијом, кандидат је у обавези да 
достави: оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; извод 
из матичне књиге рођених (не старији од 6 месеци, оверену фото-
копију); уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 
месеци, оверену фотокопију) и уверење да кандидат није осуђиван и 
оверену фотокопију радне књижице. Пријаве са доказима о испуње-
ности услова тражених конкурсом слати на горенаведену адресу, са 
назнаком: „За конкурс“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узимати у обзир.

универЗитет у краГујевцу 
природно-МатеМатички факултет

34000 Крагујевац, Радоја Домановића 12
тел. 034/336-223

Ванредни професор за ужу научну област 
Психологија, на Катедри општеобразовних предмета 

за 50% радног времена, на одређено време 5 година

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

Доцент за ужу научну област Биологија ћелија и 
ткива, у Институту за биологију и екологију

на одређено време 5 година

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

ОСТАЛО ЗА ОБА РАДНА МЕСТА: Кандидати који конкуришу поред 
општих услова треба да испуњавају и посебне услове прописане зако-
ном и наведеним општим актима. Уз пријаву неопходно је достави-
ти: биографију са подацима о досадашњем раду, оверену фотокопију 
дипломе о стеченој одговарајућој стручној спреми и списак и сепарате 
објављених радова, односно радова за који поседују потврду да су 
прихваћени за објављивање до момента пријаве на конкурс. Кандида-
ти су такође дужни да уз пријаву на конкурс доставе и одговарајуће 
доказе надлежних органа поводом чињенице да нису правноснажном 
пресудом осуђени за кривично дело против полне слободе, фалси-
фиковања јавне исправе коју издаје високошколска установа или при-
мања мита у обављању послова у високошколској установи. Рок за 
пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
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највећа понуда 
слободних послова 
на једном месту
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Краљево

пониШтење конкурса 
уГоститељско-туристичка Школа 

са доМоМ ученика у врњачкој Бањи
36210 Врњачка Бања

Конкурс објављен 06.11.2013. године у публикацији „Посло-
ви“, поништава се у целини за радно место: васпитач, на 
одређено време до 31.08.2014. године.

ШуМарска Школа краљево
36000 Краљево, Карађорђева 262

тел. 036/352-800, 352-332

Наставник математике
за 35% радног времена

Наставник математике
на одређено време ради замене одсутне запослене преко 

60 дана
2 извршиоца

Наставник српског језика и књижевности
на одређено време ради замене одсутне запослене преко 

60 дана

Наставник у подручју рада грађевинарство и 
геодезија - област геодезија, за предмете: геодетска 

мерења и рачунања, геодезија, техничка обрада у 
премеру

Наставник у подручју рада грађевинарство 
и геодезија - област геодезија, за предмете: 

геодетска мерења и рачунања, геодетски планови, 
фотограметрија

за 25% радног времена

Наставник у подручју рада шумарство и обрада 
дрвета - област шумарство, за предмете: безбедност 

и здравље на раду, педологија са геологијом, 
производња и гајење дивљачи, дендрологија, 

ловна зоологија, ловна кинологија, дендрологија са 
фитоценологијом

на одређено време ради замене одсутне запослене преко 
60 дана

Наставник у подручју рада шумарство и обрада 
дрвета - област шумарство, за предмет: исхрана 

биља, заштита дивљачи и риба, производња и гајење 
дивљачи, заштита шума и вода, уређење ловишта и 

рибњака, педологија са геологијом
на одређено време до краја школске 2013/2014. године, 
ради замене одсутног запосленог преко 60 дана, за 70% 

радног времена

Педагог
на одређено време ради замене одсутне запослене преко 

60 дана

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Поред општих услова за засни-
вање радног односа предвиђених Законом о раду, у радни однос може 
да буде примљено лице које има одговарајуће образовање, у складу 
са чланом 8. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, бр. 72/09, 52/2011, 55/2013) и Правилником о врсти стру-
чне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у 
стручним школама („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр. 5/91, 1/92, 
21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/2001, 3/2003, 8/2003, 11/2004, 5/2005, 
6/2005, 2/2007, 4/2007, 7/2008, 11/2008, 5/2011, 8/2011 и 9/2013).

Шеф рачуноводства

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, лице које је стекло академски 
назив мастер са назнаком звања другог степена дипломских академ-

ских студија из области економије или дипломирани економиста који 
је стекао високо образовање на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године.

ОСТАЛО: лице које има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; да није осуђивано правноснажном пре-
судом за кривично дело за које се изриче безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеци, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело примање 
мита или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; држављанство Републике 
Србије; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. 
За учешће на конкурсу кандидати, уз пријаву, подносе оригинале или 
оверене фотокопије следећих докумената: диплому о степену и врсти 
стручне спреме, потврду или уверење високошколске установе да су у 
току студија или након дипломирања положили испит из педагогије и 
психологије или оверену фотокопију уверења да је кандидат положио 
стручни испит, односно испит за лиценцу (доказ не доставља лице 
које се пријављује за рад на пословима из тачке 9. конкурса - шеф 
рачуноводства), уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), 
ако кандидат није стекао одговарајуће образовање на српском јези-
ку, потврду или уверење да је положио испит из српског језика са 
методиком по програму одговарајуће високошколске установе. Доказ 
о испуњености услова из тачке 2 - лекарско уверење, подноси изабра-
ни кандидат пре закључења уговора о раду, а доказ из тачке 3 услова 
прибавља школа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узима-
ти у обзир. Пријаву на конкурс заједно са потребним документима кан-
дидати подносе у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“, на адресу: Шумарска школа, 36000 Краљево, Карађорђева 
262. У пријави кандидати треба да наведу адресу и контакт телефон. 
Ближа обавештења могу се добити на телефоне: 036/352-800 или 352-
332 - код секретара школе.

КрУшевац

оШ „деспот стефан“
37221 Горњи Степош

Наставник грађанског васпитања у другом циклусу 
основног образовања
за 10% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће образовање прописано чланом 2. тачка 1. 
подтачка 2. Правилника о степену и врсти образовања наставника који 
изводе образовно-васпитни рад у основној школи („Службени гласник 
РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012 и 12/2013) - доказ се подно-
си уз пријаву на оглас. Лица из члана 2. тачка 1. подтачка 2. могу 
да изводе наставу уколико су у складу са прописом којим се уређује 
стално стручно усавршавање и стицање звања наставника, васпитача 
и стручних сарадника, савладан програм обуке за извођење наста-
ве из предмета грађанско васпитање за одговарајући разред, однос-
но која су претходно завршила неке од следећих програма: Обука за 
наставника грађанског васпитања; Интерактивна обука/тимски рад; 
Умеће одрастања; Умеће комуникације; Активна настава кроз учење; 
Едукација за ненасиље; Речи су прозори и зидови; Чувари осмеха; 
Учионица добре воље; Култура критичког мишљења; Буквар дечијих 
права; Дебатни клуб; Безбедно дете; Злостављање и занемаривање 
деце; Здраво да сте или која имају завршен специјалистички курс за 
наставнике грађанског васпитања на одговарајућој високошколској 
установи; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима - доказ се подноси пре закључења уговора о 
раду; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
крнављење, за кривично дело примање мита или давање мита, за кри-
вично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминатроно понашање 
- доказ прибавља школа; да има држављанство Републике Србије - 
доказ се подноси уз пријаву на оглас.

 Наука и образовање
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оШ „јован поповиЋ“
37000 Крушевац, Балканска 56

тел. 037/448-050

Наставник разредне наставе

УСЛОВИ: одговарајући степен стручне спреме одређеног занимања, 
у складу са чланом 2. став 1. Правилника о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник 
РС - Просветни гласник“, број 11/2012 и 15/2013) и чланом 8. Зако-
на о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 
број 72/2009, 52/2011 и 55/2013). Наставу и друге облике образовно 
васпитног рада у разредној настави може да изводи: професор раз-
редне наставе, наставник разредне наставе, професор педагогије са 
претходно завршеном педагошком академијом или учитељском шко-
лом, професор разредне наставе и енглеског језика за основну шко-
лу, мастер учитељ, дипломирани учитељ - мастер, професор разредне 
наставе и ликовне културе за основну школу; да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, 
за кривично дело примање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја, против човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да 
је држављанин Републике Србије; да има образовање из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова 
и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса 
бодова у складу са чланом 8. став 4. Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, кандидат који је у току студија положио испите 
из педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно 
испит за лиценцу сматра се да има образовање из члана 8. став 4. 
Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву кан-
дидат треба да приложи: уверење о држављанству, не старије од 6 
месеци, оригинал или оверену фотокопију, извод из матичне књиге 
рођених, оригинал или фотокопију, оригинал или оверену фотокопију 
дипломе или уверења о стеченој стручној спреми. Кандидат који је 
студије завршио по пропису који уређује високо образовање од 10. 
септембра 2005. године доставља оригинал или оверену фотокопију 
потврде високошколске установе којом се потврђује да има образо-
вање 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 Европ-
ским системом преноса бодова. Кандидат који је студије завршио по 
пропису који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године и који је у току студија положио испите из педагогије и психо-
логије или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу као 
доказ да има образовање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања доставља оверену фотокопију индекса (страна 
са сликом, страна са бројем индекса и страна на којима су уписани 
положени испити), односно потврде о положеном стручном испиту, 
тј. о положеном испиту за лиценцу. Доказ о испуњености услова у 
погледу психичке, физичке и здравствене способности (лекарско уве-
рење) кандидат који буде изабран доставља пре закључења уговора 
о раду, а доказ о неосуђиваности прибавља школа. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве достављати 
на наведену адресу лично или поштом.

оШ „јован поповиЋ“
37000 Крушевац, Балканска 56

тел. 037/448-050

Помоћни радник - спремачица

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава следеће услове: I степен струч-
не спреме, у складу са чланом 54. Правилника о организацији и систе-
матизацији послова ОШ „Јован Поповић“, број 1478/11 од 09.11.2011. 
године.

Помоћни радник - ложач

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава следеће услове: III степен стру-
чне спреме, металске, електро, грађевинске или сродне струке, а у 
складу са чланом 53. Правилника о организацији и систематизацији 
послова ОШ „Јован Поповић“, број 1478/11 од 09.11.2011. године.

OСТАЛО: да има психичку, физичку и здравствену способност; да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, 
за кривично дело примање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да је 
држављанин Републике Србије. Уз пријаву кандидат треба да прило-
жи: оригинал или оверену фотокопију дипломе или уверења о стече-
ној стручној спреми, уверење о држављанству, не старије од 6 месеци, 
оригинал или оверену фотокопију, извод из матичне књиге рођених 
оригинал или фотокопију. Доказ о испуњености услова у погледу пси-
хичке, физичке и здравствене способности (лекарско уверење) иза-
брани кандидат доставља пре закључења уговора о раду, а доказ о 
неосуђиваности прибавља школа. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се узети у разматрање. Пријаве достављати на наведену адре-
су лично или поштом.

МаШинско - електротехничка Школа
37000 Крушевац, Ћирила и Методија 26

Наставник српског језика и књижевности
за 72% радног времена

Наставник енглеског језика
за 72% радног времена

Наставник теоријске наставе електро струке - 
енергетичар

за 67% радног времена

Наставник теоријске наставе електро струке - 
аутоматичар

за 20% радног времена

Наставник теоријске наставе електро струке - 
енергетичар

за 80% радног времена, на одређено време до краја 
школске 2013/2014. године, односно до 31.08.2014. године

Наставник теоријске наставе машинске групе 
предмета

на одређено време до краја школске 2013/2014. године, 
односно до 31.08.2014. године

Наставник информатике и рачунарства
за 30% радног времена

Наставник физичке културе
за 70% радног времена, на одређено време до повратка 

радника са функције

Наставник физичке културе
за 30% радног времена

Наставник саобраћајне групе предмета
на одређено време

УСЛОВИ ЗА СВА РАДНА МЕСТА: Кандидати пријављени на конкурс 
морају поред услова утврђених Законом о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), да 
испуњавају и услове из Правилника о врсти стручне спреме наставни-
ка, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама 
(„Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 
3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/2001, 3/2003, 8/2003, 11/2004, 5/2005, 6/2005, 
2/2007, 4/2007, 7/2008, 11/2008, 5/2011, 8/2011 и 9/2013). Пријаве са 
доказима о испуњености услова слати на наведену адресу, са назна-
ком: „За конкурс“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети 
у разматрање.
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основна Школа „Живадин апостоловиЋ“
37240 Трстеник, Кнегиње Милице 41

тел. 037/711-464

Наставник историје
са 90% радног времена

Помоћни радник

Наставник италијанског језика
са 66% радног времена, на одређено време ради замене 

одсутне запослене преко 60 дана (породиљско одсуство и 
одсуство са рада ради неге детета)

УСЛОВИ: Поред услова прописаних Законом о основама система 
образовања и васпитања, кандидати треба да испуњавају и услове 
предвиђене за радно место под бр. 1. Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основној школи и 3. 
Правилником о степену и врсти образовања наставника који изводе 
образовно-васпитни рад из изборних предмета у основној школи; уз 
пријаве доставити (оверене преписе): диплому о потребној стручној 
спреми; уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених. 
Лекарско уверење подноси изабрани кандидат пре закључења угово-
ра о раду. Уверење о неосуђиваности прибавља школа. Пријаве слати 
на горенаведену адресу. Одлука о избору кандидата биће донета у 
законском року.

оШ „страхиња поповиЋ“
37206 Дворане

тел. 037/698-104

Професор разредне наставе
2 извршиоца

УСЛОВИ: степен и врста образовања у складу са Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, број 11/12 и 15/13). 
Кандидати треба да испуњавају услове утврђене у члану 120. Закона 
о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву кандидати 
су дужни да поднесу: оверену фотокопију дипломе о стеченом степе-
ну стручне спреме, извод из матичне књиге рођених, држављанство, 
биографске податке са прегледом кретања у служби. Уверења која 
подносе кандидати морају бити оригинали или оверене фотокопије. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. 
Пријаве подносити лично или на наведену адресу.

средња Школа у Брусу
37220 Брус, Братиславе Петровић 69

тел. 037/825-167

Професор математике
на одређено време до повратка раднице са породиљског 

боловања и одсуства са рада ради неге детета

Професор математике
са 60% радног времена

Професор физике
са 30% радног времена

Помоћни радник - спремачица

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о раду, кандидати 
треба да испуњавају и услове из члана 120. Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања и Правилника о врсти стручне спреме 
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама и гимназији и Правилника о систематизацији радних места у 
Средњој школи у Брусу.

ОСТАЛО: Пријаве са доказима (оригинали или оверене фотокопије) о 
испуњености услова: диплома, извод из матичне књиге рођених, уве-
рење о држављанству и лекарско уверење (да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са ученицима), доставити у року 
од 8 дана од дана објављивања огласа. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. Одлука о избору биће достављена канди-
датима у законском року.

основна Школа „јован јовановиЋ ЗМај“
37242 Стопања

тел. 037/727-497

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене одсутне запослене преко 
60 дана (до повратка са породиљског одсуства и одсуства 

ради неге детета)

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајући степен стручне спреме одређе-
ног занимања, према Правилнику о врсти стручне спреме наставника 
и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС-Просветни 
гласник“, број 11/2012 и 15/2013) и члану 8. Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 
52/2011 и 55/2013); да испуњава услове прописане чланом 120. Зако-
на о основама система образовања и васпитања; образовање из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високош-
колској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 
30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским сис-
темом преноса бодова; краћу биографију; оригинал или оверену фото-
копију дипломе о стеченој стручној спреми; извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверену фотокопију); уверење о држављан-
ству (не старије од 6 месеци, оригинал или оверену фотокопију); ори-
гинал или оверену фотокопију потврде високошколске установе којом 
се потврђује да кандидат има образовање из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина стечена на високошколској установи у 
току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и шест 
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса 
бодова; доказ да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима (доказ се доставља пре закључења уговора 
о раду), уверење о неосуђиваности прибавља школа. Пријаве слати на 
горенаведену адресу, лично или поштом.

оШ „Бранко радичевиЋ“
37223 Разбојна, Општина Брус

тел. 037/832-114

Професор разредне наставе
за рад у Златарима, на одређено време до повратка 

запосленог са функције директора школе

Професор ликовне културе
на одређено време, са 25% радног времена, ради замене 

одсутне запослене - породиљско одсуство

Ложач

УСЛОВИ: За радно место професора: поред општих услова за засни-
вање радног односа из чл. 24 Закона о раду, кандидат треба да 
испуњава и услове у складу са чланом 8 став 4 и чланом 120 Зако-
на о основама система образовања и васпитања и да има одгова-
рајуће образовање у складу са Правилником о врсти стручне спре-
ме наставника и стручних сарадника у основној школи. Уз пријаву на 
оглас доставити: уверење о држављанству - не старије од 6 месеци, 
извод из матичне књиге рођених, оригинал или оверен препис/фото-
копију дипломе о стеченом образовању, доказ о испуњености услова 
из члана 8 став 4 Закона о основама система образовања и васпитања 
(посебна потврда да је у току студија положио испите из педагогије и 
психологије, односно да има образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и шест бодова 
праксе у уистанови, у складу са Европским системом преноса бодова 
или уверење о положеном стручном испиту, односно испиту за лицен-
цу), доказ о испуњености услова из члана 120 став 1 тачка 5 Закона 
о основама система образовања и васпитања - за извођење наставе 
на српском језику (уколико кандидат није стекао средње, више или 
високо образовање на српском језику у обавези је да достави доказ 
да је положио испит из српског језика по програму одговарајуће висо-
кошколске установе). За радно место ложача: поред општих услова за 
заснивање радног односа из члана 24 Закона о раду, кандидат тре-
ба да испуњава и услове дефинисане Правилником о систематизацији 
послова и радних задатака: III степен стручне спреме, машинске или 
електро струке и положен стручни испит за ложача парних котлова; 
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима, да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрнављење, за кривично дело примање мита или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и других добара 
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заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање, држављанство Републике Србије.

ОСТАЛО: Уз пријаву доставити:
- уверење о држављанству, не старије од 6 месеци;
- извод из матичне књиге рођених;
- оригинал или оверен препис, тј. фотокопију дипломе о стеченом 
образовању;
- доказ о испуњености услова из члана 8 став 4 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања (посебна потврда да је у току студија 
положио испите из педагогије и психологије, односно да има образо-
вање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено 
на високошколској установи у складу са Европским системом преноса 
бодова или уверење о положеном стручном испиту, односно испиту 
за лиценцу);
- доказ о испуњености услова из члана 120 став 1 тачка 5 Закона о 
основама система образовања и васпитања - за извођење наставе на 
српском језику (уколико кандидат није стекао средње, више или висо-
ко образовање на српском језику у обавези је да достави доказ да је 
положио испит из српског језика по програму одговарајуће високош-
колске установе).
Доказ о испуњености услова из тачке 1. и 4. подноси се уз пријаву на 
адресу школе, из тачке 2. пре закључења уговора о раду. Доказ из тач-
ке 3. прибавља школа. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања.

оШ „вук караЏиЋ“
37226 Блажево
Општина Брус

тел. 037/475-307, 475-707

Директор
на период од 4 године, са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: - држављан-
ство Републике Србије, високо образовање, да поседује лиценцу, 
односно положен стручни испит, да испуњава услове за наставника, 
педагога или психолога, пет година радног стажа у области образо-
вања и васпитања.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: уверење 
о држављанству, оверен препис дипломе о положеном стручном испи-
ту, потврду о радном искуству, преглед кретања у служби са биограф-
ским подацима, доказе о својим стручним и организационим способ-
ностима. Рок за пријаву на конкурс је 15 дана од дана објављивања.

лесКовац

средња Школа „светоЗар крстиЋ тоЗа“
16203 Вучје, 29. новембра 10

тел. 016/3427-152

Професор српског језика и књижевности
са 72,22% радног времена

Професор математике
са 55,56% радног времена

Професор хемије
на одређено време до повратка радника са функције 

директора школе, са 50% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање предвиђено чланом 8. 
Закона о основама система образовања и васпитања и Правилником 
о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручној школи; психичка, физиичка и здравствена спо-
собност за рад са децом и ученицима; да кандидат није осуђиван за 
кривична дела утврђена у чл. 120. став 1. тачка 3. наведеног Закона; 
да има држављанство Републике Србије. Уз пријаву на конкурс доста-
вити: оверену фотокопију дипломе; извод из матичне књиге рође-
них; уверење о држављанству РС. Доказ да кандидат није осуђиван 
за кривична дела из члана 120. став 1. тачка 3. ЗОСОВ - прибавља 
школа службеним путем. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима подноси се пре закључења 
уговора о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати 
у разматрање. Пријаве са доказима о испуњавању услова слати на 
наведену адресу.

народна БиБлиотека „радоје доМановиЋ“
16000 Лесковац, Булевар ослобођења 61

тел. 016/233-890, 233-891

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: директор Библиотеке може да буде лице које испуњава усло-
ве из Закона о култури, Закона о библиотечко-информационој делат-
ности и Статута Народне библиотеке „Радоје Домановић“ у Лесковцу; 
да има одговарајуће високо образовање друштвеног усмерења, на 
основним студијама у трајању од најмање четири године или на сту-
дијама другог степена - мастер; најмање три године радног искуства 
са високим образовањем у култури; да није правноснажно осуђиван за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца; да није под истрагом; да има физичку, психич-
ку и здравствену способност за функцију руковођења; да је државља-
нин Републике Србије; да достави програм рада и развоја Библиотеке 
за период од четири године; као и извод из матичне књиге рођених. 
Директор Библиотеке бира се на период од четири године.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да доставе: оверену 
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; овере-
ну фотокопију радне књижице; доказ о држављанству (не старији од 
шест месеци); потврду о радном искуству; лекарско уверење; уверење 
о некажњавању; биографију са кратким прегледом кретања у служби 
и програм рада и разбоја Библиотеке. Рок за подношење пријава је 
15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве, са назнаком: „Конкур-
сна документација“, слати на адресу Библиотеке.

оШ „доситеј оБрадовиЋ“
16212 Свође, Власотинце

Секретар
са 20% радног времена

УСЛОВИ:
- VII степен стручне спреме у наведеном занимању,
- да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима,
- да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
крнављење, за кривично дело примање мита или давање мита, за кри-
вично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање,
- држављанство Републике Србије,
- да зна језик на коме се остварује образовно - васпитни рад.
Уз пријаву на конкурс потребно је доставити:
- молбу и кратку биографију-CV,
- оверену копију дипломе о стеченој стручној спреми,
- извод из матичне књиге рођених,
- уверење о држављанству,
- уверење којим се доказује да кандидат није осуђиван у смислу чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања,
- да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима која се у поступку одлучивања прибавља пре закључења 
уговора о раду.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир.

основна Школа „стојан љуБиЋ“
16206 Косанчић
тел. 016/827-692

Наставник математике
2 извршиоца - један извршилац са 89% радног времена, 

за рад у издвојеном одељењу у Горњем Брестовцу и један 
извршилац са 78% радног времена, за рад у матичној школи

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане одредбама 
члана 8, 120. и 121. Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и Правилником о сте-
пену и врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи („Сл. гласник РС“, бр. 11/12 и 15/13): да има одговарајуће 
високо образовање стечено на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, специјалистичке академске студије и специјалистич-
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ке струковне студије), по пропису који уређује високо образовање, 
почев од 10.09.2005. године или на основним студијама у трајању од 
најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо образовање до 
10.09.2005. године; образовање из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у 
установи, у складу са Европским системом преноса бодова;
- да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима;
- да није осуђиван правноснажном прсудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
крнављење, за кривично дело примања мита или давање мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
- да има држављанство Републике Србије;
- да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад (српски 
језик).
Уз пријаву са кратком биографијом, кандидат је обавезан да приложи:
- диплому о стеченом одговарајућем степену и врсти образовања;
- доказ о образовању из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина стеченим на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у уста-
нови, у складу са Европским системом преноса бодова (уверење или 
други одговарајући документ о положеном испиту из педагогије и пси-
хологије у току студија или доказ о пложеном стручном испиту, испиту 
за лиценцу);
- уверење о држављанству;
- уколико кандидат није стекао средње, више или високо образовање 
на српском језику, доказ о положеном испиту из српског језика по про-
граму одговарајуће високошколске установе.
Фотокопије приложених доказа морају бити оверене и не старије од 
6 месеци. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у раз-
матрање.

оШ „8. октоБар“
16210 Власотинце, Марка Орешковића 2

Наставник информатике и рачунарства
на одређено време, са 50% радног времена, до повратка 

запослене са породиљског одсуства

Наставник информатике и рачунарства
са 45% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати морају да имају одговарајуће образовање за 
наставнике основне школе, у складу са чл. 8 и чл. 120 став 1 Закона о 
основама система образовања и васпитања и чл. 2 тачка 11 Правилни-
ка о врсти образовања наставника који изводе образовно - васпитни 
рад из изборних предмета у основној школи. Уз пријаву поднети:
- диплому (оригинал или оверену фотокопију)
- извод из матичне књиге рођених
- уверење о држављанству (не старије од 6 месеци, оригинал или ове-
рену фотокопију)
- уверење суда да кандидат није под истрагом
- лекарско уверење (доказ о испуњености овог услова подноси се пре 
закључења уговора о раду)
- уверење о неосуђиваности за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и остала 
кривична дела набројана у чл. 120 ст. 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања (прибавља школа).
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир.

основна Школа „вук караЏиЋ“
16000 Лесковац, Саве Ковачевића 69

Професор техничког и информатичког образовања
са 70% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да има високо образовање на студијама 
другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академ-
ске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који 
уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године или 
на основним студијама у трајању од најмање четири године, по про-
пису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не, а 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 осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за 
кривично дело примање или давање мита, за кривично дело из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављан-
ство Републике Србије. Кандидати 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 оптужница за кривична дела из надлежности суда. 
Уверење о здравственом стању подноси се пре закључења уговора 
о раду. Доказ да кандидат није осуђиван прибавља школа по служ-
беној дужности. Пријаве са документацијом да су испуњени општи и 
посебни услови конкурса, као и број телефона кандидата, доставити 
на адресу школе, у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“.

пониШтење оГласа  
основна Школа „вук караЏиЋ“

16230 Лебане

Оглас објављен 20.11.2013. године у публикацији „Посло-
ви“, за радно место: сервирка, на одређено време до поврат-
ка раднице са боловања, за рад у ОШ „Вук Караџић“, Лебане, 
поништава се у целости.

основна Школа „сијаринска Бања“
16246 Сијаринска Бања

тел. 016/895-125

Наставник српског језика и књижевности
за 28% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме.

Наставник српског језика и књижевности (српски 
као нематерњи)

за 78% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме.

Наставник математике
за 120% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме.

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

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме.

Наставник разредне наставе
на одређено време (албанска настава), за рад у издвојеном 

одељењу у Равној Бањи

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме.
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Наставник разредне наставе
на одређено време (албанска настава), за рад у издвојеном 

одељењу у Сијарини

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме.

Наставник географије
за 45% радног времена (албанска настава)

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме.

Наставник историје
за 45% радног времена (албанска настава)

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме.

Наставник ликовног васпитања
за 30% радног времена (албанска настава)

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме.

Наставник физике
за 40% радног времена (албанска настава)

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме.

Наставник биологије
за 50% радног времена (албанска настава)

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме.

Наставник математике
за 120% радног времена (албанска настава)

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме.

Наставник музичког васпитања
за 30% радног времена (албанска настава)

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме.

Наставник енглеског језика
за 78% радног времена (албанска настава)

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме.

Наставник техничког и информатичког образовања
за 50% радног времена (албанска настава)

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме.

ОСТАЛО: За сва радна места, у радни однос може бити примљен кан-
дидат који испуњава следеће услове: поседовање одговарајућег обра-
зовања у складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника 
и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просвет-
ни 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, 6/2008, 8/2008, 11/2008, 
2/2009, 4/2009, 9/2009 и 3/2010) и чланом 8. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011); 
поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад са 
децом и ученицима; поседовање држављанства Републике Србије; 
неосуђиваност правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
крнављење, за кривично дело примање мита или давање мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; за радна места где се образовно-васпитни рад остварује на 
језику албанске националне мањине, лице мора имати доказ о знању 
албанског језика. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у раз-
матрање. Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: диплому 
или оверен препис дипломе о стручној спреми; уверење или оверен 
препис уверења о положеном стручном испиту или испиту за лиценцу 
(осим приправника); уверење о држављанству (не старије од 6 месе-
ци); извод из матичне књиге рођених; лекарско уверење (психичка, 
физичка и здравствена способност за рад са ученицима, не старије 
од 6 месеци, изабрани кандидати подносе пре закључивања угово-
ра о раду); уверење да кандидат није осуђиван правноснажном пре-

судом за кривична дела наведена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања (прибавља школа); доказ 
о знању албанског језика за рад у настави на албанском језику. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити код секретара школе или на 
број телефона: 016/895-125.

основна Школа „Зејнељ хајдини“
Тупале

16240 Медвеђа
тел. 064/3394-331

Наставник српског језика
са 75% радног времена у Тупалу, 15% радног времена у 

издвојеном одељењу у Ђулекару и 10% у Капиту

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме.

Наставник енглеског језика
са 70% радног времена, од чега 50% у Тупалу, 10% у 

Ђулекару и 10% у Капиту

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме.

Наставник француског језика
са 40% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме.

Наставник ликовне културе
са 25% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме.

Наставник музичке културе
са 25% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме.

Наставник историје
са 35% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме.

Наставник географије
са 35% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме.

Наставник физике
са 30% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме.

Наставник биологије
са 40% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме.

Наставник физичког васпитања
са 60% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме.

Наставник техничког и информатичког образовања
са 40% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме.

Наставник математике
са 90% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме.

Наставник информатике
са 20% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме.

 Наука и образовање
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Учитељ разредне наставе
у Тупалу

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме.

Учитељ разредне наставе
у Капиту

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме.

ОСТАЛО: За сва радна места, стручна спрема прописана Правилником 
о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника („Сл. гласник 
- Просветни гласник РС“, бр. 11/12), психичка, физичка и здравстве-
на способност за рад са децом и ученицима, држављанство Републи-
ке Србије, да кандидати нису осуђивани правноснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у чл. 120. став 1. тачка 3. Закона о основама 
система образовања и васпитања. Уз пријаву доставити: биографске 
податке, уверење о држављанству РС, извод из матичне књиге рође-
них, уверење суда да се против кандидата не води истрага, овере-
на фотокопија дипломе о стеченом образовању, доказ о знању језика 
(албанског) на ком се остварује образовно-васпитни рад у школи. Рок 
за пријаву је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Ближе информације могу се добити код секретара школе и на број 
телефона: 064/3394-331.

предШколска установа 
дечји вртиЋ „Младост“

16240 Медвеђа, Васе Смајића 16
тел. 016/891-137

Медицинска сестра на превентиви

УСЛОВИ: виша медицинска школа, одсек виших медицинских сестара, 
смер педијатријски или средња медицинска школа, смер педијатријски 
или општи, односно IV или VI степен стручне спреме, медицинске 
струке, радно искуство 6 месеци, држављанство Републике Србије, 
поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад са 
децом, да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кри-
вична дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања. Рок за пријављивање је 8 дана од 
дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узе-
ти у разматрање. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе:
- доказ о поседовању држављанства Републике Србије (уверење о 
држављанству, извод из матичне књиге рођених);
- оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми;
- уверење о положеном стручном испиту (уколико кандидат има поло-
жен стручни испит).
Лекарско уверење доставља се пре закључивања уговора о раду, док 
је предшколска установа дужна да по службеној дужности прибави 
уверење да кандидат није осуђиван за горенаведена кривична дела. 
Пријаве слати поштом или лично доставити на горенаведену адресу. 
Контакт телефон: 016/891-137.

лоЗница

допуна оГласа 
оШ „БраЋа риБар“

15317 Доња Борина
тел. 015/7796-048

Оглас објављен 11.12.2013. године у публикацији „Послови“, 
за радно место: домар, допуњује се и треба да стоји: домар-ло-
жач, на неодређено време.

исправка оГласA 
оШ „анта БоГиЋевиЋ“

15300 Лозница, Јанка Веселиновића 6

Оглас објављен 11.12.2013. године у публикацији „Послови“, 
исправља се у делу ОСТАЛО, где уместо: Пријаве на конкурс 
слати на адресу школе, у року од 8 дана од дана објављивања, 
треба да стоји: Пријаве на конкурс слати на адресу школе, у 
року од 15 дана од дана објављивања. Остали услови остају 
непромењени.

оШ „свети сава“
15341 Липнички Шор, Маршала Тита 1

тел. 015/812-393

Наставник физичког васпитања

Наставник биологије
са 80% радног времена

Наставник енглеског језика у нижим разредима, од 
1. до 4. разреда

са 60% радног времена, на одређено време до краја 
школске 2013/2014. године, односно до 31.08.2014. године

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

одсутног запосленог, а најдуже до краја школске 
2013/2014. године, односно до 31.08.2014. године

Наставник српског језика
са 44% радног времена, на одређено време до повратка 

одсутног запосленог, а најдуже до краја школске 
2013/2014. године, односно до 31.08.2014. године

Наставник математике
са 22% радног времена, на одређено време до повратка 

одсутног запосленог, а најдуже до краја школске 
2013/2014. године, односно до 31.08.2014. године

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних у чл. 8, 120 и 121 Закона 
о основама система образовања и васпитања и Правилником о систе-
матизацији радних места, кандидат треба да има одоварајуће образо-
вање у складу са чланом 8. Законом о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/2013), које је стекао 
на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалис-
тичке академске студије или специјалистичке струковне студије) по 
пропису које уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. 
године, на основним студијама у трајању од најмање четири године, 
по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године; одговарајући степен и врсту образовање према Правил-
нику о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Сл. гласник РС“, бр. 11/2012 и 15/2013); кандидат 
мора да има образовање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања, од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у 
установи, у складу са Европским системом преноса бодова (члан 8. 
став 4. Закона); наставник и стручни сарадник који је у току студија 
положио испите из педагогије и психологије или је положио стручни 
испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има образовање из 
члана 8. став 4. Закона; држављанство РС; да кандидат има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима 
(подноси се пре закључења уговора о раду); доказ да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривично 
дело примање мита или давање мита, за кривично дело из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање (доказ прибавља уста-
нова); да зна српски језик - језик на ком се изводи образовно - васпит-
ни рад (доказ достављају кандидати који нису стекли образовање на 
српском језику, а доказује се потврдом високошколске установе да су 
положили испит из српског језика).

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да уз пријаву на оглас доставе: оверен 
препис дипломе о завршеном образовању; исправе коју издаје висо-
кошколска установа, а којом доказују да су стекли образовање из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина или доказ високош-
колске установе да су у току студија положили испите из педагогије 
и психологије, доказ да су положили стручни испит, односно испит 
за лиценцу; уверење о држављанству (оригинал или оверену копију); 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену копију); фото-
копије докумената доставити оверене. У поступку одлучивања о избо-
ру наставника директор ће извршити ужи избор кандидата који ће 
бити упућени на психолошку процену способности за децом и учени-
цима, психолошку процену способности за рад са децом и ученицима 
врши служба за послове запошљавања, применом стандардизованих 
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поступака. О времену и месту провере изабрани кандидат биће нак-
надно обавештен. Пријаве слати на адресу школе, у року од 8 дана од 
дана објављивања огласа. За све информације обратити се секретару 
школе на телефон: 015/812-393. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узимати у разматрање.

ГиМнаЗија „вук караЏиЋ“
15300 Лозница, Гимназијска 5

Наставник математике

Наставник географије
са 40% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из чл. 8 и 120 Зако-
на о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 
бр. 72/09, 52/11, 55/13); да испуњава услове у погледу стручне спре-
ме сходно Правилнику о врсти стручне спреме наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у гимназији („Службени гласник 
СРС-Просветни гласник“, бр. 5/90 и „Службени гласник РС-Просвет-
ни гласник“, бр. 5/91, 1/92, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 3/03, 4/04, 11/04, 
5/05, 1/07, 7/08, 11/08, 4/09, 5/11, 8/11 и 2/2013). Кандидати су дужни 
да уз пријаву доставе одређену документацију: оверену фотокопију 
дипломе, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), извод из 
матичне књиге рођених (не старији од 6 месеци), уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са ученицима доказује се 
пре закључења уговора о раду; уверење да нису осуђивани правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривично дело из групе криивич-
них дела против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање, доказ о испуњености 
услова прибавља Гимназија. Пријаве се подносе на адресу школе, у 
року од 8 дана од дана објављивања огласа. Избор кандидата биће 
извршен у року од 8 дана од дана добијања резултата психолошке 
процене способности за рад са децом и ученицима.

ниш

оШ „иван вуШовиЋ“
37215 Ражањ, Партизанска 106

тел. 037/841-112

Професор српског језика
са 90% радног времена

УСЛОВИ: професор, односно дипломирани филолог за српскохрватски 
језик и југословенску књижевност; професор, односно дипломирани 
филолог за југословенску књижевност и српскохрватски језик; профе-
сор, односно дипломирани филолог за југословенску и општу књижев-
ност; професор југословенске књижевности са страним језиком; про-
фесор српског језика и књижевности; професор српске књижевности и 
језика; професор српске књижевности и језика са општом књижевно-
шћу; дипломирани филолог за књижевност и српски језик; дипломира-
ни филолог српског језика са јужнословенским језицима; дипломирани 
филолог за српски језик и књижевност; професор српског језика и 
књижевности са општом лингвистиком; дипломирани филолог српске 
књижевности са јужнословенским књижевностима; професор српскох-
рватског језика и опште лингвистике; професор за српскохрватски 
језик са јужнословенским језицима; професор српскохрватског језика 
са источним и западним словенским језицима; професор српскохрват-
ског језика и југословенске књижевности за наставу у школама у који-
ма се образовно - васпитни рад изводи на мађарском, односно русин-
ском или румунском језику; професор српског језика и књижевности у 
одељењима за националне мањине; професор српског језика и српске 
књижевности; дипломирани компаратиста; мастер филолог (студијски 
програми: Српски језик и књижевност, Српска књижевност и језик, 
Српска књижевност и језик са општом књижевношћу, Српски језик, 
Српска књижевност, Српска филологија (српски језик и лингвистика)); 
мастер професор језика и књижевности (студијски програми: Српски 
језик и књижевност, Српска књижевност и језик, Српска књижевност 
и језик са општом књижевношћу, Српски језик, Српска књижевност, 
Српска филологија (српски језик и лингвистика)).

Професор енглеског језика као обавезног предмета у 
првом циклусу основног образовања и васпитања

са 90% радног времена, за рад у матичној школи и у 
издвојеним одељењима у селима Шетка, Мађере, Липовац, 

Рујиште и Црни Као, на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: професор одговарајућег страног језика; професор разред-
не наставе (знање одговарајућег језика најмање на нивоу Б2 - Зајед-
ничког европског оквира); дипломирани филолог, односно професор 
језика и књижевности (знање језика најмање на нивоу Б2 - Зајед-
ничког европског оквира), осим уколико лица нису завршила одгова-
рајући студијски програм или главни предмет/профил); дипломирани 
школски педагог или школски психолог (знање одговарајућег језика 
најмање на нивоу Б2 - Заједничког европског оквира); дипломирани 
педагог или дипломирани психолог (знање одговарајућег језика нај-
мање на нивоу Б2 - Заједничког европског оквира); наставник одго-
варајућег страног језика у складу са чл. 145 и 146 Закона о основној 
школи; наставник одговарајућег страног језика са положеним струч-
ним испитом, по прописима из области образовања или лиценцом за 
наставника; наставник разредне наставе (знање одговарајућег јези-
ка најмање на нивоу Б2 - Заједничког европског оквира); лице које 
испуњава услове за наставника предметне наставе у основној школи, 
а које је на основним студијама положило испите из педагошке психо-
логије или педагогије и психологије, као и методике наставе (знање 
одговарајућег језика најмање на нивоу Б2 - Заједничког европског 
оквира); професор разредне наставе и енглеског језика за основну 
школу; професор разредне наставе који је на основним студијама сав-
ладао 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 Зајед-
ничког европског оквира; дипломирани библиотекар - информати-
чар (знање одговарајућег језика најмање на нивоу Б2 - Заједничког 
европског оквира); мастер филолог (знање језика најмање на нивоу 
Б2 - Заједничког европског оквира, осим уколико лица нису заврши-
ла одговарајући студијски програм или главни предмет/профил); мас-
тер професор језика и књижевности (знање језика најмање на нивоу 
Б2 - Заједничког европског оквира, осим уколико лица нису завршила 
одговарајући студијски програм или главни предмет/профил); мастер 
учитељ (знање одговарајућег језика најмање на нивоу Б2 - Заједнич-
ког европског оквира); дипломирани учитељ - мастер (знање одгова-
рајућег језика најмање на нивоу Б2 - Заједничког европског оквира); 
мастер учитељ који је на основним студијама савладао програм моду-
ла 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; 
дипломирани учитељ - мастер који је на основним студијама савладао 
програм модула за енглески језик (60 ЕСПБ - Европски систем преноса 
бодова) и који поседује уверење којим доказује савладаност програма 
модула и положен испит који одговара нивоу Ц1 Заједничког европс-
ког оквира; мастер библиотекар - информатичар (знање одговарајућег 
језика најмање на нивоу Б2 - Заједничког европског оквира). Ниво 
знања Б2 доказује се уверењем о положеном одговарајућем испиту 
на некој од филолошких катедри универзитета у Србији или међуна-
родно признатом исправом за ниво знања језика који је виши од Б2 
(Ц1 или Ц2 Заједничког европског оквира), а чију ваљаност утврђује 
Министарство просвете, науке и технолошког развоја. Предност за 
извођење наставе из страног језика у првом циклусу основног обра-
зовања и васпитања имају: мастер професор језика и књижевности 
(одговарајући студијски програм или главни предмет/профил), однос-
но мастер филолог (одговарајући студијски програм или главни пред-
мет/профил), односно професор, односно наставник одговарајућег 
страног језика, мастер учитељ, односно дипломирани учитељ - мас-
тер, односно професор разредне наставе, наставник разредне наста-
ве, мастер професор или професор у предметној настави и наставник 
у предметној настави са положеним испитом Б2.

ОСТАЛО: одговарајуће образовање; психичка, физичка и здравстве-
на способност за рад са децом и ученицима; држављанство Републи-
ке Србије; да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања; знање језика на ком се остварује 
образовно - васпитни рад. Уз пријаву доставити: кратку биографију; 
доказ о одговарајућем образовању (оверена копија дипломе или уве-
рења, уколико диплома није издата); доказ о образовању из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина стеченом на високош-
колској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 
30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским систе-
мом преноса бодова (оверена копија доказа који издаје високошколска 
установа, односно уверење или други одговарајући документ о поло-
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женом испиту из педагогије и психологије у току студија или доказ 
о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу); уколико 
кандидат није стекао средње, више или високо образовање на српском 
језику, у обавези је да достави доказ о положеном испиту из српског 
језика по програму одговарајуће високошколске установе; уверење о 
држављанству (не старије од 6 месеци, оригинал или оверен препис/
фотокопија); извод из матичне књиге рођених, нови образац (ориги-
нал или оверен препис/фотокопија). Оверене копије доказа не смеју 
бити старије од 6 месеци. Проверу психолошких способности за рад са 
децом и ученицима извршиће надлежна служба за послове запошља-
вања, са кандидатима које упути директор школе, након извршеног 
ужег избора кандидата који испуњавају услове конкурса. Уверење из 
казнене евиденције прибавља школа по службеној дужности, а лекар-
ско уверење доставља изабрани кандидат, пре закључења уговора о 
раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разма-
трање.

техничка Школа „12. феБруар“
18000 Ниш, Београдска 22

тел. 018/251-224

Наставник практичне наставе - део обуке вожње „Ц“ 
категорије

УСЛОВИ: одговарајуће образовање из члана 8 став 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 
72/09, 52/11 и 55/13) или одговарајуће средње образовање са положе-
ним специјалистичким, односно мајсторским испитом и петогодишњим 
радним искуством у струци, стеченим после специјалистичког, однос-
но мајсторског испита; возач моторног возила - инструктор „Ц“ кате-
горије.

Помоћни радник - хигијеничар

УСЛОВИ: завршена основна школа.

ОСТАЛО: психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом 
и ученицима (лекарско уверење или оверена фотокопија лекарског 
уверења доставља се приликом закључења уговора о раду и не сме 
бити старија од 6 месеци); да кандидат није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања (доказ прибавља школа); 
држављанство Републике Србије (доказ доставити уз пријаву на кон-
курс); извод из матичне књиге рођених (доказ доставити уз пријаву 
на конкурс). Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у 
разматрање.

оШ „први Мај“
18211 Трупале, Железничка бб

тел. 018/4691-099

Наставник математике
са 22,22% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће образовање (високо образовање у складу са 
чланом 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања) 
и стручна спрема према Правилнику о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи. Кандидат, поред 
општих услова, треба да испуњава и посебне услове прописане чланом 
120 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву 
доставити: оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом образо-
вању, уверење о држављанству РС (оригинал или оверена копија) 
и извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија). 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

основна МуЗичка Школа 
„владиМир ђорђевиЋ“

18220 Алексинац, Душана Тривунца 15
тел. 018/800-748

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање из члана 8 став 2 Закона о 
основама система образовања и васпитања (на студијама другог сте-
пена - дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академ-
ске студије или специјалистичке струковне студије у складу са Зако-
ном о високом образовању, почев од 10. септембра 2005. године или 
на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године), 
за наставника те врсте школе и подручја рада, за педагога и психоло-
га; дозвола за рад (лиценца) за наставника, педагога или психолога; 
обука и положен испит за директора установе (узеће се у обзир да 
није донет подзаконски акт о полагању испита за директора, али ће 
изабрани кандидат бити у обавези да положи испит у законском року, 
након што министар просвете, науке и технолошког развоја донесе 
одговарајући подзаконски акт); најмање 5 година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања; психичка, физичка и здравствена способност за рад са 
децом и ученицима; да кандидат није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања; држављанство Републике 
Србије; знање језика на ком се остварује образовно - васпитни рад 
(диплома о стеченом образовању). Кандидат уз пријаву треба да дос-
тави: оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању; 
оверен препис/фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу, 
односно стручном испиту; потврду о радном искуству; доказ о обуци 
и положеном испиту за директора установе; уверење о држављанству 
(оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци); извод из 
матичне књиге рођених искључиво на новом обрасцу са холограмом 
(оригинал или оверена фотокопија); лекарско уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима (не 
старије од 6 месеци); уверење суда о неосуђиваности (оригинал или 
оверена фотокопија, не старије од 6 месеци); преглед кретања у служ-
би са биографским подацима; доказе о стручним и организационим 
способностима. Рок за пријаву је 15 дана. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће се узимати у разматрање.

предШколска установа „полетарац“
18360 Сврљиг, Гордане Тодоровић бб

тел. 018/823-430

Стручни сарадник - психолог
са 20% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање на студијама другог степе-
на - мастер академске студије, специјалистичке академске студије или 
специјалистичке струковне студије, по пропису који уређује високо 
образовање, почев од 10. септембра 2005. године или високо обра-
зовање у трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. године, са положеним 
стручним испитом, у складу са законом.

Васпитач
2 извршиоца

УСЛОВИ: одговарајуће више, односно високо образовање на студија-
ма првог степена (основне струковне или основне академске студије), 
студијама у трајању од 3 године или на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, специјалистичке академске студије или спе-
цијалистичке струковне студије) - васпитач, са положеним стручним 
испитом, у складу са законом.

Васпитач
на одређено време ради замене одсутног запосленог преко 

60 дана

УСЛОВИ: одговарајуће више, односно високо образовање на студија-
ма првог степена (основне струковне или основне академске студије), 
студијама у трајању од 3 године или на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, специјалистичке академске студије или спе-
цијалистичке струковне студије) - васпитач, у складу са законом.
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Медицинска сестра - васпитач

УСЛОВИ: одговарајуће средње образовање: медицинска сестра - вас-
питач.

ОСТАЛО: психичка, физичка и здравствена способност за рад са 
децом (доказ доставља изабрани кандидат приликом заснивања рад-
ног односа); да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања (уверење прибавља установа); 
држављанство Републике Србије; знање језика на ком се остварује 
образовно-васпитни рад. Психолошку процену способности канди-
дата за рад са децом и ученицима извршиће Национална служба за 
запошљавање, применом стандардизованих поступака, пре доношења 
одлуке директора о избору кандидата. Уз пријаву доставити: оверену 
фотокопију дипломе о стеченом образовању; уверење о положеном 
стручном испиту; уверење о држављанству (не старије од 6 месеци); 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија, 
не старији од 6 месеци); доказ да кандидат зна језик на ком се оства-
рује образовно-васпитни рад (оверена фотокопија сведочанства или 
дипломе да је средње, више или високо образовање стекао на језику 
на ком се остварује образовно-васпитни рад или доказ да је положио 
испит из тог језика по програму одговарајуће високошколске устано-
ве). Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

техничка Школа 
„прота стеван диМитријевиЋ“

18220 Алексинац, Тихомира Ђорђевића бб
тел. 018/800-068

Наставник енглеског језика
са 50% радног времена, на одређено време до повратка 

запослене са породиљског одсуства и одсуства са рада ради 
неге детета

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, професор, односно дипломирани 
филолог за енглески језик и књижевност; мастер филолог (студијски 
програм Англистика); мастер професор језика и књижевности (сту-
дијски програм или главни предмет, односно профил енглески језик 
и књижевност).

Наставник ликовне културе
са 35% радног времена

УСЛОВИ: професор ликовних уметности; дипломирани сликар - про-
фесор ликовне културе; академски сликар - ликовни педагог; академ-
ски графичар - ликовни педагог; академски вајар - ликовни педагог; 
дипломирани графичар - професор ликовне културе; дипломирани 
вајар - професор ликовне културе; дипломирани графички дизајнер 
- професор ликовне културе; дипломирани уметник нових ликовних 
медија - професор ликовне културе; дипломирани уметник фотогра-
фије - професор ликовне културе; дипломирани вајар; дипломирани 
графички дизајнер; дипломирани архитекта унутрашње архитекту-
ре; дипломирани сликар зидног сликарства; дипломирани графичар; 
дипломирани графичар визуелних комуникација - професор ликовне 
културе; професор или дипломирани историчар уметности; дипломи-
рани сликар; мастер ликовни уметник (завршене основне академске 
студије из области ликовне уметности, односно примењене уметности 
и дизајна); мастер примењени уметник (завршене основне академске 
студије из области ликовне уметности, односно примењене уметности 
и дизајна); мастер конзерватор и рестауратор (завршене основне ака-
демске студије из области ликовне уметности, односно примењене 
уметности и дизајна); мастер дизајнер (завршене основне академске 
студије из области ликовне уметности, односно примењене уметности 
и дизајна); лице са завршеним факултетом ликовних уметности; лице 
са завршеним факултетом примењених уметности; лице са заврше-
ним факултетом примењених уметности и дизајна; мастер историчар 
уметности (завршене основне академске студије из области историје 
уметности).

ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: фотокопију дипломе о стеченом обра-
зовању; извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству 
Републике Србије (не старије од 6 месеци). Уверење да кандидат није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања 
прибавља школа по службеној дужности. Лекарско уверење доставља 
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће бити разматране.

оШ „аца синадиновиЋ“
Лоћика

18212 Тешица
тел. 018/610-400

Наставник енглеског језика
са 40% радног времена

УСЛОВИ: одговарајућа стручна спрема за извођење наставе из енглес-
ког језика и звање у складу са Законом о основама система образо-
вања и васпитања и Правилником о врсти стручне спреме наставника 
и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС - Про-
светни гласник“, бр. 11/2012, 15/2013). На основу члана 8 Закона о 
основама система образовања и васпитања, наставник је лице које 
је стекло одговарајуће образовање на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, специјалистичке студије или специјалистичке 
струковне студије), по пропису који уређује високо образовање почев 
од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у трајању 
од најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. године. Изузетно, наставник је и лице са стече-
ним одговарајућим високим образовањем на студијама првог степена 
(основне академске, односно струковне студије), студијама у трајању 
од 3 године или вишим образовањем. Наведена лица морају да имају 
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
стечено на високошколској установи у току студија или након дипло-
мирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у скла-
ду са Европским системом преноса бодова. Наставник који је у току 
студија положио испите из педагогије и психологије или је положио 
стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има образо-
вање из члана 8 став 4 Закона о основама система образовања и вас-
питања; психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом 
и ученицима (уверење доставља изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду); да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања (доказ прибавља школа); држављан-
ство Републике Србије; знање језика на ком се остварује образовно - 
васпитни рад. Кандидат уз пријаву треба да достави: оверен препис/
фотокопију дипломе; доказ о образовању из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплима (потврда високошколске установе о броју 
бодова, доказ о положеном испиту за лиценцу или доказ о положе-
ним испитима из педагогије и психологије); оверен препис/фотокопију 
уверења о држављанству; оверен препис/фотокопију извода из матич-
не књиге рођених; доказ о познавању језика на ком се остварује обра-
зовно - васпитни рад. Уверења не смеју да буду старија од 6 месеци. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

нови па Зар

оШ „рифат БурЏовиЋ трШо“
36320 Тутин, Његошева 15

тел. 020/811-110

Хигијеничар
на одређено време до повратка раднице са породиљског 

боловања

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа, канди-
дат треба да испуњава и услове предвиђене чланом 47. Правилника 
о систематизацији радних места (диплома о стручној спреми, извод 
из матичне књиге рођених, лекарско уверење и потврда да се против 
лица не води кривични и прекршајни поступак, коју ће школа приба-
вити и уверење о држављанству), доставити у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Послови“, на адресу школе. 
Кандидати ће бити писмено обавештени о избору, у року од 8 дана од 
дана доношења одлуке о пријему. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се разматрати.

 Наука и образовање

Tржиштe рада

аналитички  
приступ  
запошљавању
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уГоститељско-туристичка Школа
36300 Нови Пазар, Расима Халиловића бб

тел. 020/317-896

Наставник економске групе предмета (маркетинг 
у туризму 8%, предузетништво 17%, национална 
економија 9%, рачуноводство 12%, економика 

туризма и угоститељства 4%)
на одређено време до повратка раднице са породиљског 

одсуства, за 50% радног времена

Наставник економске групе предмета (економика и 
организација трговинског предузећа 8%, економика 

трговине 10%, рачуноводство 12%, трговинско 
пословање 16%, основи туризма и угоститељства 

9%)
на одређено време до повратка раднице са породиљског 

одсуства, за 55% радног времена

Наставник економске групе предмета
(основи туризма и угоститељства 30%, економика и 

организација предузећа 19%, маркетинг у туризму 25%, 
практичне наставе и наставе у блоку 26%)

на одређено време до повратка раднице са породиљског 
одсуства, за 100% радног времена

УСЛОВИ: За сва радна места потребан је VII степен стручне спреме 
у складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника, струч-
них сарадника и помоћних наставника у стручним школама. У радни 
однос може бити примљено лице под условима прописаним законом: 
да испуњава услове прописане чл. 8. и чл. 120. Закона о основама 
система образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс доставити 
следећу документацију: доказ о стручној спреми (диплому), извод из 
матичне књиге рођених, уверење о држављанству, радну књижицу, 
доказ о познавању језика на ком се обавља образовно-васпитни рад, 
доказ о потребном образовању из педагошких, психолошких и мето-
дичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе 
у установи, у складу са Европским системом преноса бодова или уве-
рење о положеном испиту, односно испиту за лиценцу. Лекарско уве-
рење ће доставити кандидат по чијој пријави буде позитивно решење. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

техничка Школа
36320 Тутин, 7. јула 18

тел. 020/811-160

1. Помоћни наставник

2. Домар
за 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат под редним бројем 1 треба да поред општих услова 
испуњава и услове у погледу стручне спреме предвиђене Правилни-
ком о врсти и степену стручне спреме наставника за рад у средњој 
стручној школи као и услове предвиђене у члану 120. и 121. Закона 
о основама система образовања и васпитања. Кандидат под редним 
бројем 2 треба да има најмање средњу школу - IV степен. Конкурс 
остаје отворен 15 дана од дана објављивања. Пријављени кандидати 
ће о исходу бити обавештени у року од 30 дана од дана затварања 
конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати. 
Пријаве са потпуном документацијом слати на адресу школе.

техничка Школа тутин
36320 Тутин, 7. јули 18

тел. 020/811-160

Директор
за период од 4 године

УСЛОВИ: Пријављени кандидати морају испуњавати услове прописане 
чланом 59. Закона о основама система образовања и васпитања (висо-
ко образовање):
- поседовање одговарајућег високог образовања из члана 8. став 2. 
Закона о основама система образовања и васпитања,
- поседовање дозволе за рад - лиценца,
- поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад са 
децом и ученицима,
- поседовање држављанства Републике Србије,
- неосуђиваност правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и кривична дела из члана 120. Закона о основама система образо-
вања и васпитања,
- непостојање законом утврђених сметњи за избор,
- најмање 5 година рада у установи на пословима образовања и васпи-
тања, након стеченог одговарајућег образовања,
- обуку и положен испит за установе.
Мандат траје од ступања на дужност.
Уз пријаву кандидат подноси:
- биографске податке;
- уверење о држављанству;
- оверен препис уверења о положеном стручном испиту, испиту за 
лиценцу, односно положеном испиту за лиценцу, односно положеном 
испиту за директора установе;
- потврду о радном искуству са подацима о пословима и задацима које 
је обављао;
- преглед кретања у служби са биографским подацима-необавезно;
- доказе о својим стручним и организационим способностима-необа-
везно.
Уколико је пријава предата препоручено путем поште, тада се као дан 
пријема рачуна дан пријема пошиљке од стране поште. Пријава са 
доказима о испуњавању услова подноси се на адресу школе, са назна-
ком: „Конкурс за директора“, у року од 15 дана од дана објављивања 
конкурса. Кандидати ће бити обавештени о одлуци Школског одбора у 
року од 8 дана од дана именовања.

основна Школа „алекса ШантиЋ“
Тутин

36321 Црквине
тел. 020/5723-020

Библиотекар
са 50% радног времена, на одређено време до повратка 

раднице са породиљског боловања

УСЛОВИ:
1. да имају одговарајуће образовање у складу са Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, број 11/2012 и 15/2013) 
и да испуњавају услове из чл. 8. и 120. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13);
2. да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са уче-
ницима;
3. да нису осуђвани правноснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120. став 1. тачка 3. Закона о основама система обра-
зовања и васпитања;
4. да знају језик на коме се остварује васпитно-образовни рад;
5. држављанство Републике Србије.
Уз пријаву доставити:
- оверену фотокопију дипломе;
- уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци);
- извод из матичне књиге рођених.
Доказ из тачке 2 конкурса доставља изабрани кандидат пре закљу-
чења уговора о раду, а доказ из тачке 3 за изабраног кандидата при-
бавља школа. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови“.

 Наука и образовање

0800 300 301 
(позив је бесплатан)

нсЗ позивни 
центар
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пу „хаБиБа сточевиЋ“
36320 Тутин, 7. јула 16

тел. 020/811-203, 810-494

Васпитач
са 75% радног времена, за рад у издвојеним васпитним 

групама у селима: Паљево, Струмце, Пружањ и Врба
4 извршиоца

УСЛОВИ: стечено образовање на студијама другог степена (мастер 
академске студије, специјалистичке академске студије или специја-
листичке струковне студије) по пропису који је уређивао високо обра-
зовање, почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама 
у трајању од најмање од четири године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. године; на студијама првог 
степена (основне академске, односно струковне студије), студијама у 
трајању од три године или вишим образовањем у складу са чланом 8. 
Закона о основама система образовања и васпитања („Службени глас-
ник РС“, број 79/2009, 52/2011 и 55/2013). Кандидати треба да испуња-
вају услове предвиђене чланом 120. Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 79/2009, 52/2011 и 
55/2013): да има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом, односно лекарско уверење (доставља се пре закључења уго-
вора о раду); да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање 3 месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица или родоскрнављење, за кривична дела примања 
мита или давања мита, за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њих није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање (доказ прибавља Установа). Уз 
пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: доказ о образовању 
у овереној фотокопији, уверење о држављанству, извод из матичне 
књиге рођених/венчаних. Психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања. 
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања у пибликацији 
„Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у раз-
матрање. Пријаве слати лично или поштом на горенаведену адресу.

еконоМско-трГовинска Школа
36300 Нови Пазар, 28. новембар бб

тел. 020/318-198

Наставник музичке уметности
са 20% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове:
- да испуњавају услове предвиђене чланом 120. Закона о основама 
система образовања и васпитања;
- одговарајуће високо образовање у складу са чл. 8. ст. 2. Закона о 
основама система образовања и васпитања и врсту стручне спреме 
према Правилнику о врсти и степену стручне спреме наставника и 
стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама;
- образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
стечено на високошколској установи у току студија или након дипло-
мирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу 
са Европским системом преноса бодова;
- да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом;
- да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица или родоскрнављење, за кривично дело примање мита 
или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање;
- да има држављанство Републике Србије;
- да кандидат зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
Уз пријаву кандидат треба да приложи следећу документацију:
- оверену фотокопију дипломе о одговарајућој стручној спреми или 
уверења о стеченој стручној спреми;
- уверење о држављанству (не старије од 6 месеци);
- извод из матичне књиге рођених;
- потврду или уверење од високошколске установе да је кандидат у 
току студија или након дипломирања положио испите из педагогије и 
психологије, или оверену фотокопију уверења да је кандидат положио 

стручни испит, односно испит за лиценцу;
- ако кандидат није стекао одговарајуће образовање на српском јези-
ку, потврду или уверење да је положио испит из српског језика са 
методиком по програму одговарајуће високошколске установе;
- уверење да лице није осуђивано прибавља школа;
- лекарско уверење подноси се пре закључења уговора.
Рок за подношење докумената је 8 дана од дана објављивања у пуб-
ликацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се раз-
матрати.

основна Школа „јоШаница“
36306 Лукаре
Нови Пазар

тел. 020/448-073

Наставник математике
са 22,22% радног времена, за рад у издвојеном одељењу 

Мур, на одређено време ради замене запослене која се 
налази на породиљском одсуству и одсуству са рада ради 

неге детета, односно закључно са 30.09.2014. године

Наставник математике
за рад у издвојеном одељењу Мур, на одређено време, 

радно место помоћника директора школе, а закључно са 
31.08.2014. године

Наставник разредне наставе
за рад у издвојеном одељењу Мур

Наставник разредне наставе
за рад у матичној школи у Лукарима

Наставник музичке културе
за рад у матичној школи у Лукарима, одељење у Коминима, 

са 45% радног времена

Наставник српског језика
на одређено време, за рад у матичној школи Лукаре и 

издвојеном одељењу Мур, ради замене запослене која се 
налази на породиљском одсуству и одсуству са рада ради 
неге детета, а закључно са 01.07.2014. године, са 94,44% 

радног времена

Наставник енглеског језика
за рад у матичној школи Лукаре и издвојеним одељењима 
у Комињу, Врбасићу, Крушеву, Жуњевићу и Грубетићу, на 
одређено време ради замене запослене која се налази на 

породиљском одсуству и одсуству са рада ради неге детета, 
закључно са 01.09.2014. године

Наставник разредне наставе
за рад у издвојеном одељењу Мур, на одређено време 
ради замене запослене која се налази на породиљском 

одсуству и одсуству са рада ради неге детета, закључно са 
17.02.2014. године

Наставник босанског језика са елементима 
националне културе

са 50% радног времена, за рад у издвојеном одељењу 
Мур, на одређено време, односно закључно са 31.08.2014. 

године

Наставник разредне наставе
за рад у издвојеном одељењу у Крушеву

УСЛОВИ: Кандидати морају испуњавати услове за пријем у радни 
однос утврђене чланом 120. Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС“, број 72/09, 52/11 и 55/2013): 1) да 
имају одговарајуће образовање; 2) психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 3) да нису осуђивани прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривично дело из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
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утврђено дискриминаторно понашање; 4) држављанство Републике 
Србије; 5) да знају језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Услови из става 1 члана 120 Закона о основама система образовања и 
васпитања доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају 
се у току рада. Докази о испуњености услова из става 1 тачка 1, 4 и 
5 члана 120 Закона о основама образовања и васпитања 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 члана 120 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања - прибавља установа. Прописа-
ни степени и врста образовања и одговарајуће високо образовање: 
у погледу степена и врсте образовања, односно одговарајућег висо-
ког образовања, потребно је да кандидати имају одговарајуће високо 
образовање, сходно члану 8. Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС“, број 72/09, 52/11 и 55/2013), као и 
степен и врсту образовања сходно Правилнику о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Служ-
бени гласник РС“, број 11/2012), 7. новембар 2012. година (правник) 
и Правилника о организацији и систематизацији радних места у ОШ 
„Јошаница“ Лукаре број 419 од 06.05.2010. године, чије одредбе нису у 
супротности са Правилником. Рок за подношење пријава је осам дана 
од дана објављивања у публикацији „Послови“. Потребна документа: 
Уз пријаву на конкурс кандидати су у обавези доставити: оригинал 
или оверену копију дипломе, односно уверења којим доказују одго-
варајуће образовање; оригинал уверење о држављанству - не старије 
од 6 месеци; оригинал извод из матичне књиге рођених - не старији 
од 6 месеци; одговарајући доказ (потврда, уверење или друга исправа 
коју издаје надлежна високошколска установа), којим се доказује да 
кандидат има одговарајуће образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина стечено на високошколској установи, сходно 
члану 8 став 4 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013); одговарајући доказ 
(сертификат или друга исправа коју издаје надлежна високошколска 
установа или друга институција, организација или национални свет), 
којим се доказује познавање језика на коме се остварује образов-
но-васпитни рад, и то за радна места под тачкама конурса 1, 3, 4, 7 и 9 
- познавање српског језика; за радна места под тачкама конкурса 2, 6, 
8 - познавање српског и босанског језика; за радна места под тачкама 
конкурса 5 и 10 - познавање босанског језика, сходно члану 120 став 
1 тачка 5 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013). Неблаговремене пријаве 
и непотпуна документација неће се узимати у разматрање.

Школа За диЗајн текстила и коЖе
36300 Нови Пазар, Вука Караџића бб

тел. 020/321-048

Наставник математике
на одређено време до повратка раднице са породиљског 

одсуства

Наставник енглеског језика и књижевности
са 22% радног времена, на одређено време до повратка 

раднице са породиљског одсуства

УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено лице под услови-
ма прописаним законом, и ако има: одговарајуће образовање, да има 
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина, 
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима, да није осуђивано правноснажном пресудом за кривична 
дела за која је изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрнављење, за кривично дело примање мита или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање, држављанство Републике Србије, да зна језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс кандидати 
су дужни да доставе следећу документацију: доказ о стручној спреми 
(диплома), извод из матичне књиге рођених, потврду или оверење 
високошколске установе да је кандидат у току студија положио испите 
из педагогије и психологије или оверену фотокопију уверења да је 
кандидат положио стручни испит, односно испит за лиценцу, радну 
књижицу, уверење о држављанству, доказ о познавању језика на коме 
се обавља образовно-васпитни рад. Конкурс остаје отворен 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се разматрати.

нови са д

основна Школа „петар петровиЋ њеГоШ“
21460 Врбас, Палих бораца 34

тел. 021/707-170
е-mail: оsppnjegos@open.telekom.rs

Професор енглеског језика
на одређено време до повратка запослене са породиљског 

одсуства, са 30% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове предвиђене чланом 8. 
став 2. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. глас-
ник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13). У установи образовно-васпитни рад 
обављају: наставник, васпитач и стручни сарадник. Наставник, васпи-
тач и стручни сарадник јесте лице које је стекло одговарајуће високо 
образовање: на студијама другог степена (мастер академске студије, 
специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне 
студије), по пропису који уређује високо образовање почев од 10. сеп-
тембра 2005. године или на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005. године. Услови предвиђени чланом 120 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 
72/09, 52/11 и 55/13): у радни однос у установи може да буде примље-
но лице под условима прописаним законом, и ако има: одговарајуће 
образовање; да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; да није осуђивано правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело примање 
мита или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; држављанство Републике Србије; да зна 
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад и услови предвиђе-
ни Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Службени гласник РС - Просветни глас-
ник“, бр. 11/12 и 15/13). Наставу и друге облике образовно-васпитног 
рада у предметној настави може да изводи лице које је стекло високо 
образовање: страни језик - енглески језик: професор, односно дипло-
мирани филолог за енглески језик и књижевност, дипломирани профе-
сор енглеског језика и књижевности, мастер филолог (студијски про-
грам или главни предмет/профил енглески језик), мастер професор 
језика и књижевности (студијски програм или главни предмет/профил 
енглески језик), дипломирани филолог англиста - мастер; наставник, 
васпитач и стручни сарадник који је у току студија положио испите из 
педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно испит 
за лиценцу, сматра се да има образовање из члана 8. став 4. Закона. 
Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: оверен препис/
фотокопију дипломе о завршеном образовању, као доказ о одгова-
рајућој врсти и степену стручне спреме и уверење о држављанству 
Републике Србије. Уверење да имају психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима подноси се пре закључења 
уговора о раду, а уверење о неосуђиваности (не старије од 6 месеци), 
прибавља установа. Докази о испуњавању услова конкурса који немају 
трајни карактер не могу бити старији од 6 месеци. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаву на конкурс са 
доказима доставити на наведену адресу, са назнаком: „За конкурс“.
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основна Школа „петар кочиЋ“
21235 Темерин, Народног фронта 80

тел. 021/843-372, 843-500

Професор ликовне културе на мађарском наставном 
језику

за 25% норме часова, на одређено време до повратка 
одсутног запосленог

Професор немачког језика на мађарском наставном 
језику

за 44% норме часова

Професор историје на мађарском наставном језику
за 20% норме часова

Професор физике
за 80% норме часова

Наставник српског језика
за 54% норме часова, на одређено време до повратка 

одсутног запосленог

Наставник мађарског језика
за 94% норме часова, на одређено време до повратка 

одсутног запосленог

Спремачица
на одређено време до повратка одсутне запослене

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен кандидат који испуњава 
следеће услове: поседовање одговарајућег образовања у складу са 
Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Службени гласникРС-Просветни глас-
ник“, бр. 11/12): за радно место спремачица - основно образовање; да 
кандидати испуњавају услове прописане чланом 120. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања; познавање језика на ком се 
изводи образовно - васпитни рад. Уз пријаву на конкурс доставити 
оригинал или оверену фотокопију: дипломе, уверења о држављанству 
- издато у последњих шест месеци, за наставу на мађарском језику - 
доказ да је кандидат средње или високо образовање стекао на мађар-
ском наставном језику или је положио испит из мађарског језика по 
програму одговарајуће високошколске установе. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се разматрати.

факултет техничких наука
21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6

тел. 021/4852-506

Доцент за ужу стручну, уметничку, односно научну 
област Примењене рачунарске науке и информатика

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, струке електротехнике и рачу-
нарства, област примењене рачунарске науке, најмање 5 година пре-
дходног искуства у реализацији вежби из области база података и 
информационих система, као и претходно искуство у активностима 
истраживања у области наменског моделовања за домен, трансфор-
мационих језика, мета-моделовања и реинжењеринга информационих 
система и базе података и услови прописани чланом 64. Закона о висо-
ком образовању.

ОСТАЛО: Приложити: молбу за избор у звање и пријем у радни однос 
(навести прецизан назив уже научне области), доказе о испуњености 
услова конкурса: краћу биографију, оверене фотокопије диплома, 
доказ о држављанству, свим дипломама стеченим у иностранству 
потребно је приложити и доказ о нострификацији, списак објављених 
научних радова, књига и саме радове. Пријаве слати на горенаведену 
адресу. Комисија ће разматрати само благовремене и потпуне пријаве. 
Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања.

Балетска Школа
21000 Нови Сад, Јеврејска 7

тел. 021/529-225

Наставник класичног балета
за рад у основној школи

УСЛОВИ: балетски уметник - први солиста, балетски уметник - дру-
ги солиста и сценско искуство од десет година, балетски уметник са 
најмање десет година рада у струци, балетски играч, балетски педа-
гог, играч класичног балета, мастер педагог, са завршеном средњом 
балетском школом, образовни профил играч класичног балета, мастер 
драмски и аудиовизуелни уметник, са завршеном средњом балетском 
школом, образовни профил играч класичног балета, мастер менаџер, 
са завршеном средњом балетском школом, образовни профил играч 
класичног балета, мастер културолог, са завршеном средњом балет-
ском школом, образовни профил играч класичног балета, мастер 
професор физичког васпитања и спорта, са завршеном средњом 
балетском школом, образовни профил играч класичног балета, мас-
тер професор физичког васпитања и кинезитерапије, са завршеном 
средњом балетском школом, образовни профил играч класичног 
балета, специјалиста организатор спортске рекреације, са завршеном 
средњом балетском школом, образовни профил играч класичног бале-
та, специјалиста тренер, са завршеном средњом балетском школом, 
образовни профил играч класичног балета, радно искуство 5 година, 
осим у наведеним случајевима са 10 година, пробни рад 6 месеци.

Наставник класичног балета
за рад у основној школи, са 40% радног времена

УСЛОВИ: балетски уметник - први солиста, балетски уметник - дру-
ги солиста и сценско искуство од десет година, балетски уметник са 
најмање десет година рада у струци, балетски играч, балетски педа-
гог, играч класичног балета, мастер педагог, са завршеном средњом 
балетском школом, образовни профил играч класичног балета, мастер 
драмски и аудиовизуелни уметник, са завршеном средњом балетском 
школом, образовни профил играч класичног балета, мастер менаџер, 
са завршеном средњом балетском школом, образовни профил играч 
класичног балета, мастер културолог, са завршеном средњом балет-
ском школом, образовни профил играч класичног балета, мастер 
професор физичког васпитања и спорта, са завршеном средњом 
балетском школом, образовни профил играч класичног балета, мас-
тер професор физичког васпитања и кинезитерапије, са завршеном 
средњом балетском школом, образовни профил играч класичног 
балета, специјалиста организатор спортске рекреације, са завршеном 
средњом балетском школом, образовни профил играч класичног бале-
та, специјалиста тренер, са завршеном средњом балетском школом, 
образовни профил играч класичног балета, радно искуство 5 година, 
осим у наведеним случајевима са 10 година, пробни рад 6 месеци.

Наставник савремене игре
за рад у основној школи, са 50% радног времена

УСЛОВИ: балетски уметник - први солиста, балетски уметник - други 
солиста и сценско искуство од десет година, балетски уметник са нај-
мање десет година рада у струци, балетски педагог, играч савреме-
не игре, мастер педагог, са завршеном средњом балетском школом, 
образовни профил играч савремене игре или класичног балета, мастер 
драмски и аудиовизуелни уметник, са завршеном средњом балетском 
школом, образовни профил играч савремене игре и класичног балета, 
мастер менаџер, са завршеном средњом балетском школом, образовни 
профил играч савремене игре и класичног балета, мастер културолог, 
са завршеном средњом балетском школом, образовни профил играч 
савремене игре и класичног балета, мастер професор физичког васпи-
тања и спорта, са завршеном средњом балетском школом, образовни 
профил играч савремене игре и класичног балета, мастер професор 
физичког васпитања и кинезитерапије, са завршеном средњом балет-
ском школом, образовни профил играч савремене игре и класичног 
балета, специјалиста организатор спортске рекреације, са заврше-
ном средњом балетском школом, образовни профил играч савремене 
игре и класичног балета, специјалиста тренер, са завршеном средњом 
балетском школом, образовни профил играч савремене игре и класич-
ног балета, радно искуство 5 година осим у наведеним случајевима са 
10 година, пробни рад 6 месеци.

Наставник класичног балета
за рад у истуреном одељењу у основној школи у Кикинди

УСЛОВИ: балетски уметник - први солиста, балетски уметник - дру-
ги солиста и сценско искуство од десет година, балетски уметник са 
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најмање десет година рада у струци, балетски играч, балетски педа-
гог, играч класичног балета, мастер педагог, са завршеном средњом 
балетском школом, образовни профил играч класичног балета, мастер 
драмски и аудиовизуелни уметник, са завршеном средњом балетском 
школом, образовни профил играч класичног балета, мастер менаџер, 
са завршеном средњом балетском школом, образовни профил играч 
класичног балета, мастер културолог, са завршеном средњом балет-
ском школом, образовни профил играч класичног балета, мастер 
професор физичког васпитања и спорта, са завршеном средњом 
балетском школом, образовни профил играч класичног балета, мас-
тер професор физичког васпитања и кинезитерапије, са завршеном 
средњом балетском школом, образовни профил играч класичног 
балета, специјалиста организатор спортске рекреације, са завршеном 
средњом балетском школом, образовни профил играч класичног бале-
та, специјалиста тренер, са завршеном средњом балетском школом, 
образовни профил играч класичног балета, радно искуство 5 година, 
осим у наведеним случајевима са 10 година, пробни рад 6 месеци.

Корепетитор
за рад у истуреном одељењу у основној школи у Кикинди

2 извршиоца

УСЛОВИ: дипломирани музичар пијаниста, дипломирани музичар 
чембалиста, дипломирани музичар оргуљаш, дипломирани музичар 
педагог, дипломирани музички педагог, мастер музички уметник, про-
фесионални статус: клавириста, оргуљаш или чембалиста, мастер тео-
ретичар уметности, професионални статус музички педагог, мастер 
композитор, радно искуство 1 година рада у балетској корепетицији, 
пробни рад 6 месеци.

Професор класичног балета
за рад у средњој школи

УСЛОВИ: лице са стеченим стручним називом професор; дипломира-
ни педагог; дипломирани глумац; дипломирани историчар уметности; 
дипломирани менаџер у уметности; балетски педагог; играч класичног 
балета са специјалистичким образовањем из области методике играч-
ких предмета; играч класичног балета - први солиста ансамбла бале-
та; мастер педагог; мастер драмски и аудиовизуелни уметник; мастер 
менаџер; мастер културолог; мастер професор физичког васпитања 
и спорта; мастер професор физичког васпитања и кинезитерапије; 
специјалиста организатор спортске рекреације; специјалиста тренер. 
Лице из алинеја прва до шесте треба да је стекло и образовање за 
играча класичног балета. Лице из алинеје девета до шеснаесте треба 
да има средње балетско образовање, образовни профил - играч кла-
сичног балета и десет година играчке праксе, радно искуство 5 година 
у струци или 10 година играчке праксе.

Професор савремене игре
за рад у средњој школи

УСЛОВИ: лице са стеченим стручним називом професор; дипломира-
ни педагог; дипломирани глумац; дипломирани историчар уметности; 
дипломирани менаџер у уметности; балетски педагог; играч класичног 
балета са специјалистичким образовањем из области методике играч-
ких предмета, односно играча савремене игре; играч класичног бале-
та - први солиста ансамбла балета; мастер педагог; мастер драмски 
и аудиовизуелни уметник; мастер менаџер; мастер културолог; мас-
тер професор физичког васпитања и спорта; мастер професор физич-
ког васпитања и кинезитерапије; специјалиста организатор спортске 
рекреације; специјалиста тренер. Лице из алинеја прва до шесте треба 
да је стекло и образовање за играча класичног балета, односно играча 
савремене игре. Лице из алинеје девета до шеснаесте треба да има 
средње балетско образовање, образовни профил - играч савремене 
игре и десет година играчке праксе, радно искуство 5 година у струци 
или 10 година играчке праксе.

Асистент I - дуетна игра
за рад у средњој школи, са 40% радног времена

УСЛОВИ: играч класичног балета (мушкарац); радно искуство 1 година 
у струци или 3 године играчке праксе.

ОСТАЛО ЗА СВА РАДНА МЕСТА: Општи услови за пријем у радни однос 
у школи прописани су чланом 120. Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 72/2009, 52/2011 и 
55/2013). Кандидати су дужни да уз пријаву на конкурс доставе: доказ 
о одговарајућој стручној спреми (оверен препис/фотокопија дипломе 
или сведочанства); уверење о држављанству Републике Србије, извод 
из матичне књиге рођених и обавезно доставити биографију кандида-

та. Лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима доставља се пре закључења уговора 
о раду. Уверење да лице није осуђивано правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскрнављење, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање - прибавља школа за кандидате који уђу у 
ужи избор. Пријаву са биографијом и потребном документацијом кан-
дидати треба да доставе на адресу школе, са назнаком: „За конкурс“. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

средња МаШинска Школа
21000 Нови Сад, Булевар Краља Петра I 38

тел. 021/442-057

Наставник физике
за 50% радног времена

Домар

УСЛОВИ: одговарајуће образовање прописано Нормативом о врсти 
стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставни-
ка у стручним школама („Сл. гласник-Просветни гласник РС“, бр. 5/91, 
1/92, 3/94, 3/99, 6/2001, 8/2003, 5/2005, 2/2007, 4/2007, 7/2008) за пред-
мет Физика; да кандидат испуњава услове прописане чл. 120. Закона 
о основама система образовања и васпитања. За радно место домар: 
завршена средња школа (IV степен стручне спреме) грађевинске или 
машинске струке и завршен курс за физичко-техничко обезбеђење. Уз 
пријаву доставити: биографију, диплому-оверена фотокопија, уверење 
о држављанству, извод из матичне књиге рођених. Лекарско уверење 
доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Уверење 
да кандидат није осуђиван прибавља школа службеним путем. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве се неће узимати у разматрање.

основна Школа „Марија трандафил“
21203 Ветерник, Паунова 14

тел. 021/820-940

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање на студијама 
другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академ-
ске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који 
уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године или 
на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропи-
су који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; 
да испуњава услове за наставника основне школе или педагога или 
психолога; да има дозволу за рад; обуку и положен испит за директора 
установе и најмање 5 година рада у установи на пословима образо-
вања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима; да има држављанство Републике Србије; да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривична дела из члана 120. став 1. тачка 3. 
Закона о основама система образовања и да зна језик на ком се оства-
рује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс кандидати треба 
да приложе: биографске податке, односно радну биографију, оверену 
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем високом образовању, 
оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту (дозволи 
за рад-лиценци), оверену фотокопију уверења о положеном испиту за 
директора установе (пријава која не буде садржала уверење о поло-
женом испиту за директора школе неће се сматрати непотпуном, а 
изабрани кандидат биће у обавези да у законском року положи испит 
за директора школе); потврду о раду у установи на пословима обра-
зовања и васпитања, уверење о држављанству (не старије од 6 месе-
ци), извод из матичне књиге рођених. Уверење о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом и ученицима доставља 
само изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду. Уверење да 
није осуђиван за кривична дела из члана 120. став 1. тачка 3. Закона 
- прибавља установа. Пријаве са биографијом и доказима о испуње-
ности услова конкурса доставити на горенаведену адресу, са назна-
ком: „Конкурс за директора школе“. Рок за пријављивање је 15 дана. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

 Наука и образовање
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основна Школа „иво лола риБар“
21000 Нови Сад, Краљевића Марка 2а

тел. 021/472-1772

Наставник техничког и информатичког образовања
за 60% норме часова

УСЛОВИ: поседовање одговарајућег образовања у складу са Правил-
ником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр. 11/12); да 
испуњава услове прописане чл. 120. Закона о основама система обра-
зовања и васпитања; познавање језика на коме се остварује васпитно 
- образовни рад. Уз пријаву доставити: уверење о држављанству или 
извод из матичне књиге рођених, оверен препис или оверену фотоко-
пију дипломе. Одлуку о избору кандидата директор ће донети у року 
од 8 дана од дана добијања резултата психолошке процене способ-
ности за рад са децом и ученицима у року од 30 дана од истека рока 
за подношење пријава.

основна Школа „Жарко Зрењанин“
21237 Госпођинци, Бранка Радичевића 56

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка радника са функције 
директора установе, а најдуже до 9. септембра 2017. 

године

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидат 
треба да испуњава и посебне услове прописане Правилником о степе-
ну и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр. 11/2012 и 15/2013), 
као и услове из члана 120. Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013): да има 
одговарајуће високо образовање на студијама другог степена (мастер 
академске студије, специјалистичке академске студије или специја-
листичке струковне студије) по пропису који уређује високо образо-
вање почев од 10. септембра 2005. године и на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године, да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, 
за кривично дело примање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има 
држављанство Републике Србије; да зна језик на коме се остварује 
образовно - васпитни рад. Уз пријаву на конкурс, са краћом биогра-
фијом, кандидат треба да достави: диплому о стеченом одговарајућем 
високом образовању; уверење о држављанству Републике Србије - 
не старије од 6 месеци; извод из матичне књиге рођених, на трајном 
новом обрасцу. Уверење о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) подноси само 
изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду. Уверење да кан-
дидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело и за 
дискриминаторно понашање из чл. 120. Закона, школа ће прибавити 
по службеној дужности. Документа морају бити у оригиналу или ове-
рене фотокопије. Процену психолошких способности кандидата за рад 
са децом и ученицима врши надлежна служба за послове запошља-
вања, применом стандардизованих поступака. Рок за пријављивање 
је 8 дана. Пријаве слати на адресу школе, са назнаком: „За конкурс“. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

основна Школа „јован дучиЋ“
21131 Петроварадин, Прерадовићева 6

тел. 021/6433-201

Наставник техничког и информатичког образовања
са 50% радног времена, на одређено време до повратка 

помоћника директора у наставу

УСЛОВИ: услови у погледу врсте и степена стручне спреме предвиђени 
су чл. 3. став 1. тачка 13. Правилника о врсти стручне спреме настав-
ника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник -Просветни 
гласник РС“, бр. 11/2012, 15/2013).

Наставник математике
са 44,44% радног времена

УСЛОВИ: услови у погледу врсте и степена стручне спреме предвиђе-
ни су чл. 3. став 1. тачка 9. Правилника о врсти стручне спреме настав-
ника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник -Просветни 
гласник РС“, бр. 11/2012, 15/2013).

Наставник математике
на одређено време до повратка запосленог са функције 

директора школе

УСЛОВИ: услови у погледу врсте и степена стручне спреме предвиђе-
ни су чл. 3. став 1. тачка 9. Правилника о врсти стручне спреме настав-
ника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник -Просветни 
гласник РС“, бр. 11/2012, 15/2013).

Спремачица

УСЛОВИ: сведочанство о завршеној основној школи, у складу са чл. 
17. и 27. Правилника о организацији и систематизацији радних места 
у школи, услови из чл. 120. Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13).

ОСТАЛО: Потребна документација: извод из матичне књиге рођених; 
уверење о држављанству - не старије од 6 месеци; оверена фотоко-
пија дипломе/сведочанства; потврда високошколске установе да кан-
дидат има образовање из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина стечено на високошколској установи у току студија или након 
дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, 
у складу са Европском системом преноса бодова. Лекарско уверење 
о психичкој, физичкоји здравственој способности за рад са децом и 
ученицима (не старије од 6 месеци) доставља изабрани кандидат. Уве-
рење о неосуђиваности прибавља установа. Пријаве слати на адресу 
школе, са назнаком: „За конкурс“. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве се неће узимати у разматрање.

основна Школа „коста трифковиЋ“
21000 Нови Сад, Берислава Берића 2

тел. 021/444-063
е-mail: kostat@neobee.net

Професор ликовне културе
за 10% радног времена, на одређено време до краја 

школске 2013/2014. године

Професор биологије
за 20% радног времена, на одређено време до краја 

школске 2013/2014. године

Професор биологије
за 60% радног времена, на одређено време до краја 

школске 2013/2014. године

Професор српског језика и књижевности
за 70% радног времена, на одређено време до повратка 

запослене са породиљског одсуства

Професор информатике и рачунарства
на одређено време до краја школске  

2013/2014. године

Професор разредне наставе у продуженом боравку
3 извршиоца
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Професор разредне наставе у продуженом боравку
на одређено време до краја школске  

2013/2014. године
5 извршилаца

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, тј. услови прописани Правилни-
ком о стручној спреми наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012, 15/2013) и 
чл. 8. и 120. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, бр. 52/2011, 53/ 2013).

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити следећу документацију 
(оригинал или оверене фотокопије докумената): диплому о стеченој 
стручној спреми; уверење о држављанству; извод из матичне књиге 
рођених. Уверење о здравственој способности кандидат ће доставити 
по коначности одлуке директора о избору, а пре закључења уговора 
о раду. Установа прибавља доказ прописан чланом 120. став 1. тачка 
3. Закона о основама система образовања и васпитања. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће бити разматране. Пријаву са наведеним 
доказима слати на адресу школе, са назнаком: „За конкурс“.

Шеф рачуноводства

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме и услови прописани чланом 120. 
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 
бр. 52/2011, 53/2013), чланом 24. Закона о раду („Сл. гласник РС“, бр. 
54/2009, 32/2013).

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити следећу документацију 
(оригинал или оверене фотокопије докумената): диплому о стеченој 
стручној спреми; уверење о држављанству; извод из матичне књиге 
рођених. Уверење о здравственој способности кандидат ће доставити 
по коначности одлуке директора о избору, а пре закључења уговора 
о раду. Установа прибавља доказ прописан чланом 120 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и васпитања. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће бити разматране. Пријаву са наведеним 
доказима слати на адресу школе, са назнаком: „За конкурс“.

пониШтење конкурса 
предШколска установа 

„љуБа станковиЋ“
21300 Беочин, Доситеја Обрадовића бб

Конкурс објављен 11.12.2013. године у публикацији „Посло-
ви“, поништава се у целости, с обзиром на то да је 06.12.2013. 
године донет Закон о изменама и допунама закона о буџет-
ском систему („Сл. гласник РС“, бр. 108/13) и да је ступио на 
снагу 07.12.2013. године, привремено се прекидају поступ-
ци до заузимања ставова Владе, тј. до доношења акта Владе 
којим ће се ближе уредити поступак прибављања сагласности 
за наставак поступака који су започети (сходно члану 1, 4. и 
5. Закона о изменама и допунама закона о буџетском систему 
„Сл. гласник РС“, бр. 108/13).

панчево

пониШтење конкурса 
предШколска установа 

„наШа радост“
26220 Ковин, Трг Жарка Зрењанина 10

тел. 013/742-812

Конкурс објављен 04.12.2013. године у публикацији „Посло-
ви“, поништава се за радно место: шеф исхране - нутрициони-
ста, на одређено време.

средња стручна Школа 
„васа пелаГиЋ“

26220 Ковин, Цара Лазара 261
тел. 013/742-200

e-mail: pskovin@open.telekom.rs

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: одговарајуће 
високо образовање из чл. 8 ст. 2 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), однос-
но да има одговарајуће високо образовање на академским студијама 
другог степена - мастер академске студије другог степена, специја-
листичке академске студије или специјалистичке струковне студије, у 
складу са Законом о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 
76/05, 100/07 - аутентично тумачење и 90/08), а почев од 10.09.2005. 
године; високо образовање на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање 
до 10.09.2005. године; да поседује лиценцу, односно положен стручни 
испит и да испуњава остале услове за наставника, педагога или психо-
лога; положен испит за директора и најмање 5 година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања; да испуњава услове прописане чл. 120 Закона о основама 
система образовања иваспитања. Уз пријаву са кратком биографијом 
кандидат подноси: уверење о држављанству - не старије од 6 месеци, 
оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, ове-
рен препис/фотокопију уверења о положеном стручном испиту, однос-
но лиценци, потврду о радном искуству, односно потврду установе о 
најмање 5 година радног стажа у области образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања, преглед кретања у служби 
са биографским подацима, доказе о својим стручним и организаторс-
ким способностима, лекарско уверење о психофизичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима, програм рада за наред-
ни период. Уверење о неосуђиваности прибавља школа по службеној 
дужности. Доказе о савладаној обуци и положеном испиту и стицању 
лиценце за директора школе се не прилаже, јер Министарство просве-
те није донело подзаконски акт о полагању испита и стицању лиценце 
за директора школе. Изабрани кандидат биће у обавези да у закон-
ском року положи испит за директора. Рок за пријављивање је 15 дана 
од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити 
разматране. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секре-
тара школе, у времену од 08,00 до 14,00 сати. Пријаве доставити на 
горенаведену адресу школе.

основна Школа „паја МарГановиЋ“
26225 Делиблато, Маршала Тита 89

тел. 013/765-080
e-mail: оsdeliblato@open.telekom.rs

Секретар
са 50% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања послова секретара школе, 
може бити примљен кандидат који испуњава следеће услове:
1. поседовање одговарајуће стручне спреме - VII степен, дипломирани 
правник,
2. поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад 
са децом и ученицима,
3. поседовање држављанства РС,
4. да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица и родоскрнављење, 
за кривично дело примање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање. Уз 
пријаву кандидат треба да достави краћу биографију. Поред прија-
ве са биографским подацима на конкурсу у оригиналу или у овереној 
фотокопији приложити: уверење о држављанству РС (не старије од 6 
месеци) и диплому. Доказ о поседовању психичке, физичке и здравс-
твене способности подноси се пре закључења уговора о раду. Доказ о 
испуњености услова из тачке 4 прибавља установа по службеној дуж-
ности. Пријаве доставити на адресу школе, у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. Информације у вези са конкурсом могу се добити 
у секретаријату школе или преко телефона: 013/765-080.

 Наука и образовање

највећа понуда 
слободних послова 
на једном месту
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пониШтење конкурса 
ГиМнаЗија „Михајло пупин“

26210 Ковачица

Конкурс објављен 11.12.2013. године у публикацији „Посло-
ви“, поништава се за радно место: наставник ликовне културе, 
са 30% радног ангажовања.

Медицинска Школа „стевица јовановиЋ“
26000 Панчево, Пастерова 2

Шеф рачуноводства

УСЛОВИ: Осим општих услова за заснивање радног односа:
- психичка, физичка и здравствена способност за рад са ученицима;
- да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање 3 месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрнављење, за кривично дело примање мита или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање;
- држављанство Републике Србије,
кандидати морају да испуне и посебан услов у смислу одговарајућег 
образовања:
- дипломирани економиста,
- мастер економиста,
- положен испит за рачуновођу.
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања. Пријаве са 
комплетном документацијом слати искључиво на адресу школе.

пониШтење конкурса 
оШ „Жарко Зрењанин“

26212 Панчево, Херцеговачка 12
тел. 013/601-510

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

пу „колиБри“
26210 Ковачица, Др Јанка Булика бб

Васпитач
2 извршиоца

УСЛОВИ: више образовање, односно високо образовање на студија-
ма првог степена (основне струковне студије или основне академске 
студије) у трајању од три године или на студијама другог степена 
(дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске сту-
дије или специјалистичке струковне студије) - васпитач, у складу са 
законом.

Нутрициониста
са 50% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће образовање на студијама првог степена 
(основне струковне студије, односно основне академске студије), 
односно на студијама у трајању од три године или више образовање у 
области медицинских наука, у складу са законом.

ОСТАЛО ЗА ОБА РАДНА МЕСТА:
1. одговарајућа стручна спрема;
2. да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом;
3. да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица или родоскрнављење, за кривично дело примање мита 
или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање;

4. да има држављанство Републике Србије.
Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи:
- оверену фотокопију дипломе, уверења и сведочанства о завршеној 
основној школи;
- уверење о држављанству РС (не старије од 6 месеци);
- извод из матичне књиге рођених.
Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом доставља се пре закључења уговора о раду. Доказ 
да кандидат није осуђиван прибавља установа у складу са законом. 
Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у 
разматрање. Пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса, са 
назнаком: „За конкурс“, слати на горенаведену адресу.

основна Школа 
„вук стефановиЋ караЏиЋ“

26232 Старчево, Иве Лоле Рибара 2

Школски психолог
са или без радног искуства

УСЛОВИ: Поред општих услова утврђених у закону, кандидат мора да 
испуњава и следеће посебне услове: за обављање послова школског 
психолога радни однос може се засновати са лицем које поред испуње-
ности свих других прописаних услова за заснивање радног односа 
има VII степен стручне спреме: професор психологије, дипломирани 
психолог - општи смер или смер школске психологије, дипломирани 
школски психолог - педагог, дипломирани школско-клинички психо-
лог, дипломирани психолог, мастер психолог и дипломирани психолог 
- мастер. Кандидат који се пријављује мора да има образовање из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високош-
колској установи у току студија или након дипломирања, а кандидати 
који су стекли академско звање мастер, односно дипломирани-мастер 
треба да поседују најмање 30 ЕСПБ (Европски систем преноса бодова) 
из развојно-педагошких предмета и шест бодова праксе у установи. 
Кандидати уз пријаву треба да приложе следећу документацију:
- доказ о поседовању одговарајуће стручне спреме (оверен препис или 
оверена фотокопија дипломе о стеченом образовању),
- оверен препис или оверену фотокопију уверења о положеном струч-
ном испиту, уколико кандидат поседује радно искуство дуже од годину 
дана,
- уверење о држављанству Републике Србије,
- доказ да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
крнављење, за кривично дело примање мита или давање мита, за кри-
вично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање и 
радну биографију за лица која су била у радном односу.
У поступку одлучивања о избору школског психолога директор врши 
ужи избор кандидата које упућује на претходну психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима, у року од осам дана од дана 
истека рока за подношење пријава. Психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима врши надлежна служба за послове запо-
шљавања, применом стандардизованих поступака. Директор доно-
си одлуку о избору стручног сарадника у року од осам дана од дана 
добијања резултата психолошке процене способности за рад са децом 
и ученицима. Доказ да изабрани кандидат има здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима подноси се пре закључења уговора 
о раду. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови“. Непотпуна и неоверена документација неће се 
разматрати. Пријаву са доказима о испуњавању услова огласа слати 
на горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс за школског психо-
лога“ или лично предати у секретаријату школе.

 Наука и образовање

Национална служба 
за запошљавање
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пож аревац

„NS PROGROUP“ DOO
21000 Нови Сад, Железничка 4
e-mail: info@nsprogroup.edu.rs

Професор немачког језика
за рад у Пожаревцу

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, обезбеђен превоз, обезбеђен 
смештај. Конкурс је отворен до попуне радног места. Потребно је да 
кандидати на горенаведени мејл пошаљу радне биографије.

основна Школа „Жарко Зрењанин“
12306 Велико Лаоле

Наставник разредне наставе
на одређено време до престанка дужности директора

УСЛОВИ: држављанство РС. Кандидати треба да, поред општих усло-
ва, испуњавају и посебне услове прописане одредбама чл. 8 и чл. 120. 
Закона о основама система образовања и васпитања. Поред пријаве 
на конкурс кандидати треба да доставе и оверен препис/фотокопију 
дипломе о стеченој стручној спреми, уверење о држављанству, извод 
из матичне књиге рођених. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана 
од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање.

предШколска установа „ласта“
12223 Голубац, Капетан Мишина бб

тел. 012/678-241

Спремачица

УСЛОВИ: основна школа.

ОСТАЛО: Кандидат треба да испуњава услове предвиђене Законом о 
основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, 
број 72/09, 52/11 и 55/13). Испуњеност услова доказује се тако што 
се уз пријаву доставља: извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству, лекарско уверење, оверено сведочанство, уверење о 
неосуђиваности правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање шест месе-
ци или за кривично дело против достојанства личности и морала. Уз 
пријаву доставити и кратку биографију. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узети у разматрање.

основна Школа „јован цвијиЋ“
12208 Костолац, Првомајска 1

Наставник разредне наставе
за рад у сеоској подручној школи, издвојеном одељењу

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава, сагласно чл. 8. и 120. Закона 
о основама система образовања и васпитања, следеће услове: да је 
стекао одговарајуће високо образовање на студијама другог степена 
(мастер академске студије, специјалистичке академске студије или 
специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо 
образовање, почев од 10. септембра 2005. године или на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, а изузет-
но да је стекао одговарајуће високо образовање на студијама првог 
степена (основне академске, односно струковне студије), студијама у 
трајању од три године или више образовање, под условом да је тра-
жено образовање стекао на језику на коме се остварује тај рад или је 
положио испит из тог језика по програму одговарајуће високошколске 
установе, да има образовање из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања, од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у 
установи, у складу са Европским системом преноса бодова (наставник, 
васпитач и стручни сарадник који је у току студија положио испите из 
педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно испит 
за лиценцу, сматра се да има образовање из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина), да испуњава услове према Правилни-
ку о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника 

у основној школи, да има држављанство Републике Србије, да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима, да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
крнављење, за кривично дело примање мита или давање мита, за кри-
вично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање. 
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Уз 
пријаву на конкурс кандидат треба да приложи, у оригиналу или у ове-
реној копији, не старије од шест месеци, следећу документацију: доказ 
да има одговарајуће образовање, уверење о држављанству Републике 
Србије, доказ да зна језик на коме се изводи образовно-васпитни рад 
(уколико образовање није стекао на српском језику), извод из матич-
не 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 није осуђиван правноснажном пресудом за наведена кривич-
на дела прибавља школа. Молбе слати на адресу школе.

основна Школа „МоШа пијаде“
12311 Мало Црниће

тел. 012/280-012

Наставник математике
са 80% радног времена

Наставник физике
са 30% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат који конкурише за наведено радно место треба да 
има одговарајуће високо образовање у складу са чланом 8 и чланом 
120 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилни-
ком о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи. Кандидат треба да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима, да има држављанство Репу-
блике Србије, да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична 
дела наведена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања и да зна језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Кандидат уз пријаву треба да достави: доказ да 
поседује одговарајуће образовање (оверену фотокопију уверења или 
дипломе), доказ да кандидат има образовање из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина стечено на високошколској устано-
ви у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 
бодова праксе у установи, у складу са ЕСПБ (потврда-уверење одго-
варајуће високошколске установе о броју остварених бодова, односно 
положеним испитима или оверену копију уверења о положеном струч-
ном испиту-испиту за лиценцу), да је држављанин Републике Србије 
(уверење о држављанству РС, не старије од 6 месеци, оверена фото-
копија), извод из матичне књиге рођених (оверена фотокопија). Доказ 
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима (лекарско уверење) изабрани кандидат у обавези је да 
достави пре закључивања уговора. Проверу психофизичких способ-
ности за рад са децом и ученицима врши надлежна служба за послове 
запошљавања, применом стандардизованих поступака. Доказ о нео-
суђиваности за дела предвиђена чланом 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања - прибавља школа по 
службеној дужности. Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од 
дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узе-
ти у разматрање. Фотокопије 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.
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пријепоље

ГиМнаЗија „јеЗдиМир ловиЋ“
36310 Сјеница, Саве Ковачевића 15

тел. 020/741-053

Професор енглеског језика
са 67% радног времена

Професор енглеског језика
на одређено време до повратка раднице са породиљског 

одсуства

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове према Закону о раду 
(„Сл. гласник РС“, бр. 24/05, и 61/05), члану 120 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 
и 55/13), да имају одговарајуће образовање (чл. 8. Закона о основама 
система образовања и васпитања); психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да нису осуђивани правнос-
нажном судском пресудом за кривично дело предвиђено чланом 120. 
став 1. тачка 3. Закона о основама система образовања и васпитања; 
држављанство Републике Србије. Уз пријаву на конкурс кандидати 
треба да приложе: уверење о држављанству, извод из матичне књи-
ге рођених, оверен препис (фотокопију) дипломе о стеченој стручној 
спреми.

оШ „светоЗар МарковиЋ“
36310 Сјеница

Јаворска 1
тел. 020/741-037

Професор разредне наставе
на одређено време до повратка раднице са породиљског 
одсуства и одсуства са рада ради неге детета, у матичној 

школи у Сјеници

Професор разредне наставе - кућна настава
на одређено време до краја школске 2013/2014. године, тј. 

до 31.08.2014. године

Професор разредне наставе
у ИО у Трјебинама

Професор информатике
са 50% радног времена (изборни предмет), на одређено 

време до повратка раднице са трудничког боловања, у ОШ 
„Светозар Марковић“ у Сјеници

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених 
Законом о раду („Сл. гласник РС“ бр. 24/05, 61/05, 54/09 и 32/13), кан-
дидат треба да испуњава услове утврђене Законом о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), 
односно да има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања; да има држављанство Републике 
Србије; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Кандидат треба да испуњава услове из члана 8 став 2 ЗОСОВ, што 
значи да треба да поседује одговарајуће високо образовање стечено 
на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалис-
тичке академске или специјалистичке струковне студије), по пропису 
који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године 
или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по 
пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године, као и образовање из члана 8 став 4 Закона, који предвиђа 
да кандидат мора да има образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања од мајмање 30 бодова и 6 бодова 
праксе у установи у складу са Европским системом преноса бодова, 
осносно у складу са чланом 121 став 10 Закона наставника, васпи-
тача и стручних сарадника који је у току студија положио испит из 
педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно испит 
за лиценцу, сматра се да има образовање из члана 8 став 4 Закона. 
Кандидат за радна места треба да испуњава и услове у погледу сте-
пена и врсте образовања прописане Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадникау основној школи („Сл. 
гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012 и 15/2013), Правилни-

ком о степену и врсти образовања наставника који изводе образовно 
васпитни рад из изборних предмета у основној школи („Сл. гласник 
РС - Просветни гласник“ бр. 11/2012 и 15/2013). Кандидат је дужан 
да достави: пријаву са основним подацима о себи, радну биографију 
(осим за лица која први пут заснивају радни однос) и следеће доказе 
(оригинал или оверену копију, не старију од 6 месеци): 1) диплому 
или уверење о стеченом образовању; 2) у складу са чланом 8 став 4 
Закона доказ (уверење, додатак дипломе, потврда или други одгова-
рајући документ) о поседовању образовања из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина стеченом на високошколској установи у 
току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова 
праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова, 
издато од стране високошколске установе, односно у складу са чланом 
121 став 10 Закона потврду или други одговарајући доказ (документ) 
о положеним испитима из педагогије и психологије у току студија или 
доказ о положеном стручном испиту, односно о пложеном испиту за 
лиценцу; 3) извод из матичне књиге рођених; 4) уверење о држављан-
ству; 5) уколико кандидат није стекао средње, више или високо обра-
зовање на српском језику, у обавези је да достави доказ да је положио 
испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске уста-
нове. Доказ о испуњености услова из члана 120 став 1 тачка 2 Закона, 
да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима, доставља се пре закључења уговора о раду. 
Доказ да кандидат није осуђиван за кривична дела и да није утврђе-
но дискриминаторно понашање из члана 120 став 1 тачка 3 Закона, 
прибавља школа. Директор врши ужи избор кандидата које упућује на 
претходну психолошку процену способности за рад са децом, у року од 
8 дана од дана истека рока за подношење пријаве. Психолошку проце-
ну способности за рад са децом и ученицима врши надлежна служба за 
запошљавање, применом стандардизованих поступака. Уколико је већ 
извршена психолошка процена способности кандидата (у периоду од 
6 месеци пре истека рока за пријаву на конкурс), назначити у пријави 
када и где је извршена. Директор доноси одлуку о избору наставника 
у року од 8 дана од добијања резултата психолошке процене способ-
ности за рад са децом и ученицима.

Професор босанског језика
за 5 часова у ОШ „Светозар Марковић“ Сјеница у ИО у 

Трјебинама

Професор српског језика
за 3 часа, у ОШ „Светозар Марковић“ Сјеница у ИО у 

Трјебинама

Професор географије
за 8 часова у ОШ „Светозар Марковић“ Сјеница и ИО у 

Трјебинама за 7 часова и 1 час у матичној школи у Сјеници

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених 
Законом о раду („Сл. гласник РС“ бр. 24/05, 61/05, 54/09 и 32/13), кан-
дидат треба да испуњава услове утврђене Законом о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/ 13 
даље: Закона) односно 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 Зако-
на о основама система образовања и васпитања; да има држављан-
ство Републике Србије; да зна језик на коме се остварује образовно 
васпитни рад; кандидат трба да испуњава услове из члана 8 став 2 
Закона, што значи да треба да поседује одговарајуће високо образо-
вање стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, 
специјалистичке академске или специјалистичке струковне студије), 
по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 
2005. године или на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године, као и образовање из члана 8 став 4 Закона који 
предвиђа да кандидат мора да има образовање из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина стечено на високошколској устано-
ви у току студија или након дипломирања од мајмање 30 бодова и 6 
бодова праксе у установи у складу са Европским системом преноса 
бодова, осносно у складу са чланом 121 став 10 Закона наставника, 
васпитача и стручних сарадника који је у току студија положио испит 
из педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно 
испит за лиценцу, сматра се да има образовање из члана 8 став 4 
Закона. Кандидат за радна места треба да испуњава и услове у погле-
ду степена и врсте образовања прописане Правилником о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи 
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник“ бр. 11/2012 и 15/2013), Правил-
ником о степену и врсти образовања наставника који изводе образов-
но-васпитни рад из изборних предмета у основној школи („Сл. гласник 
РС - Просветни гласник“ бр. 11/2012 и 15/2013). Кандидат је дужан 
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да достави: пријаву са основним подацима о себи, радну биографију 
(осим за лица која први пут заснивају радни однос) и следеће доказе 
(оригинал или оверену копију, не старију од 6 месеци): 1) диплому 
или уверење о стеченом образовању; 2) у складу са чланом 8 став 4 
Закона доказ (уверење, додатак дипломе, потврда или други одгова-
рајући документ) о поседовању образовања из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина стеченом на високошколској установи у 
току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова 
праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова, 
издато од стране високошколске установе, односно у складу са чланом 
121 став 10 Закона потврду или други одговарајући доказ (документ) 
о положеним испитима из педагогије и психологије у току студија или 
доказ о положеном стручном испиту, односно о пложеном испиту за 
лиценцу; 3) извод из матичне књиге рођених; 4) уверење о држављан-
ству; 5) уколико кандидат није стекао средње, више или високо обра-
зовање на српском језику, у обавези је да достави доказ да је положио 
испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске уста-
нове. Доказ о испуњености услова из члана 120 став 1 тачка 2 Закона, 
да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима доставља се пре закључења уговора о раду. 
Доказ да кандидат није осуђиван за кривична дела и да није утврђено 
дискриминаторно понашање из члана 120 став 1 тачка 3 Закона при-
бавља школа. Директор врши ужи избор кандидата које упућује на 
претходну психолошку процену способности за рад са децом, у року од 
8 дана од дана истека рока за подношење пријаве. Психолошку проце-
ну способности за рад са децом и ученицима врши надлежна служба за 
запошљавање, применом стандардизованих поступака. Уколико је већ 
извршена психолошка процена способности кандидата (у периоду од 
6 месеци пре истека рока за пријаву на конкурс), назначити у пријави 
када и где је извршена. Директор доноси одлуку о избору наставника 
у року од 8 дана од добијања резултата психолошке процене способ-
ности за рад са децом и ученицима.

Професор изборног програма за бошњачки босански 
језик са елементима националне културе

за 18 часова, у матичној школи у Сјеници

Професор изборног програма грађанско васпитање
за 40% радног времена, у матичној школи у Сјеници

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених 
Законом о раду („Сл. гласник РС“ бр. 24/05, 61/05, 54/09 и 32/13), кан-
дидат треба да испуњава услове утврђене Законом о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/ 13 
даље: Закона) односно 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; да зна језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад; кандидат треба да испуњава услове из члана 8 став 2 Зако-
на, што значи да треба да поседује одговарајуће високо образовање 
стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, спе-
цијалистичке академске или специјалистичке струковне студије), по 
пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. 
године или на основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године, као и образовање из члана 8 став 4 Закона који пред-
виђа да кандидат мора да има образовање из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у 
току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова 
праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова, 
осносно у складу са чланом 121 став 10 Закона наставника, васпи-
тача и стручних сарадника који је у току студија положио испит из 
педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно испит 
за лиценцу, сматра се да има образовање из члана 8 став 4 Закона. 
Кандидат за радна места треба да испуњава и услове у погледу сте-
пена и врсте образовања прописане Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадникау основној школи („Сл. 
гласник РС - Просветни гласник“ бр. 11/2012 и 15/2013), Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника који изводе образов-
но-васпитни рад из изборних предмета у основној школи („Сл. гласник 
РС - Просветни гласник“ бр. 11/2012 и 15/2013). Кандидат је дужан 
да достави: пријаву са основним подацима о себи, радну биографију 
(осим за лица која први пут заснивају радни однос) и следеће доказе 
(оригинал или оверену копију, не старију од 6 месеци): 1) диплому 
или уверење о стеченом образовању; 2) у складу са чланом 8 став 4 
Закона доказ (уверење, додатак дипломе, потврда или други одгова-
рајући документ) о поседовању образовања из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина стеченом на високошколској установи у 
току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова 

праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова 
издато од стране високошколске установе, односно у складу са чланом 
121 став 10 Закона потврду или други одговарајући доказ (документ) 
о положеним испитима из педагогије и психологије у току студија или 
доказ о положеном стручном испиту, односно о пложеном испиту за 
лиценцу; 3) извод из матичне књиге рођених; 4) уверење о држављан-
ству; 5) уколико кандидат није стекао средње, више или високо обра-
зовање на српском језику у обавези је да достави доказ да је положио 
испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске уста-
нове. Доказ о испуњености услова из члана 120 став 1 тачка 2 Закона, 
да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима, доставља  се пре закључења уговора о раду. 
Доказ да кандидат није осуђиван за кривична дела и да није утврђе-
но дискриминаторно понашање из члана 120 став 1 тачка 3 Закона, 
прибавља школа. Директор врши ужи избор кандидата које упућује на 
претходну психолошку процену способности за рад са децом, у року од 
8 дана од дана истека рока за подношење пријаве. Психолошку проце-
ну способности за рад са децом и ученицима врши надлежна служба за 
запошљавање, применом стандардизованих поступака. Уколико је већ 
извршена психолошка процена способности кандидата (у периоду од 
6 месеци пре истека рока за пријаву на конкурс), назначити у пријави 
када и где је извршена. Директор доноси одлуку о избору наставника 
у року од 8 дана од добијања резултата психолошке процене способ-
ности за рад са децом и ученицима.

основна Школа 
„доБрисав доБрица рајиЋ“

31325 Бистрица
тел. 033/80-626

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које испуњава усло-
ве за наставника, педагога или психолога насловне школе, односно 
услове прописане чланом 8. став 2, чланом 59. став 5. и чланом 120. 
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 
бр. 72/09, 52/11, 55/13). Уз пријаву кандидат подноси: радну биогра-
фију; оригинал или оверену фотокопију дипломе о завршеном одго-
варајућем високом образовању; оригинал или оверену фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту (лиценца); потврду о радном 
искуству у области образовања; оригинал или оверену фотокопију 
уверења о држављанству и уверење да се против кандидата не води 
кривични поступак. Уверење о неосуђиваности за одговарајућа кри-
вична дела прибавља школа. Одговарајуће лекарско уверење подноси 
се пре закључења уговора о раду. Рок за пријављивање на конкурс 
је 15 дана. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. 
Пријава која не садржи уверење о положеном испиту за директора 
неће се сматрати непотпуном, јер ће изабрани кандидат бити у обаве-
зи да тај испит положи у законском року.

проКУпље

оШ „стојан новаковиЋ“
18420 Блаце, Вука Караџића бб

тел. 027/371-373

Професор математике

Професор математике
са 90% радног времена

УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, специјалистичке академске студије или специјалис-
тичке струковне студије), у складу са Законом о високом образовању 
(„Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07, 79/08 и 44/10) и на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређи-
вао високо образовање до 10. септембра 2005. године. Лице мора да 
има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина стечено на високошколској установи у току студија или након 
дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, 
у складу са Европским системом преноса бодова: професор математи-
ке, дипломирани математичар, дипломирани математичар за теоријс-
ку математику и примене, дипломирани математичар за рачунарство 
и информатику, дипломирани математичар-информатичар, професор 
математике и рачунарства, дипломирани математичар за математику 
економије, професор информатике-математике, дипломирани мате-

 Наука и образовање



   |  Број 548  |  18.12.2013. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs68 

матичар-астроном, дипломирани математичар-примењена математи-
ка, дипломирани математичар-математика финансија (са изборним 
предметом Основи геометрије), дипломирани информатичар, мастер 
математичар, мастер професор математике, мастер професор мате-
матике и физике, мастер професор математике и информатике, мас-
тер професор физике и математике, мастер професор информатике 
и математике, дипломирани професор математике-мастер, дипломи-
рани математичар-мастер, дипломирани инжењер математике-мастер 
(са изборним предметом Основи геометрије), дипломирани математи-
чар-професор математике, дипломирани математичар-теоријска мате-
матика, дипломирани инжењер математике (са изборним предметом 
Основи геометрије), професор хемије-математике, професор геогра-
фије-математике, професор физике-математике, професор математи-
ке-теоријско усмерење, професор математике-теоријски смер, дипло-
мирани математичар и информатичар. Лица која су стекла академско 
звање мастер, односно дипломирани мастер треба да имају завршене 
основне академске студије на студијским програмима из области мате-
матике или примењене математике (са положеним испитом из предме-
та геометрија или основи геометрије) или двопредметне наставе мате-
матике и физике, односно математике и информатике. Кандидат треба 
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са учени-
цима, да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца (по члану 120. став 1. тачка 3. Закона о основама система 
образовања и васпитања), да има држављанство Републике Србије.

Професор српског језика
на одређено време до повратка раднице са породиљског 

боловања

Професор српског језика
на одређено време, са 56% радног времена, до повратка 

раднице са породиљског боловања

УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степена (мастер 
академске студије, специјалистичке академске студије или специја-
листичке струковне студије) у складу са Законом о високом образо-
вању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07, 79/08 и 44/10) или на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године. Лице 
мора да има образовање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у 
установи, у складу са Европским системом преноса бодова: професор 
српског језика и књижевности, професор српског језика и књижев-
ности са општом лингвистиком, професор српске књижевности и јези-
ка, професор српске књижевности и језика са општом књижевношћу, 
дипломирани филолог српског језика са јужнословенским језицима, 
професор, односно дипломирани филолог за српскохрватски језик и 
југословенску књижевност, професор, односно дипломирани филолог 
за југословенску књижевност и српскохрватски језик, професор срп-
скохрватског језика и опште лингвистике, професор за српскохрватски 
језик са јужнословенским језицима, професор српскохрватског језика 
са источним и западним словенским језицима, професор српскохрват-
ског језика и југословенске књижевности за наставу у школама у који-
ма се образовно - васпитни рад изводи на мађарском, односно русин-
ском или румунском језику, професор, односно дипломирани филолог 
са југословенску и општу књижевност, професор југословенске књи-
жевности са страним језиком, дипломирани филолог за књижевност 
и српски језик, дипломирани филолог за српски језик и књижевност, 
професор српског језика и књижевности у одељењима за националне 
мањине, професор српског језика и српске књижевности, дипломира-
ни компаратиста, мастер филолог (студијски програми: Српски језик и 
књижевност, Српска књижевност и језик, Српскакњижевност и језик 
са општом књижевношћу, Српски језик, Српска књижевност, Српска 
филологија (српски језик и лингвистика), мастер професор језика и 
књижевности (студијски програми: Српски језик и књижевност, Српска 
књижевност и језик са општом књижевношћу, Српски језик, Српска 
књижевност, Српска филологија (српски језик и лингвистика). Канди-
дати су уз пријаву дужни да доставе: оверену фотокопију дипломе, 
уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење 
о здравственој способности (доставља изабрани кандидат пре закљу-
чења уговора о раду), потврду са факултета о положеним испитима 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина од најмање 30 
бодова и шест бодова праксе у установи или потврду да је у току сту-
дија положио испите из педагогије и психологије или потврду о поло-
женом стручном испиту.

техничка Школа „15. Мај“
18400 Прокупље, Ратка Павловића 194

тел. 027/329-052

Наставник транспортног права и шпедиције
за 10% радног времена

УСЛОВИ: дипломирани саобраћајни инжењер, односно дипл. инжењер 
саобраћаја, дипломирани економиста, дипломирани правник, мастер 
инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске студије 
у области саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно 
модулу: логистика, друмски и градски саобраћај и транспорт-транс-
порт, друмски и градски саобраћај и транспорт-безбедност друмског 
саобраћаја, саобраћај и транспорт, ако су на основним академским 
или мастер студијама изучавани наставни садржаји из области пред-
мета: мастер правник, претходно завршене основне академске студије 
у области правних наука, мастер економиста, претходно завршене 
основне академске студије у области економских наука.

Наставник основа саобраћајне психологије
за 10% радног времена

УСЛОВИ: професор психологије, дипломирани психолог, дипломирани 
школски педагог-психолог, мастер психолог.

Наставник практичне наставе за образовни профил 
возач моторних возила

у разредно-часовном систему у првом разреду, за 15% 
радног времена

УСЛОВИ: дипломирани саобраћајни инжењер, односно дипломирани 
инжењер саобраћаја, одсеци друмски и градски саобраћај или друмски 
и градски саобраћај и транспорт, дипломирани инжењер машинства, 
смер мотори и моторна возила, наставник практичне наставе сао-
браћајне струке, саобраћајни инжењер, односно инжењер саобраћаја 
одсеци или одељење друмски и градски саобраћај или друмски и град-
ски саобраћај и транспорт, мастер инжењер саобраћаја, претходно 
завршене основне академске студије из саобраћајног инжењерства на 
студијском програму, односно модулу: друмски и градски саобраћај и 
транспорт-транспорт, друмски и градски саобраћај и транспорт-без-
бедност друмског саобраћаја, саобраћај и транспорт, дипломирани 
инжењер саобраћаја, завршене основне академске студије из сао-
браћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу: дру-
мски и градски саобраћај и транспорт-транспорт, друмски и градски 
саобраћај и транспорт-безбедност друмског саобраћаја, саобраћај и 
транспорт, специјалиста струковни инжењер саобраћаја, завршене 
основне струковне студије у области саобраћајног инжењерства на 
студијском програму, односно модулу: друмски и градски саобраћај, 
друмски саобраћај, струковни инжењер саобраћаја, завршене основне 
струковне студије у области саобраћајног инжењерства на студијском 
програму, односно модулу: друмски и градски саобраћај, друмски сао-
браћај, мастер инжењер машинства, претходно завршене основне ака-
демске студије из машинског инжењерства на студијском програму, 
односно модулу: мотори СУС, моторна возила, дипломирани инжињер 
машинства, завршене основне академске студије из машинског 
инжењерства на студијском програму, односно модулу: мотори СУС, 
моторна возила, специјалиста струковни инжењер машинства, завр-
шене основне струковне студије у области машинског инжењерства 
на студијском програму, односно модулу мотори и возила, струковни 
инжењер машинства, завршене основне струковне студије у области 
машинског инжењерства на студијском програму, односно модулу 
мотори и возила, аутомеханичар-специјалиста, машински техничар 
моторних возила-специјалиста. Лице из става 1 алинеје прва до чет-
врта ове подтачке мора да има и положен специјалистички испит за 
возача моторних возила-инструктора. Лице из става 1. алинеја пета до 
дванаесте ове подтачке мора да има претходно стечено трогодишње 
образовање за одговарајући образовни профил. Лице из става 1 али-
неја тринаеста и четрнаеста ове подтачке мора да има претходно сте-
чено радно искуство у струци од најмање пет година.

Наставник практичне наставе за део садржаја обуке 
вожње у блоку (за „Б“ категорију)

за 50% радног времена

УСЛОВИ: возач моторних возила-инструктор.

Наставник грађанског васпитања
на одређено време до повратка запосленог са неплаћеног 

одсуства, за 25% радног времена

УСЛОВИ: лице које испуњава услове за наставника одговарајуће стру-
чне школе, лице које испуњава услове за стручног сарадника стручне 
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школе, дипломирани етнолог, професор одбране и заштите. Наведена 
лица могу да изводе наставу ако су похађала један или више од сле-
дећих програма: Обука за наставника грађанског васпитања, Интерак-
тивна обука/тимски рад, Ни црно ни бело, Умеће одрастања, Умеће 
комуникације, Активна настава/учење, Едукација за ненасиље, Речи 
су прозори или зидови, Чувари осмеха, Учионица добре воље, Култура 
критичког мишљења, Буквар дечјих права, Дебатни клуб, Безбедно 
дете, Злостављање и занемаривање деце, Здраво да сте или специја-
листички курс за наставнике грађанског васпитања на одговарајућој 
високошколској установи

Наставник предузетништва за образовни профил 
модни кројач - оглед

на одређено време до повратка запосленог са неплаћеног 
одсуства, за 20% радног времена

УСЛОВИ: дипломирани инжењер организације рада, дипломирани еко-
номиста, дипломирани инжењер технологије, дипломирани инжењер 
технолог.

Административни радник - благајник
на одређено време до повратка запосленог, за 35% радног 

времена

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме.

ОСТАЛО: Сви кандидати уз пријаву на конкурс достављају оригинал 
или оверену фотокопију дипломе, уверење о држављанству (не ста-
рије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених. За радно место 
бр. 3 - доставити и зависно од врсте стручне спреме један од сле-
дећих докумената (уверење о положеном специјалистичком испиту, 
диплому о завршеној средњој школи, потврду о радном искуству), за 
радно место бр. 4 - доставити и оверену фотокопију дозволе за воза-
ча-инструктора „Б“ категорије, оверену фотокопију возачке дозволе, 
уверење да не траје заштитна мера забране управљања моторним 
возилом, лекарско уверење за управљање моторним возилом „Б“ кате-
горије, за радно место бр. 5 - доставити и уверење-потврду о похађа-
ном курсу за грађанско васпитање. Доказ о неосуђиваности прибавља 
школа, а психолошку процену способности за рад са ученицима за 
лица која уђу у ужи избор врши Национална служба за запошљавање. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

смедерево

оШ „доситеј оБрадовиЋ“
11300 Смедерево, Ђуре Даничића 84

тел. 026/4617-380

Професор разредне наставе
за рад у продуженом боравку ученика, у Смедереву

2 извршиоца

УСЛОВИ: звање у складу са чл. 2. став 1. тачка 1, 5, и 6. Правилни-
ка о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Сл. гласник РС-Просветни преглед“, бр. 11/2012 и 
15/2013). Кандидати треба да испуњавају услове прописане чланом 
8. и 120. Закона о основама система образовања и васпитања. Рок за 
пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Уз 
пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању, уверење о држављанству.

Професор ликовне културе
место рада у Смедереву

УСЛОВИ: звање у складу са чл. 4 Правилника о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. глас-
ник РС-Просветни преглед“, бр. 11/2012 и 15/2013). Кандидати треба 
да испуњавају услове прописане чланом 8. и 120. Закона о основама 
система образовања и васпитања. Рок за пријављивање на конкурс је 
8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Уз пријаву на конкурс кандидат 
треба да приложи: оверену фотокопију дипломе о стеченом образо-
вању, уверење о држављанству.

Професор српског језика
са непуним радним временом (11% радног времена, два 

часа у настави), место рада у Смедереву

УСЛОВИ: звање у складу са чланом 3. тачка 1а Правилника о степе-
ну и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Сл. гласник РС-Просветни преглед“, бр. 11/2012 и 15/2013). 
Кандидати треба да испуњавају услове прописане чл. 8. и 120. Закона 
о основама система образовања и васпитања. Рок за пријављивање на 
конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Уз пријаву на конкурс 
кандидат треба да приложи: оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању, уверење о држављанству.

поново оГлаШава 
оШ „светитељ сава“

11432 Друговац
тел. 026/721-114

Олигофренопедагог

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да поседује 
одговарајуће образовање прописано чланом 8 став 2 и 4 Закона о 
основама система образовања и васпитања и Правилником о врсти и 
степену образовања наставника и стручних сарадника у основној шко-
ли („Службени гласник-Просветни гласник“, бр. 11/2012), да испуњава 
одређене услове прописане чланом 120 став 1 тачка 1, 2, 3 и 4 Зако-
на о основама система образовања и васпитања. Рок за пријављи-
вање је осам дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Потпуна пријава 
треба да садржи: доказ о поседовању држављанства Републике Србије 
(уверење о држављанству), оверену фотокопију или оверен препис 
дипломе о стеченом образовању као и доказ о испуњености услова 
прописаног чланом 8 став 2 и 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања.

пониШтење дела оГласа 
оШ „II ШуМадијски одред“

11325 Марковац, 8. октобар 10
тел. 026/4861-006, 4861-030

Оглас објављен 27.11.2013. године у публикацији „Послови“, 
поништава се за радно место: наставник француског језика, 
са 24 часа (60% радног времена). Остали део огласа је непро-
мењен.

основна Школа „олГа МилоШевиЋ“
11420 Смедеревска Паланка, Француска 4

Професор разредне наставе - комбинација
за рад у подручној школи у Придворицама

УСЛОВИ: Поред општих услова кандидат мора да поседује и посебне 
услове: одговарајуће образовање, да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима, да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца или да није прав-
носнажном пресудом осуђен за кривично дело против достојанства 
личности и морала. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања. 
Пријаве слати на адресу школе.
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сомбор

предШколска установа „БаМБи“
25230 Кула, Јосипа Крамера 9

тел. 025/722-139

Финансијско - административни радник
за план, анализу и јавне набавке, за рад у Кули

УСЛОВИ: висока стручна спрема економске струке (дипломирани еко-
номиста). Кандидат требада испуњава и следеће услове: поседовање 
одговарајућег образовања у складу са чланом 120 ст. 1 тачка 1 Закона 
о основама система образовања и васпитања; неосуђиваност из члана 
120 ст. 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 
поседовање држављанства, члан 120 ст. 1 тачка 4 Закона о основама 
система образовања и васпитања; извод из матичне књиге рођених.

Васпитач
за рад у Сивцу
2 извршиоца

Васпитач
за рад у Крушчићу

Сарадник - помоћни васпитач
за рад у Кули

УСЛОВИ за радна места васпитача и сарадника - помоћног васпи-
тача: виша стручна спрема, висока - студије I, II степена, студије у 
трајању од 3 године (виша школа за образовање васпитача, висока 
школа струковних студија за образовање васпитача), поседовање 
одговарајућег образовања у складу са чланом 39 ст. 1 тачка 2 Зако-
на о предшколском образовању и чланом 120 ст. 1 тачка 1 и 2 Зако-
на о основама система образовања и васпитања; неосуђиваност за 
кривична дела из члана 120 ст. 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања; поседовање држављанства, члан 120 ст. 1 
тачка 4 Закона о основама система образовања и васпитања; извод из 
матичне књиге рођених. За сва радна места, кандидати су у обавези 
да уз пријаву на конкурс доставе: оверену фотокопију дипломе, кратку 
биографију са радном биографијом, извод из матичне књиге рођених, 
уверење о држављанству. Пријаве на конкурс подносе се у року од 15 
дана од дана објављивања, на адресу: Предшколска установа „Бамби“, 
25230 Кула, Јосипа Крамера 19, а ближа обавештења у вези са конкур-
сом могу се добити преко телефона: 025/722-139.

средња Грађевинска и 
дрвопрерађивачка стручна Школа

25260 Апатин, Блок 112 бб
тел. 025/773-211

Наставник српског језика и књижевности
са 70% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање шест месеци 
или да није правноснажном пресудом осуђен за кривично дело про-
тив достојанства личности и морала, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело примања 
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; да је држављанин Републике Србије; да зна језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад. Рок за пријаву на конкурс 
је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Уз пријаву на конкурс кандидати треба 
да приложе: оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној 
спреми; оверен препис/фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту; здравствено уверење; извод из књиге држављана. Ближе 
информације се могу добити код секретара школе, на тел. 025/773-
211. Документа слати на горенаведену адресу, са назнаком: „За кон-
курс“.

средња пољопривредно-прехраМБена 
Школа

25000 Сомбор, Хаџића Светића 18
тел. 025/482-586

Наставник пољопривредне групе предмета

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане Правилником 
о врсти стручне спреме наставника: дипломирани инжењер пољоприв-
реде за ратарство; дипломирани смер пољопривреде, смер ратар-
ско-повртарски; дипломирани инжењер пољопривреде одсек или смер 
ратарски. Поред општих услова предвиђених законом, кандидат треба 
да испуњава и посебне услове: да има одговарајући степен и врсту 
школске спреме; на студијама другог степена (дипломске академске 
студије-мастер, специјалистичке академске студије или специјалис-
тичке струковне студије) у складу са Законом о високом образовању 
(„Службени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење и 
97/08), почев од 10.09.2005. године; на основним студијама у трајању 
од најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо образовање 
до 10.09.2005. године; да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима-доставља се пре закључења уго-
вора; да лице није осуђивано правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрнављење, за кривично дело примање мита или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање - прибавља установа; држављанство Републике Србије; 
да зна језик на коме се остварује образовно - васпитни рад. Уз пријаву 
на конкурс кандидати треба да приложе: биографију (уколико је кан-
дидат са радним искуством - податке о радном искуству и пословима 
које је обављао); потврду или уверење да имају образовање из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплона стечено на високош-
колској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 
30 бодова и 6 бодова праксе у установи или уверење о положеном 
стручном испиту за лиценцу; оверену фотокопију дипломе о стеченој 
стручној спреми (служи и као доказ о познавању језика); уверење о 
држављанству, не старије од 6 месеци; извод из матичне књиге рође-
них. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у обзир. Рок 
за пријаву је 8 дана.

Спремачица

УСЛОВИ: Према акту о систематизацији радних места у школи, одго-
варајуће образовање за ово радно место је завршено основно обра-
зовање и васпитање - I степен стручне спреме; да кандидат има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима 
- доставља се пре закључења уговора; да лице није осуђивано прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривично 
дело примање мита или давање мита, за кривично дело из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање - прибавља установа; 
да има држављанство Републике Србије. Уз пријаву на конкурс канди-
дати треба да приложе: оверену фотокопију дипломе о стеченој струч-
ној спреми; уверење о држављанству, не старије од 6 месеци; извод из 
матичне књиге рођених. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узети у обзир. Рок за пријаву је 8 дана.

сремсК а митровица

пониШтење дела оГласа  
МуЗичка Школа „петар кранчевиЋ“

22000 Сремска Митровица, Житна пијаца 28
тел/факс: 022/639-061

Оглас објављен 27. новембра 2013. године у публикацији 
„Послови“, поништава се за радна места: наставник соло 
певања, са 16 сати недељно, на одређено време; наставник 
саксофона, са 12 сати недељно, на одређено време, и админи-
стративни радник. Остале одредбе огласа остају непромењене.

 Наука и образовање
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пониШтење оГласа 
предШколска установа 

„БоШко Буха“
22320 Инђија, Душана Јерковића 17а

тел. 022/560-614

Оглас објављен 11. децембра 2013. године, у публикацији 
„Послови“, поништава се у целости.

оШ „јован јовановиЋ ЗМај“
22222 Мартинци, Железничка 2

тел/факс: 022/668-230

Директор школе
на период од 4 године

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање из члана 8 став 
2 Закона о основама система образовања и васпитања, за наставника 
те врсте школе и подручја рада, за педагога и психолога. Под одгова-
рајућим образовањем подразумева се високо образовање: на студија-
ма другог степена (дипломске академске студије - мастер, специја-
листичке академске студије или специјалистичке струковне студије), у 
складу са Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 
100/07 - аутентично тумачење и 97/08), почев од 10. септембра 2005. 
године; на основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године, да има дозволу за рад - лиценцу за наставника, психоло-
га и педагога, односно положен стручни испит; обука и положен испит 
за директора установе; да има најмање пет година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања; да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања; држављанство Републике 
Србије; да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. Уз 
пријаву на конкурс кандидат доставља следеће доказе: диплому о сте-
ченом одговарајућем образовању, лиценцу за рад - положен стручни 
испит, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству. 
потврду о радном искуству, биографију са кратким прегледом кретања 
у служби, лекарско уверење да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима - подноси се пре закљу-
чења уговора о раду, уверење да није осуђиван - школа прибавља по 
службеној дужности, доказ о положеном испиту за директора школе 
(конкурсна документација достављена без доказа о положеном испиту 
за директора школе сматраће се потпуном, пошто програм обуке за 
директора школе и подзаконски акт о полагању испита за директора 
школе нису донети, а изабрани кандидат биће у обавези да положи 
испит за директора школе, у складу са чланом 59 Закона о основама 
система образовања и васпитања). Документација се подноси у ориги-
налу или овереној фотокопији и не сме бити старија од 6 месеци. Рок 
за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Пријаве са доказима о испуњавању услова, са назнаком: 
„Пријава на конкурс за директора“, доставити на адресу школе. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

предШколска установа 
„влада оБрадовиЋ каМени“

22410 Пећинци, Школска 6
тел. 022/436-052

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: 1) поседовање одговарајућег високог образовања из члана 8. 
став 2. Закона о основама система образовања и васпитања за васпи-
тача или стручног сарадника, дозвола за рад, обука и положен испит 
за директора установе; 2) испуњеност услова за пријем у радни однос 
у установи за образовање и васпитање (члан 120. Закона о основа-
ма система образовања и васпитања); 3) најмање пет година рада 
у установи, након стеченог одговарајућег образовања. За директора 
установе може бити изабрано и лице које поседује: 1) одговарајуће 
образовање из члана 8. став 3. Закона о основама система образовања 
и васпитања за васпитача (високо образовање на студијама првог сте-
пена, студијама у трајању од три године или више образовање), доз-
волу за рад, обуку и положен испит за директора установе; 2) најмање 
десет година рада у предшколској установи на пословима васпитања 
и образовања, након стеченог одговарајућег образовања. Уз пријаву 
кандидат подноси:
1) диплому или оверен препис или оверену фотокопију дипломе о сте-
ченом образовању;

2) уверење о положеном стручном испиту, односно испиту за лицен-
цу или оверен препис или оверену фотокопију уверења или лиценце;
3) доказ да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад;
4) уверење о положеном испиту за директора;
5) уверење о радном искуству у области образовања и васпитања;
6) уверење о држављанству, не старије од шест месеци;
7) радну биографију;
8) оквирни план рада за време мандата;
9) уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом, прибавља изабрани кандидат, пре закључења уговора;
10) уверење да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрнављење, за кривично дело примање мита или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против правне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање - прибавља установа.
Рок за подношење пријава на конкурс ја 15 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узимати у разматрање. Пријаве са потребном документацијом 
слати на горенаведену адресу, са назнаком: „Конкурс за директора 
установе“.

основна Школа „среМски фронт“
22240 Шид, Мајке Јевросиме 1

тел. 022/712-137

Наставник хрватског језика са елементима 
националне културе

са 10% радног времена, у подручном одељењу школе у 
Соту

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у складу са чл. 8. Закона 
о основама система образовања и васпитања, да је држављанин РС; 
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање 3 месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскрнављење, за кривично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Проверу психофизичких способности извршиће Национална 
служба за запошљавање. Рок за подношење пријава је 15 дана од 
дана објављивања огласа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се разматрати. Уз пријаву на конкурс приложити: оверену фотокопију 
дипломе и уверење о држављанству.

основна Школа 
„БоШко палковљевиЋ пинки“

22300 Стара Пазова, Вука Караџића 4
тел. 022/310-613

е-mail: sekretar@оspinki.еdu.rs

Наставник математике

Библиотекар

Наставник српског језика

УСЛОВИ: Услови који се доказују уз пријаву на конкурс: из чл. 120. 
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 
бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013):
- да кандидат има одговарајуће образовање;
- да има држављанство Републике Србије;
- да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад (српски);
- кандидат мора да поседује стручну спрему према чл. 8. Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 
72/2009, 52/2011 и 55/2013), Правилнику о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник 
РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012 и 15/2013).

 Наука и образовање
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Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе:
1. оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми;
2. оверену фотокопију уверења о држављанству.
Све пријаве са приложеном документацијом предати лично у секрета-
ријату школе, у времену од 08,00 до 12,00 часова или послати поштом 
на адресу школе. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања. За 
ближе информације о конкурсу обратити се секретаријату школе, на 
број телефона: 022/310-613.

сУботица

оШ „никола ђурковиЋ“
24323 Фекетић, Братства бб

Наставник историје
за 35% норме

УСЛОВИ: Поред законом прописаних општих услова потребно је да 
су испуњени и следећи посебни услови: одговарајуће високо обра-
зовање из чл. 8 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013), испуњеност услова 
за наведено радно место из Правилника о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник 
РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012), да кандидати имају психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да 
кандидати нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
крнављење, за кривично дело примање мита или давање мита, за кри-
вично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; држављанство Републике Србије, лиценца за рад наставника, 
да кандидати знају језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. 
Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе следеће доказе: 
оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом високом обра-
зовању, оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству 
Републике Србије (не старије од 6 месеци), оригинал или оверену 
фотокопију уверења о положеном испиту за лиценцу, доказ о знању 
језика на ком се остварује образовно-васпитни рад - да је средње, 
више или високо образовање стечено на језику на коме се остварује 
образовно-васпитни рад или је положен испит из тог језика по програ-
му одговарајуће високошколске установе. Доказ о испуњености усло-
ва у погледу психичке, физичке и здравствене способности за рад са 
децом и ученицима подноси се пре закључења уговора о раду. Доказ 
да кандидат није осуђиван прибавља школа по службеној дужности. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање. Пријаве са 
потребном документацијом слати на адресу школе.

оШ „иван МилутиновиЋ“
24000 Суботица, Београдски пут 50

тел. 024/558-063

1. Наставник разредне наставе
2 извршиоца

2. Наставник музичке културе
са 75% норме за рад у централној школи, одређено радно 

време

УСЛОВИ: На основу члана 120. Закона о основама система образовања 
и васпитања, кандидат треба да испуњава услове прописане законом 
за пријем у радни однос и ако: 
1. има одговарајуће образовање за наставника, према Правилнику о 
степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи („Сл. гласник РС - „Просветни гласник“, бр. 11/2012 и бр. 
15/2013): 
2. за место број 1. учитељски факултет - професор разредне наставе; 
3. за место број 2. - академија уметности - професор музичке културе; 
4. има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; 
5. има држављанство Републике Србије; 
6. доказ да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца или није правноснажном пресудом осуђиван за кривична дела 
регулисана чланом 120. став 1. тачка 3) ЗОСОВ; 
7. доказ о знању српског језика за места под 1. и 2. као и доказ о знању 
хрватског језика за наставнике разредне наставе.

Кандидат је дужан да уз молбу за конкурс достави оригинал или ове-
рену копију дипломе о завршеном образовању, уверење о држављан-
ству РС и доказ о знању српског, односно хрватског језика. Конкурс 
остаје отворен 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се узимати у разматрање.

оШ „вук караЏиЋ“
24322 Ловћенац, Ђуре Стругара 30

Секретар школе
за 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове предвиђене чл. 120 став 
1 тач. 1 до 5 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11 и 55/13) и то да:
1) има одговарајуће образовање прописано чл. 68 став 2 истог закона: 
дипломирани правник - мастер или дипломирани правник који је сте-
као високо образовање на основним студијама у трајању од најмање 
четири године;
2) има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима;
3) није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
крнављење, за кривично дело примање мита или давање мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4) има држављанство Републике Србије;
5) зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе следеће доказе: 
доказ у оригиналу или овереној фотокопији о стеченом високом обра-
зовању, оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству 
Републике Србије (не старије од 6 месеци). Доказ о испуњености усло-
ва у погледу психичке, физичке и здравствене способности за рад са 
децом и ученицима подноси се пре закључења уговора о раду. Доказ 
да кандидат није осуђиван прибавља школа по службеној дужности. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање. Пријаве 
са потребном документацијом слати на адресу: Основна школа „Вук 
Караџић“, 24322 Ловћенац, Ђуре Стругара 30.

исправка дела конкурса 
хеМијско-технолоШка 

средња Школа
24000 Суботица, Максима Горког 53

тел. 024/644-103

Конкурс објављен 06.11.2013. године у публикацији „Посло-
ви“, исправља се у делу који се односи на радно место:
- наставник физике, са 39% радног времена, на одређено вре-
ме до повратка запослене са породиљског одсуства, тако што 
уместо наведеног треба да стоји:
- наставник физике, са 10% радног времена, за рад у одељењи-
ма на српском наставном језику и 29% радног времена за рад 
у одељењима на мађарском наставном језику, на одређено 
време до повратка запослене са породиљског одсуства.
У осталом делу конкурс остаје неизмењен.

 Наука и образовање

 

највећа понуда слободних 
послова на једном месту
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основна и средња Школа 
„Жарко Зрењанин“

24000 Суботица, Ивана Горана Ковачића 14
тел. 024/553-037

Дипломирани дефектолог - логопед за пружање 
дефектолошке подршке у образовању деци, 

ученицима и одраслима са сметњама у развоју, у 
васпитној групи, односно другој школи и породици

на одређено време до 31.08.2014. године
2 извршиоца

УСЛОВИ: дипломирани дефектолог - логопед, професор дефектолог 
логопед.

Дипломирани дефектолог - соматопед за пружање 
дефектолошке подршке у образовању деци, 

ученицима и одраслима са сметњама у развоју, у 
васпитној групи, односно другој школи и породици

на одређено време до 31.08.2014. године

УСЛОВИ: дипломирани дефектолог - соматопед.

ОСТАЛО: Поред горенаведених услова о врсти и степену стручне 
спреме, у складу са Правилником о профилу стручне спреме настав-
ника и сарадника у основном васпитању и образовању лако ментал-
но недовољно развијених ученика („Службени лист САП Војводине“, 
бр. 22/1987) и поред општих услова прописаних Законом о раду, кан-
дидат треба да испуњава услове предвиђене чланом 120. Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, 
бр. 72/09, 52/11, 55/13) и то: да има одговарајуће образовање; да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрнављење, за кривично дело примање мита или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; да има држављанство Републике Србије. Кандидат 
мора да има одговарајуће високо образовање у складу са чл. 8 Зако-
на о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 
бр. 72/09, 52/11, 55/13), стечено на студијама другог степена (мастер 
академске студије, специјалистичке академске студије или специјалис-
тичке струковне студије), у складу са Законом о високом образовању 
(„Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 аутентично тумачење, 97/08 и 
44/10), почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године; кандидат мора да има 
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
стечено на високошколској установи у току студија и након дипломи-
рања, од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у скла-
ду са Европским системом преноса бодова. У поступку одлучивања о 
избору наставника вршиће се претходна провера психофизичких спо-
собности кандидата. Проверу психофизичких способности за рад са 
децом и ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања 
применом стандардизованих поступака. Уз пријаву на конкурс прило-
жити: биографију са личним подацима; оверен препис - фотокопију 
дипломе о стеченом образовању; уверење о држављанству Републике 
Србије (не старије од шест месеци), доказ о образовању из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина стеченим на високош-
колској установи у току студија и након дипломирања, од најмање 30 
бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским систе-
мом преноса бодова. Уверење да лице није осуђивано правоснажном 
пресудом за кривично дело из чл. 120 став 3 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања, по службеној дужности прибавља школа 
од надлежног секретаријата унутрашњих послова. Лекарско уверење 
којим се доказује психичка, физичка и здравствена способност за рад 
са ученицима доставиће изабрани кандидат пре закључења уговора 
о раду. Конкурс је отворен 8 дана од дана обљављивања у публика-
цији Националне службе за запошљавање „Послови“. Неблаговреме-
на и непотпуна документација се неће разматрати. Пријаве слати на 
адресу: Основна и средња школа „Жарко Зрењанин“, Ивана Горана 
Ковачића 14, 24000 Суботица.

оШ „стари ковач ђула“
24340 Стара Моравица, Михаља Танчића 2

тел. 024/741-026

Спремачица

Спремачица
на одређено време до повратка запослене са боловања

УСЛОВИ: За пријем у радни однос кандидат треба да испуњава сле-
деће услове: I степен стручне спреме; да има општу здравствену спо-
собност; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
крнављење, за кривично дело примање мита или давање мита, за кри-
вично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
да има држављанство Републике Србије. Уз пријаву кандидати треба 
да доставе: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рође-
них, диплому или уверење о стеченом образовању - све у оригиналу 
или у овереној фотокопији. Доказ о општој здравственој способности 
доставља се пре закључења уговора о раду. Доказ да кандидат није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, 
за кривично дело примање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, школа ће 
прибавити по службеној дужности од МУП-а, за изабраног кандидата. 
Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се разматрати.

шабац

оШ „лаЗа к. лаЗаревиЋ“
15000 Шабац, Масарикова 136

тел. 015/304-170, 352-047
e-mail: оslaza@open.telekom.rs

Професор разредне наставе
на одређено време до 31.08.2014. године, за рад у 

издвојеној јединици Грушић

Професор енглеског језика
на одређено време

Секретар
на одређено време до повратка запослене са породиљског 

боловања

УСЛОВИ:
- да испуњава услове из чл. 120 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13),
- да испуњава услове из члана 8 ст. 2 тачка 1 и 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања и Правилника о врсти стручне спре-
ме наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник 
РС“, бр. 11/2012 и 15/2013), а за секретара школе услове из чл. 68 
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 
бр. 72/09, 52/11, 55/13). Доказ о испуњености услова из члана 120. из 
тачке 1. и 4. подноси се уз пријаву на конкурс, доказ из тачке 2. пре 
закључивања уговора о раду, а доказ из тачке 3. прибавља Установа 
службеним путем.

ОСТАЛО: Уз пријаву поднети: уверење о држављанству (не старије 
од 6 месеци), доказ о одговарајућој стучној спреми (оверену фотоко-
пију или оригинал дипломе о стеченој стручној спреми). Пријаве слати 
на горенаведену адресу или пријаву предати лично у секретаријату 
школе.
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оШ „вук караЏиЋ“
15358 Бадовинци, Карађорђева 1

тел. 015/425-269, 426-533

Наставник математике
са 60% радног времена

Наставник физике
са 30% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних чл. 24. став 1. 
Закона о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09 и 32/13), треба 
да испуњава и посебне услове предвиђене чл. 8, чл. 120. и чл. 121. 
став 7 и 9 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, бр. 55/13), Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - 
Просветни гласник“, бр. 11/12 и 15/13). Чланом 8. став 1. и 2. и чланом 
120. Закона о основама система образовања и васпитања, прописано 
је да наставник, стручни сарадник јесте лице које је стекло одгова-
рајуће високо образовање:
1) на студијама другог степена (мастер академске студије, специја-
листичке академске студије или специјалистичке струковне студије) у 
складу са Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 
100/07 - аутентично тумачење, 97/08 и 44/10), почев од 10. септембра 
2005. године;
2) на основним студијама у трајању од најмање четири године, по 
пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године.
Сходно чл. 120. Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, бр. 55/13), кандидат треба да има стечено одгова-
рајуће образовање, у складу са Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника и основној школи („Сл. глас-
ник РС - Просветни гласник“, бр. 11/12 и 15/13);
- да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима;
- да није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за 
кривично дело примање или давање мита, за кривично дело из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију и за које није у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
- да има држављанство Републике Србије и
- да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидат уз пријаву треба да достави: оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању и оригинал или фотокопију уверења 
о држављанству РС. Изабрани кандидат је у обавези да достави лекар-
ско уверење пре закључивања уговора о раду. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се разматрати. Школа није у обавези да враћа 
конкурсну документацију. Пријаве слати на горенаведену адресу.

оШ „лаЗа к. лаЗаревиЋ“
15357 Клење, Дринска 1

Наставник ликовне културе
са 50% радног времена, настава се изводи у вишим 

разредима, у матичној школи у Клењу

Наставник математике
са 60% радног времена, настава се изводи у вишим 

разредима, у матичној школи у Клењу

Наставник математике
настава се изводи у вишим разредима, у матичној школи у 

Клењу

Наставник изборног предмета - Цртање, сликање и 
вајање

са 10% радног времена, на одређено време до краја 
школске 2013/2014. године, настава се изводи у два 
одељења осмог разреда у матичној школи у Клењу

Наставник енглеског језика
са 90% радног времена, на одређено време ради замене 

одсутног радника преко 60 дана, настава се изводи у вишим 
разредима, у матичној школи у Клењу

УСЛОВИ: Наведени посао може да обавља лице које осим услова 

утврђених законом, испуњава следеће услове: 
1) лице које је стекло одговарајуће образовање: на студијама другог 
степена (мастер академске студије, специјалистичке академске сту-
дије или специјалистичке струковне студије) по пропису који уређује 
високо образовање 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. септембра 2005. године, а све 
са стеченим стручним називом према Правилнику о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. 
гласник РС“ бр. 11/2012 и 15/2013);
2) да има психичку, физичку и здрастену способност за рад са децом 
и ученицима;
3) да није осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за 
кривично дело примање или давање мита, за кривично дело из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4) да има држављанство Републике Србије;
5) да зна језик на којем се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс приложити:
- диплому о стеченом образовању (оверена фотокопија), а уколико 
је лице положило стручни испит или испит за лиценцу доставља и 
уверење о томе;
- додатак дипломи или уверење издато од стране високошколске уста-
нове да поседује образовање у складу са чл. 8 став 4 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања (односно образовање из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина стечено у току студија 
или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у 
установи, у складу са Европским системом преноса бодова); наставник 
који је у току студија положио испите из педагогије и психологије или 
је положио стручни испит за лиценцу, сматра се да има образовање 
из чл. 8 став 4. наведеног Закона (а све на основу члана 121. став 9. 
и став 10. Закона);
- уверење о држављанству Републике Србије (оригинал на новом 
обрасцу или оверена фотокопија);
- извод из матичне књиге рођених (оригинал на новом обрасцу или 
оверена фотокопија без обзира на датум издавања);
- уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са 
децом и ученицима доставља кандидат пре закључења уговора о раду;
- уверење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кри-
вична дела из чл. 120 ста 1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања прибавља школа по службеној дужности.
Пријаве са документима којима се доказује испуњеност услова, слати 
на горенаведену адресу. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се разматрати.

еконоМско-трГовинска Школа
15000 Шабац, Масарикова 29

тел. 015/350-274, 369-690
е-mail: еtss@eunet.rs

Професор рачунарства и информатике
на одређено време до 31.08.2014. године, са 50% радног 

времена, замена помоћника директора

Професор пословне информатике
са 45% радног времена, због одласка радника у пензију

Професор српског језика и књижевности
на одређено време до 31.08.2014. године, са 40% радног 

времена, замена помоћника директора

Координатор практичне наставе
због одласка радника у пензију

Додатни услов: најмање 3 године радног искуства.

Наставник практичне наставе посластичарства
са 50% радног времена, због повећаног обима посла

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове прописане Законом 
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, број 
72/09, 52/2011, 55/2013), Правилником о врсти стручне спреме настав-
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ника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школа-
ма („Сл. гласник РС - Просветни гласник“ бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 
7/96...9/2013). Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у 
обзир. Пријаве слати на горенаведену адресу.

Ужице

висока пословно-техничка 
Школа струковних студија

31000 Ужице, Трг Светог Саве 34
тел. 031/512-013

Сарадник у звању асистента у настави за ужу научну 
област Рачунарско инжењерство и информатика 

(наставни предмети: Графички дизајн, Веб дизајн, 
Основи информатике и Веб програмирање)

са 30% радног времена, на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских студија из области за коју се бира, који је 
претходне нивое студија завршио са укупном просечном оценом нај-
мање осам и који показује смисао за наставни рад.

ОСТАЛО: Кандидат уз пријаву на конкурс подноси: биографију; овере-
ну фотокопију дипломе о завршеним основним и мастер академским 
студијама; уверење да је уписао студије трећег степена докторске 
академске студије; потврду о просечној оцени у току студија уколико 
нема на дипломи. Услови за избор прописани су Законом о високом 
образовању, Статутом Школе, Правилником о избору наставника и 
сарадника и Правилником о систематизацији радних места. Пријаве 
слати на адресу школе.

основна Школа „алекса дејовиЋ“
31205 Севојно, Хероја Дејовића 121

тел. 031/531-950

Чистачица

УСЛОВИ: завршена основна школа, да кандидат испуњава услове про-
писане чланом 120 Закона о основама система образовања и васпи-
тања. Пријаве са доказима о одговарајућем образовању и држављан-
ству РС подносе се на адресу школе.

основна Школа „стари Град“
31000 Ужице, Градска 1

тел. 031/552-765

Наставник техничког и информатичког образовања
на одређено време, најдуже до краја школске 2013/2014. 

године

УСЛОВИ: одговарајуће образовање (Правилник о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основној школи 
„Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр. 11/12, 15/13); да кандидат 
испуњава услове прописане чланом 120 Закона о основама система 
образовања и васпитања. Кандидат мора да има и образовање из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина из члана 8. став 4. 
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 
бр. 72/09, 52/11, 55/13). Кандидати који су у току студија положили 
испит из психологије и педагогије или стручни испит, односно испит 
за лиценцу, сматра се да имају образовање из члана 8. став 4. Закона.

Радник на одржавању хигијене

УСЛОВИ: завршена осмогодишња школа (Правилник о организацији 
и систематизацији послова у ОШ „Стари град“ Ужице); да испуњава 
услове прописане чланом 120. Закона о основама система образовања 
и васпитања.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити доказ о образовању и уве-
рење о држављанству РС. Лекарско уверење се доставља пре закљу-
чивања уговора о раду, а уверење о неосуђиваности прибавља шко-
ла. Документа са доказима о испуњености услова доставити на адресу 
школе. Непотпуне и неблаговремене молбе неће се узимати у разма-
трање.

основна Школа „јордан ђукановиЋ“
31263 Варда

тел. 031/888-034

Професор разредне наставе
на одређено време до повратка радника са боловања дужег 

од 60 дана

Наставник географије
са 35% радног времена, на одређено време до повратка 

радника са боловања дужег од 60 дана

УСЛОВИ: одговарајуће занимање (VII/1 степен стручне спреме у наве-
деном занимању); да кандидат испуњава услове из члана 120 Закона 
о основама система образовања и васпитања. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се узимати у разматрање. Уз пријаву достави-
ти: оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; уверење 
о држављанству РС (оверену фотокопију); извод из матичне књиге 
рођених (оверену фотокопију). Пријаве са потребном документацијом 
доставити лично или послати на адресу школе.

ваљево

еконоМска Школа „ваљево“
14000 Ваљево, Даничићева 1

тел. 014/221-462

Професор српског језика и књижевности
са 35% радног времена, за рад у издвојеном одељењу 

школе у Осечини, на одређено време ради замене 
запослене на породиљском одсуству, а најдуже до 

31.08.2014. године

УСЛОВИ: професор српског језика и књижевности, мастер професор 
језика и књижевности (студијски програми: Српски језик и Српска 
књижевност); остало у складу са Правилником о врсти стручне спреме 
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама.

Професор рачунарства и информатике
за рад матичној школи и у издвојеном одељењу школе, 
на одређено време ради замене запосленог који обавља 

функцију директора школе, а најдуже до 18.10.2017. 
године

УСЛОВИ: професор информатике, односно дипломирани информати-
чар; професор математике, односно дипломирани математичар, смер 
рачуноводство и информатика; мастер информатичар; остало у складу 
са Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарад-
ника и помоћних наставника у стручним школама.

Професор немачког језика
са 30% радног времена, за рад у издвојеном одељењу 

школе у Осечини, на одређено време ради замене запослене 
на породиљском одсуству и одсуству ради неге детета

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

Професор физике
са 10% радног времена, за рад у издвојеном одељењу 

школе у Осечини

УСЛОВИ: професор физике; дипломирани физичар; мастер физичар 
(претходно завршене академске студије на студијским програмима 
из области физике); остало у складу са Правилником о врсти струч-
не спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у 
стручним школама.

Професор биологије
са 10% радног времена, за рад у издвојеном одељењу 

школе у Осечини

УСЛОВИ: професор биологије; дипломирани биолог; мастер биолог; 
мастер професор биологије; остало у складу са Правилником о врсти 
стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставни-
ка у стручним школама.

 Наука и образовање
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Професор екологије и заштите животне средине
са 25% радног времена, за рад у матичној школи и у 

издвојеном одељењу у Осечини

УСЛОВИ: професор екологије и заштите животне средине; дипломи-
рани еколог животне средине; мастер биолог; остало у складу са Пра-
вилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у стручним школама.

Професор ликовне културе
са 95% радног времена, за рад у матичној школи и у 

издвојеном одељењу школе у Осечини, на одређено време 
ради замене одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: професор ликовних уметности; дипломирани сликар-профе-
сор ликовне културе; остало у складу са Правилником о врсти струч-
не спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у 
стручним школама.

Професор економске групе предмета
за рад у издвојеном одељењу школе у Осечини, на 

одређено време до повратка запослене са одсуства ради 
неге детета

УСЛОВИ: дипломирани економиста; мастер економиста, предходно 
завршене студије првог степена-основне академске студије у области 
економије; остало у складу са Правилником о врсти стручне спреме 
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама.

Професор економске групе предмета
са 45% радног времена, за рад у издвојеном одељењу 

школе у Осечини, на одређено време ради замене 
запослене, а најдуже до краја школске 2013/2014. године, 

односно до 31.08.2014. године

УСЛОВИ: дипломирани економиста; мастер економиста, претходно 
завршене студије првог степена-основне академске студије у области 
економије; остало у складу са Правилником о врсти стручне спреме 
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама.

Професор музичке културе
са 25% радног времена, за рад у матичној школи и у 

издвојеном одељењу школе у Осечини

УСЛОВИ: академски музичар; дипломирани музичар, сви смерови; 
остало у складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама.

Професор психологије
са 25% радног времена, за рад у матичној школи и у 

издвојеном одељењу школе у Осечини

УСЛОВИ: дипломирани психолог; професор психологије; остало у 
складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним школама.

Професор хигијене
са 10% радног времена

УСЛОВИ: доктор медицине; остало у складу са Правилником о врсти 
стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставни-
ка у стручним школама.

ОСТАЛО ЗА СВА РАДНА МЕСТА: кандидати треба да испуњавају сле-
деће услове: 1. да имају држављанство Републике Србије; 2. да имају 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; 3. да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
крнављење, за кривично дело примање мита или давање мита, за кри-
вично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену санкцију, и да за 
њих није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4. да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад; 5. да 
имају одговарајуће образовање стечено на: 1) студијама другог сте-
пена (мастер академске, специјалистичке академске или специјалис-
тичке струковне студије) по пропису који уређује високо образовање 
почев од 10. септембра 2005. године или 2) на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо 

образовање до 10. септембра 2005. године; 6. да имају образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на висо-
кошколској установи у току студија или након дипломирања, од нај-
мање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским 
системом преноса бодова. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да 
доставе оригинале или оверене копије следећих докумената: радну 
биографију; уверење о држављанству (не старије од 6 месеци); дипло-
му о стеченом одговарајућем образовању; доказ о поседовању обра-
зовања из психолошких, педагошких и методичких дисциплина издат 
од стране одговарајуће високошколске установе или доказ о положе-
ном стручном испиту, односно положеном испиту за лиценцу. Уверење 
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и 
ученицима се доставља пре закључења уговора о раду, док уверење 
из казнене евиденције прибавља школа по службеној дужности. Кан-
дидати који уђу у ужи избор биће упућени на претходну проверу пси-
хофизичких способности коју врши надлежна служба за послове запо-
шљавања. Пријаве слати на горенаведену адресу или донети лично у 
секретаријат школе, у времену од 08,00 до 13,00 часова.

средња Школа „17. септеМБар“
14224 Лајковац, Вука Караџића 19

тел. 014/3431-145

Професор математике

Професор математике
са 95% радног времена

Професор енглеског језика
са 11% радног времена

Професор економске групе предмета
са 90% радног времена, на одређено време до повратка 

раднице са боловања

Професор руског језика
са 33% радног времена

Професор уставног и привредног права
са 20% радног времена, на одређено време до 31.08.2014. 

године

Професор социологије
са 40% радног времена, на одређено време до 31.08.2014. 

године

Професор грађанског васпитања
са 30% радног времена, на одређено време до 31.08.2014. 

године

Професор електро групе предмета
са 80% радног времена

УСЛОВИ: услови предвиђени чланом 8. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник Републике Србије“, број 
72/2009, 52/2011 и 55/2013) и одговарајућим одредбама Правилника 
о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама („Сл. гласник Републике Србије“, бр. 
5/91...5/11, 8/11).

 Наука и образовање
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оШ „илија Бирчанин“
14255 Ставе, Бобова 170
тел. 014/271-104, 271-270

Професор физике
са 40% радног времена, на одређено време, закључно са 

20.06.2014. године

Професор математике
за рад у издвојеном одељењу школе у Причевићу

Професор математике
са 90% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава, поред општих услова пропи-
саних чланом 24. став 1. Закона о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/05, 
61/05, 54/09 и 32/13) и посебне услове предвиђене чланом 120. став 1. 
чланом 130. и чланом 8. Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС“, број 72/09, 52/11 и 55/13), Правилником о 
степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, број 11/12 и 15/13). 
Уз писмену својеручно потписану пријаву на конкурс, кандидати треба 
да приложе: 1. диплому о стеченом образовању (оригинал или ове-
рену фотокопију); 2. уверење о држављанству Републике Србије, не 
старије од 6 месеци (оригинал или оверену фотокопију); 3. извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију); 4. уве-
рење о положеним испитима из педагогије и психологије или доказ о 
положеном стручном испиту, тј. испиту за лиценцу; 5. да кандидат зна 
језик на ком се остварује образовно-васпитни рад, доказује се дипло-
мом о стручној спреми или уверењем о положеном испиту из српског 
језика, по програму одговарајуће високошколске установе.

Напомена: Доказ да кандидат да није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрнављење, за кривично дело примање мита или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изречену санкцију, и 
да за њих није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање - прибавља установа; доказ да кандидат има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима, кандидат дос-
тавља пре закључења уговора о раду. Рок за пријављивање је 15 дана 
од дана објављивања конкурса.

висока пословна Школа 
струковних студија
14000 Ваљево, Вука Караџића 3а

тел. 014/232-644

Наставник и избор у звање предавача за ужу научну 
област Информатика и информациони системи

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: завршен електротехнички, природно-математички, економ-
ски, факултет организационих наука и други; магистратура из области 
електротехничких, природно-математичких, економских или организа-
ционих наука; поседовање међународних сертификата за апликативне 
софтвере; поседовање лиценце за ЕCDL тестирање; најмање пет годи-
на радног искуства у настави у високошколсикм установама; способ-
ност за наставни рад; три референце из уже научне, односно стручне 
области за коју се бира (радови објављени у међународним и домаћим 
часописима, радови и саопштења изнетих на међународним и домаћим 
скуповима; студије и пројекти, објављен уџбеник или монографија, 
збирка задатака или практикум из области за коју се бира или мул-
тимедијални садржаји намењени студентима са рецензијом). Посеб-
но се вреднује допринос на развоју наставе и педагошког рада (уна-
пређење програма и плана наставе, иновативна припрема материјала 
за наставу и методе извођења наставе, менторство у изради завршних 
радова, учешће у обукама и радионицама усмереним на методоло-
гију и подизање квалитета наставе). Уз пријаву на конкурс кандидати 
су дужни да доставе следеће доказе: оверену фотокопију дипломе о 
завршеном факултету; оверену фотокопију дипломе о магистратури; 
оверену фотокопију међународних сертификата за апликативне соф-
твере; оверену фотокопију лиценце за ЕCDL тестирање; потврду о рад-
ном искуству; списак радова (објављених у међународним и домаћим 
часописима, радова и саопштења изнетих на међународним и домаћим 
скуповима, студије и пројекти, објављених уџбеника или монографија, 
збирки задатака или практикума); извод из матичне књиге рођених, 

уверење о држављанству, уверење да се против лица не води кривич-
ни поступак и оверену фотокопију личне карте.

Наставник и избор у звање предавача за ужу научну 
област Менаџмент и организација

на одређено време од пет година

УСЛОВИ: завршен економски или факултет организационих наука; 
магистратура из области економских или организационих наука; нај-
мање пет година радног искуства у настави у високошколсикм уста-
новама; способност за наставни рад; три референце из уже научне, 
односно стручне области за коју се бира (радови објављени у међуна-
родним и домаћим часописима, радови и саопштења изнетих на међу-
народним и домаћим скуповима; студије и пројекти, објављен уџбеник 
или монографија, збирка задатака или практикум из области за коју се 
бира или мултимедијални садржаји намењени студентима са рецен-
зијом). Посебно се вреднује допринос на развоју наставе и педагош-
ког рада (унапређење програма и плана наставе, иновативна припре-
ма материјала за наставу и методе извођења наставе, менторство у 
изради завршних радова, учешће у обукама и радионицама усмереним 
на методологију и подизање квалитета наставе). Уз пријаву на кон-
курс кандидати су дужни да доставе следеће доказе: оверену фотоко-
пију дипломе о завршеном факултету; оверену фотокопију дипломе о 
магистратури; потврду о радном искуству; списак радова (објављених 
у међународним и домаћим часописима, радова и саопштења изнетих 
на међународним и домаћим скуповима, студије и пројекти, објавље-
них уџбеника или монографија, збирки задатака или практикума); 
извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, уверење 
да се против лица не води кривични поступак и оверену фотокопију 
личне карте.

Наставник и избор у звање предавача за ужу научну 
област Финансије и рачуноводство

на одређено време до пет година

УСЛОВИ: завршен економски факултет; магистратура из области 
економских наука; најмање пет година радног искуства у наста-
ви у високошколским установама; способност за наставни рад; три 
референце из уже научне, односно стручне области за коју се бира 
(радови објављени у међународним и домаћим часописима, радови и 
саопштења изнетих на међународним и домаћим скуповима; студије 
и пројекти, објављен уџбеник или монографија, збирка задатака или 
практикум из области за коју се бира или мултимедијални садржаји 
намењени студентима са рецензијом). Посебно се вреднује допри-
нос на развоју наставе и педагошког рада (унапређење програма и 
плана наставе, иновативна припрема материјала за наставу и методе 
извођења наставе, менторство у изради завршних радова, учешће у 
обукама и радионицама усмереним на методологију и подизање ква-
литета наставе). Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да доставе 
следеће доказе: оверену фотокопију дипломе о завршеном факулте-
ту; оверену фотокопију дипломе о магистратури; потврду о радном 
искуству; списак радова (објављених у међународним и домаћим часо-
писима, радова и саопштења изнетих на међународним и домаћим ску-
повима, студије и пројекти, објављених уџбеника или монографија, 
збирки задатака или практикума); извод из матичне књиге рођених, 
уверење о држављанству, уверење да се против лица не води кривич-
ни поступак и оверену фотокопију личне карте.

оШ „диМитрије туцовиЋ“
14226 Јабучје

тел. 014/74-014

Наставник математике
на одређено време до повратка запослене са породиљског 

одсуства и одсуства ради неге детета

Наставник српског језика
на одређено време до повратка запослене са породиљског 

одсуства и одсуства ради неге детета

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, на основу Правилника о врсти 
стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи. 
Поред наведеног, потребно је да кандидати испуњавају и остале усло-
ве: да поседују психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
ученицима; да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривично 
дело за којим је изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
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или родоскрнављење, за кривична дела примања мита или давања 
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изречену санкцију, 
и да за њих није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање. Уз пријаву доставити извод из матичне књиге рођених, 
уверење о држављанству Републике Србије и доказ о одговарајућем 
образовању.

оШ „стеван филиповиЋ“
14222 Дивци

тел. 014/274-200, 274-507

Професор математике
са 88% радног времена

УСЛОВИ: Потребно је да кандидати испуњавају следеће услове:
1) да поседују одговарајуће високо образовање утврђено чланом 8. 
став 2. Закона о основама система образовања и васпитања (Сл. глас-
ник РС 72/09, 55/11 и 55/13) и Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основној школи (Сл. гласник 
РС бр. 11/12 и 15/13);
2) кандидати морају, у складу са чланом 8. став 4. Закона о основама 
система образовања и васпитања, да имају и образовање из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високош-
колској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 
бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова; кандидати који су у току студија положили испите 
из педагогије и психологије или су положили стручни испит, односно 
испит за лиценцу, сматра се да имају образовање из горенаведених 
дисциплина;
3) да су држављани Републике Србије;
4) да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима;
5) да нису осуђивани за кривично дело на безусловну казну затвора од 
најмање три месеца или за кривично дело које их чини неподобним за 
обављање послова у школи.
Уз пријаву на конкурс, поред кратке биографије, кандидати су дужни 
да у оригиналу или у овереном препису доставе следећа документа:
1. извод из матичне књиге рођених;
2. уверење о држављанству, не старије од шест месеци;
3. диплому или уверење о стеченом одговарајућем образовању; 
4. доказ о поседовању образовања из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стеченом на високошколској установи, издат 
од те установе или доказ о поседовању стручног испита, односно 
испита за лиценцу.
Доказ о поседовању психичке, физичке или здравствене способности 
за рад са децом и ученицима, односно лекарско уверење, изабрани 
кандидат подноси пре закључења уговора о раду. Психолошку проце-
ну способности кандидата за рад са децом и ученицима врши Нацио-
нална служба за запошљавање. Доказ о некажњавању прибавља 
установа. Пријаве са потпуном документацијом слати на горенаведену 
адресу, са назнаком: „За конкурс“.

врање

оШ „Бранко радичевиЋ“
17525 Трговиште
тел. 017/452-254

Спремачица
за рад у издвојеном одељењу у Лесници, на одређено време 

до 31.08.2014. године

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа; да кандидат 
испуњава услове утврђене чл. 24 до 26 Закона о раду („Сл. гласник 
РС“, бр. 24/05, 61/05 и 54/09), чл. 120 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13). Уз 
пријаву на оглас кандидат треба да приложи: копију сведочанства о 
завршеној основној школи, уверење о држављанству, извод из матич-
не књиге рођених, доказ о здравственој способности доставља се пре 
закључивање уговора о раду, док доказ о неосуђиваности прибавља 
школа. Рок за подношење пријаве је 8 дана. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се узимати у разматрање.

универЗитет у ниШу 
учитељски факултет у врању

17500 Врање, Партизанска 14
тел. 017/422-962, 431-960

Сарадник у звању асистента за ужу научну област 
Методика наставе математике

на одређено време

УСЛОВИ: студент докторских студија за образовање учитеља или 
магистар дидактичко-методичких наука који има одобрену тему док-
торске дисертације.

ПОСЕБАН УСЛОВ: укупна просечна оцена на претходним нивоима сту-
дија најмање 8 и способност за наставни рад.

Сарадник у звању асистента за ужу научну област 
Књижевност

на одређено време

УСЛОВИ: студент докторских студија из области књижевности или 
магистар књижевних наука који има одобрену тему докторске дисер-
тације.

ПОСЕБАН УСЛОВ: укупна просечна оцена на претходним нивоима сту-
дија најмање 8 и способност за наставни рад.

ОСТАЛО: Кандидат уз пријаву подноси: биографију, библиографију 
(списак научних и стручних радова и саме радове - уколико их има), 
оверени препис диплома о завршеним студијама и потврду о статусу 
студента одговарајућег нивоа студија или одлуку о прихваћеној - одо-
бреној теми докторске дисертације. Пријава се подноси Учитељском 
факултету у Врању, Партизанска 14, у року од 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити раз-
матране.

ГиМнаЗија „скендерБеу“
17523 Прешево, 15 новембар 100

тел. 017/661-246

У настави на српском језику

Наставник руског језика
за 9 часова недељно

Наставник математике
за 16 часова недељно

Наставник физике
за 7 часова недељно

Наставник грађанског васпитања
за 3 часа недељно, на одређено време до  

31.08.2014. године

У настави на албанском језику

Наставник српског језика
2 извршиоца

Наставник српског језика
за 14 часова, на одређено време до  

31.08.2014. године

Наставник албанског језика
за 12 часова недељно, на одређено време до 31.08.2014. 

године

Наставник енглеског језика
за 4 часа недељно, на одређено време до  

31.08.2014. године

Наставник немачког језика
за 6 часова недељно, на одређено време до31.08.2014. 

године
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Наставник географије
за 10 часова недељно, на одређено време до 31.08.2014. 

године

Наставник математике
за 36 часова недељно, на одређено време до повратка 

раднице са породиљског одсуства
2 извршиоца

Наставник историје
на одређено време до истека мандата директору и за 2 часа 

недељно на одређено време до 
 31.08.2014. године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме траженог занимања, према Зако-
ну о основама система образовања и васпитања Републике Србије; 
психичка, физичка и здравствена способност за за рад са децом и уче-
ницима; да кандидат има држављанство РС; да није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тач. 3 
Закона о основама образовања и васпитања Републике Србије.

ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: оверену копију дипломе, уверење о 
држављанству РС. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ност за рад се подноси приликом потписивања уговора о раду. Рок за 
пријављивање 15 дана.

оШ „вук караЏиЋ“
17523 Прешево, Железничка 14б

тел. 017/664-387

Књижничар
са 50% радног времена, на одређено време до повратка 

раднице са породиљског одсуства

УСЛОВИ: одговарајућа стручна спрема у складу са Правилником о 
врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у ОШ и Пра-
вилником о организацији и систематизацији радних места; да кандида-
ти имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање 3 месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мања малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрнављење, за кривично дело примање или давање мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да имају држављанство Републике Србије. Уз пријаву доста-
вити: оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, извод 
из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, уверење да се 
против кандидата не води кривични поступак. Уверење о здравственој 
способности подноси се пре закључивања уговора о раду, а доказ о 
неосуђиваности прибавља школа.

пониШтење дела конкурса 
средња Школа „сеЗаи сурои“

Бујановац, Светозара Марковића бб
тел. 017/653-826

Конкурс објављен 06.11.2013. године у публикацији „Посло-
ви“ број 542, поништава се за радна места:
1. наставник албанског језика, на одређено време, са 70% 
радне норме, до 31.08.2014. године;
2. наставник електротехничке групе предмета, на одређено 
време, са 100% радне норме, до 31.08.2014. године;
3. наставник практичке наставе медицинске групе предмета, 
на одређено време, са 40% радне норме, до 31.08.2014. годи-
не;
4. наставник српског језика, на одређено време, са 40% радне 
норме, до 31.08.2014. године;
5. наставник математике, на одређено време, са 30% радне 
норме, до 31.08.2014. године.
Остали део конкурса остаје непромењен.

средња Школа „сеЗаи сурои“
Бујановац, Светозара Марковића бб

тел. 017/653-826

1. Наставник албанског језика
са 70% радног времена

2. Наставник математике
са 30% радног времена

3. Наставник српског језика
са 40% радног времена

4. Наставник електротехничке групе предмета

5. Наставник практичне наставе
за образовни профил медицинска сестра техничар, са 40% 

радног времена

6. Наставник физике
са 40% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да имају одговарајуће високо образовање 
на основу члана 8. став 2. тачка 1. Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 55/13), на студијама другог 
степена (мастер академске студије, специјалистичке академске сту-
дије или специјалистичке струковне студије), по пропису почев од 10. 
септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године по пропису који је уређивао високо образовање 
од 10. септембра 2005. године, одговарајући факултет; за радна места 
за практичну наставу - смер медицина, под редним бројем 4, канди-
дати са стеченим одговарајућим високим образовањем на студијама 
првог степена (основне академске, односно струковне студије) сту-
дијама у трајању од три године или вишим образовањем. Кандидати 
поред општих услова утврђених Законом о раду треба да испуњавају 
и услове на основу члана 120. став 1. тачка 1 - 5 и став 3 и 4 Зако-
на о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 
55/13). У радни однос у установи може да буде примљено лице под 
условом прописаним законом и ако: 1. има одговарајуће образовање; 
2. психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; 3. није осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
крнављење, за кривично дело примања мита или давања мита, за кри-
вично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечностии других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, ни 
лице за које је, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4. има држављанство Републике Србије; 5. зна језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад. Лица која конкуришу за радно 
место наставника српског језика морају да имају доказ о знању језика 
на коме се остварује образовно-васпитни рад (албански језик). Усло-
ви из члана 120 став 1 доказују се приликом пријема у радни однос 
и проверавају се у току рада. Докази о испуњености услова из члана 
120 став 1 тачка 1, 4 и 5 подносе се уз пријаву на конкурс, а из става 
1 тачка 2 пре закључења уговора о раду. Доказ из става 3 прибавља 
школа. Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања конкурса у 
публикацији „Послови“. Кандидати подносе комплетну документацију 
у наведеном року, на адресу: Средња школа „Сезаи Сурои“, Бујановац, 
Светозара Марковића бб, 17520 Бујановац, тел. 017/653-826. Непот-
пуна и неблаговремена документација неће се узети у разматрање. 
Напомена: настава се у школи изводи на албанском језику.

исправка дела оГласа 
оШ „Бора станковиЋ“

Ново Село
17525 Трговиште

017/490-262

Оглас објављен 06.11.2013. године у публикацији „Послови“ 
мења се за радно место: наставник француског језика са 10% 
радног времена и треба да стоји: наставник француског јези-
ка са 10% радног времена, на одређено време до 31.08. 2014. 
године. У осталом делу конкурс остаје непромењен.

 Наука и образовање
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оШ „предраГ девеЏиЋ“
17542 Врањска Бања

тел. 017/545-218

За рад у издвојеном одељењу у Првонеку:

Професор српског језика
за 13 часова недељно

Професор музичке културе
за 4 часа недељно

За рад у издвојеном одељењу у Бабиној Пољани:

Професор разредне наставе

Ваннаставно особље:

Спремач
за рад у издвојеном одељењу у Бабиној Пољани, са 50% 

радног времена, на одређено време до 31.08.2014. године

УСЛОВИ: одговарајућа школска спрема предвиђена Правилником 
о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи („Службени гласник - Просветни гласник РС“, број 6/96, 
3/99, 10/02, 4/03, 10/04 и 20/04), осмогодишња школа за ваннастав-
но особље; да има одговарајућу здравствену способност, да има 
држављанство Републике Србије. Рок за пријављивање је 8 дана од 
дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве се се неће 
узимати у разматрање. Одлука о избору кандидата донеће се у року од 
15 дана од дана завршетка огласа, о чему ће кандидати бити писмено 
обавештени.

доМ културе „аБдула краШница“
17500 Прешево, 15 новембар 90

тел. 017/668-546

Електричар расвете - тонист

УСЛОВИ: III степен стручне спреме траженог занимања, електротех-
ничар мреже и постројења, једна година радног искуства и да нема 
законских сметњи за заснивање радног односа. Уз пријаву доставити: 
извод из матичне књиге рођених, доказ о стручној спреми (диплому) 
и уверење да кандидат није под истрагом и да се не води кривични 
поступак.

иЗМена оГласа 
оШ „Бранко радичевиЋ“ 

17510 Владичин Хан, Боре Станковића 40
тел. 017/474-808

Оглас објављен 27.11.2013. године у публикацији „Послови“ 
мења се за радно место: наставник биологије са 55% радног 
времена и исправно треба да гласи: наставник биологије са 
30% радног времена и наставник изборног предмета Чувари 
природе са 25% радног времена. У свему осталом оглас остаје 
неизмењен.

основна Школа „МухареМ кадриу“
Општина Бујановац

Село Велики Трновац
тел. 017/656-671

1. Наставник српског језика за 15 часова недељно

2. Наставник албанског језика
на одређено време до повратка наставника са функције в.д. 

директора школе, а најдуже до 31.08.2014. године

3. Наставник албанског језика
за 5 часова недељно

4. Наставник географије
за 9 часова недељно

5. Наставник историје
за 13 часова недељно, на одређено време до повратка 

наставника са дужности помоћника директора школе, а 
најдуже до 31.08.2014. године

6. Наставник математике
2 извршиоца

7. Наставник техничког и информатичког 
образовања

за 18 часова недељно

8. Наставник информатике и рачунарства
за 5 часова недељно

9. Наставник француског језика
за 18 часова недељно

10. Наставник немачког језика
за 6 часова недељно

11. Наставник физике
за 6 часова недељно, на одређено време до повратка 

наставнице са боловања, а најдуже до 31.08.2014. године

12. Психолог школе
на одређено време до повратка запослене са породиљског 

одсуства, а најдуже до 31.08.2014. године

13. Наставник српског језика
у нижим разредима, за 9 часова недељно, на одређено 

време до повратка запослене са породиљског одсуства, а 
најдуже до 31.08.2014. године

14. Наставник музичке културе
за 4 часа недељно

УСЛОВИ: I. да кандидат има одговарајуће образовање на студијама 
другог степена (мастер академске студије, специјалистичке или спе-
цијалистичке струковне студије), у складу са Законом о високом обра-
зовању, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. сеп-
тембра 2005. године или на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по пропису који уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године; II. да кандидат има образовање из психолош-
ких, педагошких и методичких дисиплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова 
и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом пре-
носа бодова; III. да кандидат да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; IV. да није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривично 
дело примања мита или давања мита, за кривично дело из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; V. да је држављанин 
Републике Србије; VI. доказ о знању језика на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад.

 Наука и образовање

Модеран  
јавни сервис

Брз и ефикасан 
одговор  
на захтеве  
клијената
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ОСТАЛО: Проверу психичке, физичке и здравствене способности за 
рад са децом и ученицима врши надлежна служба за послове запо-
шљавања, применом стандардизованих поступака. Лекарско уверење 
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и 
ученицима доказује се пре закључења уговора о раду. Доказ о испуње-
ности услова из тачке IV овог конкурса прибавља школа по службеној 
дужности, преко надлежних органа. За радна места под редним бројем 
1 до 12 - кандидати треба да имају завршен VII степен стручне спре-
ме одговарајуће струке, док за радна места под редним бројем 13 до 
14 - кандидати треба да имају VII или VI степен стручне спреме одго-
варајуће струке. Уз пријаву кандидати треба да поднесу: 1. оверену 
фотокопију дипломе о завршеној одговарајућој школској спреми или 
уверење о стеченој стручној спреми,
2. оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених,
3. оверену фотокопију уверења о држављанству (не старије од шест 
месеци),
4. доказ о знању албанског језика за кандидате који су завршили сту-
дије на другом наставном језику и којима албански језик није матерњи 
језик,
5. уверење или потврду о положеним испитима из психологије, педа-
гогије и методичких дисиплина на високошколској установи у току сту-
дија или након дипломирања од најмање 60 бодова и шест бодова 
праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова. 
Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Комплетну документацију слати на адресу: Основна школа 
„Мухарем Кадриу“, Велики Трновац, са назнаком „За конкурс“. Небла-
говремене, непотпуне и пријаве са неадекватном документацијом неће 
се разматрати. Настава се изводи на албанском језику.

вршац

Белоцркванска ГиМнаЗија и 
еконоМска Школа

26340 Бела Црква, Јована Цвијића 11
тел. 013/853-476

тел/факс: 013/853-475

Наставник математике
са 55% радног времена

Наставник енглеског језика
са 28% радног времена

УСЛОВИ: поседовање одговарајућег образовања предвиђеног чл. 8. 
Закона о основама система образовања и васпитања („Службени глас-
ник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13)и Правилником о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадника и помоћних радника у 
гимназији („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр. 15/2013). Поред 
одговарајућег високог образовања стеченог на студијама другог сте-
пена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије 
или специјалистичке струкове студије), по пропису који уређује високо 
образовање, почев од 10. септембра 2005. године или на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године (чл. 8. 
став 2. тачка 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпи-
тања), кандидат мора да има образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и шест бодова 
праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова 
(чл. 8. став 4. и чл. 121. став 9. Закона о основама система образо-
вања и васпитања). Наставник који је у току студија положио испите 
из педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно 
испит за лиценцу, сматра се да има образовање из члана 8. став 4. 
Закона о основама система образовања и васпитања (чл. 121 став 10 
овог Закона).

ОСТАЛО: Поред општих услова предвиђених законом, кандидат треба 
да испуњава и следеће услове: да има одговарајуће образовање; да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима, да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у члану 120. став 1. тачка 3. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања, да има држављанство Републике Србије, 
да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Послове 
наставника може да обавља лице које је стекло средње, више или 
високо образовање на језику на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад или је положио испит из тог језика по програму одговарајуће 
високошколске утанове (члан 121. став 7. Закона о основама система 
образовања и васпитања). Уз пријаву приложити: краћу биографију 
са адресом и контакт телефоном (CV), оверену фотокопију дипломе о 
стеченом одговарајућем образовању, доказ да кандидат има образо-
вање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено 
на високошколској установи у току студија или након дипломирања, 

од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са 
Европским системом преноса бодова (потврда/уверење одговарајуће 
високошколске установе о броју остварених бодова, односно поло-
женим испитима или оверена копија уверења о положеном стручном 
испиту, односно испиту за лиценцу), уверење о држављанству, не ста-
рије од 6 месеци, извод из матичне књиге рођених на новом обрасцу, 
доказ да зна језик на коме се остварује образовно васпитни рад (доказ 
сагласно члану 121. став 7. Закона о основама система образовања 
и васпитања). Уколико кандидат није стекао средње и високо обра-
зовање на српском језику у обавези је да достави доказ да је поло-
жио испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске 
установе. Документа се достављају у оригиналу или у овереној копији 
и иста се по окончању конкурса не враћају кандидатима. Лекарско 
уверење о поседовању психичке, физичке и здравствене способности 
за рад са децом и ученицима доставља изабрани кандидат пре закљу-
чења уговора о раду. Доказ из казнене евиденције, у складу са чланом 
120 став 1 тачка 3 и став 4 Закона о основама система образовања и 
васпитања, прибавља школа. У поступку одлучивања о избору канди-
дата директор ће извршити ужи избор кандидата који ће бити упуће-
ни на претходну психолошку процену способности за рад са децом 
и ученицима, коју врши надлежна служба за послове запошљавања. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у публика-
цији „Послови“. Пријаве на конкурс, са потребном документацијом о 
испуњености услова, доставити лично или поштом на адресу школе, 
са назнаком: „За конкурс“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
бити узете у разматрање.

пу „среЋно детињство“
26360 Пландиште, Карађорђева бб

тел/факс: 013/861-216

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат за директора треба да испуњава одговарајуће 
образовање из члана 8. став 3. и услове из члана 120. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 
52/2011, 55/2013): да поседује образовање на студијама другог сте-
пена (мастер академске студије - специјалистичке академске студије 
или специјалистичке струковне студије) по провису који уређује висо-
ко образовање почев од 10. септембра 2005. године - Закон о висо-
ком образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентич-
но тумачење и 97/08 и 44/10); да поседује образовање на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године. Изузет-
но, васпитач јесте и лице са стеченим одговарајућим високим образо-
вањем на студијама првог степена (основне академске студије, однос-
но струковне студије), студијама у трајању од три године или вишим 
образовањем; да поседује образовање за васпитача, дозволу за рад, 
обуку и положен испит за директора установе и најмање десет годи-
на рада у предшколској установи на пословима васпитања и образо-
вања, након стеченог одговарајућег образовања. Лице из става 2 и 3 
мора да има образовање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у уста-
нови, у складу са Европским системом преноса бодова. Програм за 
стицање образовања из става 4 реализује високошколска установа у 
оквиру акредитованог студијског програма или као програм образо-
вања током читавог живота, у складу са прописима којима се уређује 
високо образовање.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат за директора подноси: био-
графске податке, односно радну биографију, оверену фотокопију 
дипломе о завршеном одговарајућем високом образовању, оверену 
фотокопију уверења о положеном испиту за лиценцу, стручном испиту 
(дозволу за рад), потврду о раду у области образовања, извод из мати-
чне књиге рођених, лекарско уверење да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом. Установа прибавља уверење 
да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскрнављење, за кривично дело примање мита ии давање мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
да има држављанство Републике Србије. Рок за пријављивање је 15 
дана од дана објављивања конкурса. Пријаве са одговарајућом доку-
ментацијом слати на горенаведену адресу.
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оШ „ђура јакШиЋ“
26333 Павлиш, Жарка Зрењанина 79

тел. 013/2891-130

Шеф рачуноводства
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду, канди-
дат треба да испуњава следеће услове: да има одговарајуће обра-
зовање предвиђено Правилником о организацији рада и системати-
зацији радних места у ОШ „Ђура Јакшић“ у Павлишу број 223/1 од 
дана 16.09.2013. године, односно да је дипломирани економиста (VII/1 
степен стручне спреме) или да има завршену вишу економску школу 
(VI степен стручне спреме) или средњу економску школу (IV степен 
стручне спреме).

Административни радник
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду, канди-
дат треба да испуњава следеће услове: да има одговарајуће обра-
зовање предвиђено Правилником о организацији рада и системати-
зацији радних места у ОШ „Ђура Јакшић“ у Павлишу број 223/1 од 
дана 16.09.2013. године, односно да има завршену средњу економ-
ску школу, гимназију или неку другу средњу школу (IV степен стручне 
спреме); да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрнављење, за кривично дело примање мита или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; држављанство Републике Србије; да зна језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад и познавање рада на рачунару.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да поред краће 
биографије доставе, у оригиналу или у овереном препису/фотокопији, 
следећу документацију: извод из матичне књиге рођених; уверење о 
држављанству - не старије од шест месеци и диплому, сведочанство 
или уверење о стеченој стручној спреми. Доказ о неосуђиваности при-
бавља школа службеним путем. Доказ о поседовању психичке, физич-
ке и здравствене способностима за рад са децом и ученицима (лекар-
ско уверење) подноси изабрани кандидат по коначности одлуке о 
избору кандидата, а пре закључења уговора о раду. Рок за пријављи-
вање је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Одлука о избору кан-
дидата биће донета најкасније у року од 30 дана од истека рока за 
подношење пријава. Пријаве на конкурс са траженом документацијом 
могу се поднети лично или поштом на горенаведену адресу. Детаљне 
информације могу се добити на телефон: 013/2891-130.

Школски центар „никола тесла“
26300 Вршац, Стеријина 40-44

тел. 013/830-668

Наставник машинске групе предмета (Машински 
материјали, Моделирање машинских елемената и 
конструкције, Компјутерска графика и Практична 

настава)
на одређено време ради замене одсутног запосленог преко 

60 дана (настава се изводи на српском језику)

УСЛОВИ: висока стручна спрема - VII степен стручне спреме, у скла-
ду са одредбом члана 8 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гл. РС бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и чланом 7 тачка 8 
Правилника о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника 
и помоћних наставника у стручним школама („Сл. гласник РС - Про-
светни 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, 4/09, 5/11, 8/11 и 9/13), 
дипломирани машински инжењер; дипломирани инжењер машинства; 
професор машинства; мастер инжењер машинства, претходно завр-
шене студије првог степена - основне академске студије у области 
машинства.

ОСТАЛО: Кандидат треба да има држављанство Републике Србије, да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-

ца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
крнављење, за кривично дело примање мита или давање мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; психичка, физичка и здравствена способност за рад са уче-
ницима; да лице зна језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад. Уз пријаву и краћу биографију кандидати су дужни да доставе: 
оверену копију дипломе о одговарајућој стручној спреми и потреб-
ним знањима; оверену копију или оригинал уверења о држављанству 
и извод из матичне књиге рођених; фотокопију личне карте. Рок за 
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања. Проверу пси-
хофизичких способности кандидата за рад са децом и ученицима врши 
Национална служба за запошљавање. Доказ о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са децом и ученицима доставља кан-
дидат пре закључења уговора о раду. Пријаву са доказима о испуња-
вању услова конкурса кандидати достављају лично или путем поште, 
на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се разматрати.

ГиМнаЗија „Борислав петров Браца“
26300 Вршац, Михајла Пупина 1

тел. 013/836-448
е-mail: administracija@vrsackagimnazija.edu.rs

Професор српског језика и књижевности
за 85% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање: професор, односно дипло-
мирани филолог за српскохрватски језик и југословенску књижевност; 
професор односно дипломирани филолог за југословенску књижев-
ност и српскохрватски језик; професор односно дипломирани филолог 
за југословенску књижевност и општу књижевност; професор српскох-
рватског језика са јужнословенским језицима; професор југословенске 
књижевности и српског језика; професор југословенске књижевности 
са страним језиком; професор српског језика и књижевности; профе-
сор српске књижевности и језика; професор српске књижевности и 
језика са општом књижевношћу; дипломирани филолог за књижев-
ност и српски језик; дипломирани филолог за српски језик и књижев-
ност; дипломирани филолог српског језика са јужнословенским јези-
цима; мастер професор језика и књижевности (студијски програми: 
Српски језик; Српски језик и књижевност; Српска књижевност; Српска 
књижевност и језик; Српска књижевност и језик са општом књижев-
ношћу; Српска филологија: српски језик и лингвистика; Филологија, 
модули: Српски језик и Српски језик и компаративна књижевност; 
мастер филолог (студијски програми: Српски језик; Српски језик и 
књижевност; Српска књижевност, Српска књижевност и језик, Срп-
ска књижевност и језик са општом књижевношћу, Српска филологија: 
српски језик и лингвистика; Филологија, модули: Српски језик и Срп-
ски језик и компаративна књижевност). Лица која су стекла академско 
звање мастер морају имати предходно завршене основне академске 
студије на студијским програмима Српски језик и књижевност; Српска 
књижевност и језик; Српска књижевност и језик са компаратистиком; 
Српска филологија: српски језик и књижевност; Србистика.

ОСТАЛО: Поред одговарајућег образовања прописаног Правилником о 
степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћ-
них наставника у гимназији („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, 
бр. 15/2013) за пријем у радни однос кандидат треба да испуњава и 
следеће услове: да има образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и шест бодова 
праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова 
(чл. 8. став 4. и чл. 121 став 9 Закона о основама система образовања 
и васпитања); знање језика на ком се остварује васпитно-образовни 
рад; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кри-
вична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања; да је држављанин Републике Србије. 
Уз пријаву доставити: молбу са биографијом, оверену копију дипло-
ме о стеченом образовању; оригинал или оверену копију уверења 
о држављанству и оригинал или оверену копију извода из матичне 
књиге рођених, доказ о положеном испиту за дозволу за рад настав-
ника, васпитача и стручних сарадника (лиценцу); доказ да кандидат 
има образовање из психолошких и педагошких дисциплина стечено 
на високошколској установи или након дипломирања од најмање 30 
бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом 
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преноса бодова. Фотокопије докумената морају бити оверене. Избор 
наставника врши се након извршене провере психофизичких способ-
ности кандидата за рад са децом и ученицима коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања. Доказ о неосуђиваности прибавља 
школа. Уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за 
рад са децом и ученицима подноси изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се размат-
рати. Пријаве доставити на горенаведену адресу школе.

предШколска установа „чаролија“
26300 Вршац, Ђуре Јакшића 3

тел. 013/831-700

Васпитач
на одређено време до повратка запослене са породиљског 

одсуства и одсуства са рада ради неге детета

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посла васпитача може бити 
примљен кандидат који испуњава следеће услове: да има завршену 
вишу школску спрему, односно одговарајућу високу школску спрему 
на студијама првог степена (основне струковне студије) у трајању од 
три године (VI степен стручне спреме) или студијама другог степена 
(дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске 
студије или специјалистичке струковне студије - VII степен стручне 
спреме).

ОСТАЛО: Кандидат треба да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом; да има држављанство Републике Србије; 
да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месе-
ца, као и за кривично дело насиља у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскр-
нављење, за кривично дело примање или давање мита, за кривично 
дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и за кога 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање. Рок 
за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. Потпуном 
пријавом сматра се пријава која садржи: доказ о стеченом образовању 
(оверени препис или оверену фотокопију дипломе или уверења; доказ 
о држављанству Републике Србије (уверење о држављанству). Прија-
ве слати на горенаведену адресу.

Зајечар

оШ „Митрополит Михаило“
18230 Сокобања, Митрополита Михаила 5

тел. 018/833-100

Помоћни радник
на одређено време до повратка запослене са породиљског 

одсуства и одсуства ради неге детета, са 50% радног 
времена, за рад у издвојеном одељењу у Белом Потоку

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, стечен осмогодишњим школо-
вањем. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: уверење 
о држављанству; оверену диплому, односно сведочанство о стеченом 
образовању; извод из матичне књиге рођених. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће бити разматране. Пријаве доставити на горена-
ведену адресу, са назнаком: „Пријава на конкурс“ и назнаком радног 
места за које се кандидат пријављује.

еконоМско-трГовинска 
Школа у Зајечару

19000 Зајечар, Књегиње Љубице 3-5

Наставник историје
са 60% радног времена

Спремачица

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа предвиђе-
них чланом 24 став 1 Закона о раду („Сл. гласник РС“, 24/05, 61/05, 
54/09 и 32/13) и чланом 120 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/2013), пријављени 
кандидати треба да испуњавају услове у погледу врсте тражене струч-
не спреме утврђене Правилником о врсти стручне спреме наставника, 
стручних сарадника и сарадника у настави у стручним школама („Про-
светни гласник“, број 5/91; 1/92; 21/93; 3/94; 7/96; 7/98; 3/99; 6/2001; 
3/2003; 8/2003; 11/2004; 5/2005; 2/07; 4/07; 7/08; 11/2008; 5/2011; 
8/2011 и 9/2013). Кандидати који се пријављују на конкурс морају да 
имају образовање из психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина стечено на високошколској установи у току студија или након 
дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, 
у складу са Европским системом преноса бодова, осим кандидата који 
су у току студија положили испит из педагогије и психологије или су 
положили стручни испит, односно испит за лиценцу. Уз пријаву на 
конкурс кандидати су дужни да, поред краће биографије, доставе у 
оригиналу или у овереном препису, следећу документацију: уверење 
о држављанству; извод из матичне књиге рођених; доказ о прописаној 
стручној спреми. Лица која су стекла академско звање мастер у обаве-
зи су да доставе и уверење или диплому о претходно завршеним ака-
демским студијама. Доказ о поседовању образовања из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стеченом на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова 
и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом пре-
носа бодова или уверење о положеном испиту из педагогије и психо-
логије у току студија или доказ о положеном стручном испиту, односно 
положеном испиту за лиценцу. Уколико кандидат није стекао средње и 
високо образовање на српском језику, у обавези је да достави доказ да 
је положио испит из српског језика по програму одговарајуће високош-
колске установе. Доказ о неосуђиваности прибавља школа службеним 
путем. Лекарско уверење о поседовању психичке, физичке и здравс-
твене способности за рад са децом и ученицима доставља изабрани 
кандидат, пре закључења уговора о раду.

УСЛОВИ за радно место под 2: кандидат треба да поседује основно 
образовање, што доказује овереном фотокопијом сведочанства, да је 
држављанин Републике Србије - уверењем о држављанству, не ста-
рије од 6 месеци, као и да достави извод из матичне књиге рођених. 
За лекарско уверење и доказ из казнене евиденције важе исти услови 
као и за наставно особље. 

ОСТАЛО: Сва фотокопирана документа морају бити оверена. Пријаву 
са доказима о испуњавању тражених услова конкурсом доставити у 
року од 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Посло-
ви“, на наведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се разматрати.

 Наука и образовање
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оШ „владислав петковиЋ дис“
19341 Грљан, Зорана Радмиловића 10

Наставник енглеског језика у првом циклусу
на одређено време, са 40% радног времена, за рад у 

издвојеним одељењима школе у Грлишту, Малом Извору и 
Врбици, ради замене одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање стечено на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске сту-
дије или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује 
високо образовање почев од 10. септембра 2005. године; на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; образо-
вање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено 
на високошколској установи у току студија или након дипломирања, 
од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са 
Европским системом преноса бодова; као и да има образовање у скла-
ду са Правилником о степену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи; психичка, физичка и здравствена 
способност за рад са децом и ученицима; неосуђиваност правоснаж-
ном пресудом за кривична дела из чл. 120. ст. 1. тач. 3. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања; држављанство РС; да канди-
дат зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву 
на конкурс кандидати треба да приложе: оверен препис-фотокопију 
дипломе о стеченој стручној спреми; уверење о држављанству; извод 
из матичне књиге рођених; лица која су стекла академско звање мас-
тер у обавези су да доставе и уверење, односно диплому о претходно 
завршеним основним академским студијама; доказ о поседовању обра-
зовања из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стече-
ном на високошколској установи у току студија или након дипломи-
рања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са 
Европским системом преноса бодова. Кандидат који је положио испите 
из педагогије или психологије или је положио стручни испит, односно 
испит за лиценцу, сматра се да има образовање из наведених дисци-
плина, доказ: оверена фотокопија индекса или потврда, односно ове-
рена фотокопија лиценце; уколико кандидат није стекао средње, више 
или високо образовање на српском језику, у обавези је да достави 
доказ о положеном испиту из српског језика по програму одговарајуће 
високошколске установе. Неопходно је да кандидати доставе потреб-
ну документацију у оригиналу, или оверене фотокопије, не старије од 
6 месеци. Доказ о здравственој способности изабрани кандидат дос-
тавиће школи пре закључења уговора о раду. Извештај из казнене 
евиденције МУП-а школа прибавља по службеној дужности. Пријаве 
са доказима о испуњавању услова подносе се у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса, лично или на горенаведену адресу. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

оШ „хајдук вељко“
19000 Зајечар, Добривоја Радосављевића Бобија бб

Наставник физике
са 30% радног времена, за рад у издвојеном одељењу у 

Звездану

Наставник енглеског језика
са 10% радног времена, за рад у издвојеном одељењу у 

Звездану

Наставник грађанског васпитања
са 60% радног времена, у другом циклусу основног 
образовања и васпитања, за рад у матичној школи и 

издвојеном одељењу у Звездану

Наставник физике
на одређено време, ради замене запослене одсутне преко 

60 дана, за рад у матичној школи

Наставник историје
на одређено време, са 35% радног времена, ради замене 

запослене одсутне преко 60 дана, до повратка са функције, 
за рад у издвојеном одељењу у Звездану

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

запослене одсутне преко 60 дана, за рад у матичној школи

Наставник француског језика

на одређено време, са 89% радног времена, ради замене 
запосленог одсутног преко 60 дана, за рад у матичној 

школи и у издвојеном одељењу у Звездану

Наставник историје за изборни предмет Свакодневни 
живот у прошлости

са 5% радног времена, за рад у издвојеном одељењу у 
Звездану

Наставник разредне наставе
на одређено време, са 10% радног времена, ради замене 

запосленог одсутног преко 60 дана, до повратка са 
функције, за рад у матичној школи

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане чл. 8. и 120. 
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 
бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013), и то: да има одговарајуће високо 
образовање у складу са Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи и Правилником о 
степену и врсти образовања наставника који изводе образовно-вас-
питни рад из изборних предмета у основној школи („Сл. гласник РС 
- Просветни гласник“ бр,11/2012 и 15/2013); да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела из члана 120. став 
1. тачка 3. Закона о основама система образовања и васпитања; да 
има држављанство Републике Србије; да зна језик на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад. Под одговарајућем образовањем сматра 
се: високо образовање на студијама другог степена (мастер академ-
ске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије), у складу са Законом о високом образовању почев 
од 10. септембра 2005. године; високо образовање на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређи-
вао високо образовање до 10. септембра 2005. године. Кандидат мора 
да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина стечено на високошколској установи у току студија или након 
дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, 
у складу са Европским системом преноса бодова, осим кандидата који 
су у току студија положили испит из педагогије и психологије или је 
положио стручни испит, односно испит за лиценцу. Кандидат за радно 
место наставника грађанског васпитања треба да достави доказ да је 
савладао програм обуке за извођење наставе из предмета грађанско 
васпитање за други циклус основног образовања и васпитања, пропи-
сан Правилником о степену и врсти образовања наставника који изво-
де образовно-васпитни рад из изборних предмета у основној школи 
(„Сл. гласник РС“, бр. 11/2012 и 15/2013). Рок за пријављивање по 
конкурсу је 8 дана од дана објављивања конкурса. Уз пријаву на кон-
курс кандидат подноси: диплому о стеченом одговарајућем образо-
вању, доказ о образовању из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стеченом на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања, од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у 
установи, у складу са Европским системом преноса бодова - издат од 
стране високошколске установе, односно доказ о положеном испиту 
из педагогије и психологије у току студија или доказ о положеном 
стручном испиту, односно испиту за лиценцу који издаје високошкол-
ска установа, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), извод 
из матичне књиге рођених. Лица која су стекла академско звање мас-
тер морају доставити доказ да су претходно завршила основне ака-
демске студије. Доказ о познавању српског језика, као језика на коме 
се остварује образовно-васпитни рад, доставља се уколико кандидат 
није стекао образовање на српском језику (потврда, уверење, дода-
так дипломи којим кандидат доказује да је испит из српског језика 
положио по програму високошколске установе). Услов да кандидат 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима доказује се лекарским уверењем које изабрани кандидат 
доставља пре закључења уговора о раду. Доказ о неосуђиваности при-
бавља школа. Документација се предаје у оригиналу или у овереној 
копији. Пријаву на конкурс, са документацијом, доставити лично или 
на адресу школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети 
у разматрање. Додатне информације на број телефона: 019/440-116.

 Наука и образовање

Национална служба 
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Зрењанин

технички факултет „Михајло пупин“
23000 Зрењанин, Ђуре Ђаковића бб

тел. 023/550-501

Наставник у сва звања за ужу научну област Хемија 
и заштита животне средине (предмет Хемија)
са 15% радног времена, на период од пет година, а 

редовни професор на неодређено време

УСЛОВИ: за звање доцента: доктор хемијских наука, способност за 
наставни рад, да има научне, односно стручне радове објављене у 
научним часописима или зборницима, са рецензијама. Услови за звање 
ванредног професора: доктор хемијских наука, способност за настав-
ни рад, да има научне, односно стручне радове објављене у науч-
ним часописима или зборницима, са рецензијама као и више научних 
радова од значаја за развој науке у ужој научној области објављених 
у међународним или водећим домаћим часописима, са рецензијама, 
оригинално стручно остварење (пројекат, студија, патент, ориги-
нални метод, нову сорту и сл.), односно руковођење или учешће у 
научним пројектима, објављен уџбеник, монографију, практикум или 
збирку задатака за ужу научну област за коју се бира и више радова 
саопштених на међународним или домаћим научним скуповима. Усло-
ви за звање редовног професора: доктор хемијских наука, способност 
за наставни рад, да има научне, односно стручне радове објављене 
у научним часописима или зборницима, са рецензијама, као и више 
научних радова од значаја за развој науке, као и више научних радо-
ва од значаја за развој науке у ужој научној области објављених у 
међународним или водећим домаћим часописима, са рецензијама, 
оригинално стручно остварење (пројекат, студија, патент, оригинални 
метод и сл.), односно руковођење или учешће у научним пројекти-
ма, објављен уџбеник, монографију, практикум или збирку задатака 
за ужу научну област за коју се бира и више радова саопштених на 
међународним или домаћим научним скуповима, већи број научних 
радова који утичу на развој научне мисли у ужој области објављених 
у међународним или водећим часописима, са рецензијама, већи број 
научних радова и саопштења изнетих на међународним или домаћим 
научним скуповима, објављен уџбеник, монографију или оригинално 
стручно остварење, остварене резултате у развоју научнонаставног 
подмлатка на факултету, учешће у завршним радовима на специјалис-
тичким и мастер академским студијама.

арадник у звање асистента за уже стручну уметничку 
област Дизајн одеће и текстила

на одређено време

УСЛОВИ: магистар уметности који има уметничка дела која показују 
смисао за самостално уметничко стваралаштво, уколико у уметничкој 
области за коју се бира нису предвиђене докторске студије или лице 
које је завршило академске студије првог степена и има уметничка 
дела која показују смисао за самостално уметничко стваралаштво, уко-
лико у уметничкој области за коју се бира нису предвиђене мастер 
академске, односно докторске студије.

Сарадник у звање сарадника у настави за ужу научну 
област Информационе технологије

на одређено време од једне године

УСЛОВИ: студент мастер академских студија на Техничком факултету 
„Михајло Пупин“ Зрењанин, са просеком оцена најмање осам на сту-
дијама првог степена.

ОСТАЛО: Пријаве са прилозима (докази о испуњавању услова конкур-
са, биографија, оверене фотокопије диплома о одговарајућем академ-
ском и стручном звању, списак објављених научних и стручних радова, 
књиге и саме радове) подносе се у року од 8 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови“, на адресу Факултета, са назнаком: „За 
конкурс“.

основна Школа „серво Михаљ“
23206 Мужља, Мађарске комуне 55

Сервирка
на одређено време ради замене одсутне запослене преко 60 

дана, са 30% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних чланом 24. став 
1. Закона о раду („Службени гласник РС“, број 24/05, 61/05, 54/09 и 
32/13), треба да испуњава и посебне услове прописане чланом 120. 
став 1. тачка 1), 2), 3), 4) и 5) Закона о основама система образовања и 
васпитања као и услове из Правилника о организацији и систематиза-
цији послова у ОШ „Серво Михаљ“ Зрењанин из 2013. године, односно:
1. најмање 15 година (општи услов),
2a. одговарајуће образовање - завршена основна школа,
3. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са уче-
ницима,
4. да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
крнављење, за кривично дело примање мита или давање мита, за кри-
вично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање 
(услов за све учеснике),
5. да је држављанин Републике Србије,
6. да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад.
Уз пријаву на конкурс доставити:
1. оригинал или оверену фотокопију сведочанства о завршеном основ-
ном образовању,
2. оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству Репу-
блике Србије,
3. доказ о знању језика (доказ да кандидат зна језик на ком се ост-
варује образовно-васпитни рад (српски језик) је оверена фотокопија 
сведочанства о завршеном основном образовању и васпитању),
4. доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са 
ученицима доставља само изабрани кандидат пре закључивања уго-
вора о раду.
Доказ да кандидат није осуђиван у смислу тачке 4 овог конкурса при-
бавља школа. Рок за подношење пријава са потребним доказима о 
испуњавању услова конкурса је 8 дана од дана објављивања у публи-
кацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве 
на конкурс неће бити разматране.

Напомена: С обзиром да школа прибавља доказ о неосуђиваности, 
у складу са Законом о основама система образовања и васпитања, 
потребно је да уз пријаву кандидат достави: извод из матичне књиге 
рођених или да у пријави наведе и следеће податке: ЈМБГ, датум и 
место рођења кандидата, за удате и њихово девојачко презиме и име 
оца или мајке. Пријаве на конкурс доставити на адресу школе.

Наставник српског као нематерњег језика, у другом 
циклусу основног образовања и васпитања, у 

мађарским одељењима
на одређено време ради замене одсутне запослене преко 

60 дана

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних чланом 24. став 
1. Закона о раду („Службени гласник РС“, број 24/05, 61/05, 54/09 и 
32/13), треба да испуњава и посебне услове прописане чланом 120. 
став 1. тачка 1, 2, 3, 4 и 5, као и услове из члана 8. став 2. и став 4. 
Закона о основама система образовања и васпитања („Службени глас-
ник РС“, број 72/09, 52/11 и 55/13), посебне услове прописане чланом 
3. став 1. тачка 1. подтачка б. Правилника о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени 
гласник РС - Просветни гласник“, број 11/2012 и 15/2013) и Правилни-
ком о организацији и систематизацији послова у ОШ „Серво Михаљ“ 
Зрењанин из 2013. године, односно:
1. најмање 15 година (општи услов прописан Законом о раду),
2a. одговарајуће образовање прописано чланом 8. став 2. Закона о 
основама система образовања и васпитања и чланом 3. став 1. тачка 
1. подтачка б. Правилника о степену и врсти образовања наставни-
ка и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС - 
Просветни гласник“, број 11/2012 и 15/2013), односно да је: 1) про-
фесор српског језика и књижевности, 2) професор српског језика и 
књижевности са општом лингвистиком, 3) професор српске књижев-
ности и језика, 4) професор српске књижевности и језика са општом 
књижевношћу, 5) дипломирани филолог српског језика са јужносло-
венским језицима, 6) дипломирани филолог српске књижевности са 
јужнословенским књижевностима, 7) професор, односно дипломирани 
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филолог за српскохрватски језик и југословенску књижевност, 8) про-
фесор, односно дипломирани филолог за југословенску књижевност 
и српскохрватски језик, 9) професор српскохрватског језика и опште 
лингвистике, 10) професор за српскохрватски језик са јужнословен-
ским језицима, 11) професор српскохрватског језика са источним и 
западним словенским језицима, 12) професор српскохрватског јези-
ка и југословенске књижевности за наставу у школама у којима се 
образовно-васпитни рад изводи на мађарском, односно русинском 
или румунском језику, 13) професор, односно дипломирани филолог 
за југословенску и општу књижевност, 14) професор југословенске 
књижевности са страним језиком, 15) дипломирани филолог за књи-
жевност и српски језик, 16) дипломирани филолог за српски језик и 
књижевност, 17) професор српског језика и књижевности у одељењи-
ма за националне мањине, 18) професор српског језика и српске књи-
жевности, 19) дипломирани компаратиста, 20) мастер филолог (сту-
дијски 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 линг-
вистика), Српска књижевност и језик са компаратистиком), 21) мастер 
професор језика и књижевности (студијски програми: Српски језик и 
књижевност, Српска књижевност и језик, Српска књижевност и језик 
са општом књижевношћу, Српски језик, Српска књижевност, Српска 
филологија (српски језик и лингвистика), Филологија, модули: Срп-
ски језик и Српски језик и компаративна књижевност), 23) професор 
српског језика и књижевности у одељењима за националне мањине, 
24) професор српскохрватског језика и југословенске књижевности за 
наставу у школама са мађарским, русинским или румунским језиком, 
25) дипломирани филолог (србиста - српски језик и лингвистика) - 
мастер, 26) професор, односно дипломирани филолог за југословен-
ске књижевности и општу књижевност, 27) мастер филолог (студијски 
програми: Српски језик и књижевност, Српска књижевност и језик, 
Српска књижевност и језик са општом књижевношћу, Српски језик, 
Српска књижевност, Српска филологија (српски језик и лингвистика), 
Филологија, модули: Српски језик и Српски језик и компаративна књи-
жевност). Лица која су стекла академско звање мастер морају имати 
претходно завршене основне академске студије на студијским програ-
мима Српски језик и књижевност; Српска књижевност и језик; Српска 
књижевност и језик са компаратистиком; Српска филологија: српски 
језик и књижевност; Србистика. Лица под тач. 3) - 20) у обавези су 
да положе испите из Методике с основама глотодидактике, Методике 
наставе српског као нематерњег језика, Методичке праксе и испит из 
српског језика у контакту са мађарским/словачким језиком (за мађар-
ску и словачку националну мањину) или Лингвистику у контакту (Кон-
тактну лингвистику, Теорију језика у контакту) за остале националне 
мањине. Лица под тач. 3) - 20) овог члана треба да савладају обуку за 
наставу српског као нематерњег језика у трајању од 20 сати у органи-
зацији Завода за унапређивање образовања и васпитања - Центар за 
професионални развој запослених у образовању;
2б. одговарајуће образовање прописано чланом 8. став 4. Закона о 
основама система образовања и васпитања, односно да има образо-
вање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечена 
на високошколској установи у току студија или након дипломирања, 
од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са 
Европским системом преноса бодова. Програм за стицање образовања 
из претходног става реализује високошколска установа у оквиру акре-
дитованог студијског програма или као програм образовања током 
читавог живота, у складу са прописима којима се уређује високо обра-
зовање. Наставник или стручни сарадник који је у току студија поло-
жио испите из педагогије и психологије или је положио стручни испит, 
односно испит за лиценцу, сматра се да има образовање из члана 8. 
став 4. Закона о основама система образовања и васпитања;
3. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са уче-
ницима,
4. да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
крнављење, за кривично дело примање мита или давање мита, за кри-
вично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање 
(услов за све учеснике),
5. да је држављанин Републике Србије,
6. да зна језик на ком се остварује образовно - васпитни рад.
Уз пријаву на конкурс доставити:
1. оригинал или оверену фотокопију дипломе (уверења) о траженом 
степену и врсти стручне спреме;
2. оригинал или оверену фотокопију доказа (потврда или уверење) 
високошколске установе којим кандидат доказује да има образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стеченим на 
високошколској установи у току студија или након дипломирања, од 

најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европ-
ским системом преноса бодова. Уколико је кандидат положио испите 
из педагогије и психологије - доставља оверену фотокопију индекса 
или оверену фотокопију потврде факултета о положеним испитима из 
наведених предмета. Уколико кандидат има положен стручни испит 
или испит за лиценцу - доставља оверену фотокопију уверења о поло-
женом стручном испиту, односну испиту за лиценцу,
3. оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству Репу-
блике Србије.
4. лица која су стекла академско звање мастер: оригинал или фотоко-
пију уверења високошколске установе да имају претходно завршене 
основне академске студије на студијским програмима Српски језик и 
књижевност; Српска књижевност и језик; Српска књижевност и језик 
са компаратистиком; Српска филологија: српски језик и књижевност; 
Србистика,
5. лица наведена под тач. 3-20: оверену фотокопију индекса или ове-
рену фотокопију потврде факултета о положеним испитима из Мето-
дике с основама глотодидактике, Методике наставе српског као нема-
терњег језика, Методичке праксе и испит из српског језика у контакту 
са мађарским језиком,
6. лица наведена под тач. 3-20: оригинал или оверену фотокопију 
(уверења - потврде) да су савладали обуку за наставу српског као 
нематерњег језика у трајању од 20 сати у организацији Завода за уна-
пређивање образовања и васпитања - Центар за професионални раз-
вој запослених у образовању,
7. доказ о знању језика: доказ да зна језик на ком се остварује обра-
зовно - васпитни рад (српски језик) је оверена фотокопија дипломе 
или уверења о траженој стручној спреми. Напомена за послове за које 
је потребно знање мађарског језика: послове наставника и стручног 
сарадника у школи у којој се образовно-васпитни рад остварује на 
језику националне мањине (мађарски језик), може да обавља лице 
које је стекло средње, више или високо образовање на језику на коме 
се остварује образовно-васпитни рад или је положило испит из тог 
језика по програму одговарајуће високошколске установе. Доказ је 
оверена копија дипломе или уверења,
8. доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са 
ученицима доставља само изабрани кандидат пре закључивања уго-
вора о раду.
Доказ да кандидат није осуђиван у смислу тачке 4 овог конкурса при-
бавља школа по службеној дужности. Рок за подношење пријава са 
потребним доказима о испуњавању услова конкурса је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремено 
достављене пријаве на конкурс неће бити разматране.

Напомена: С обзиром да школа прибавља доказ о неосуђиваности 
у складу са Законом о основама система образовања и васпитања, 
потребно је да уз пријаву кандидат достави извод из матичне књиге 
рођених или да у пријави наведе и следеће податке: ЈМБГ, датум и 
место рођења кандидата, за удате и њихово девојачко презиме и име 
оца или мајке. Пријаве на конкурс доставити на адресу школе, са наз-
наком: „За конкурс“.

Наставник информатике и рачунарства са знањем 
мађарског језика

на одређено време ради замене одсутног запосленог преко 
60 дана, са 15% радног времена

УСЛОВИ: професор информатике, професор информатике у образо-
вању, професор информатике и техничког образовања, дипломирани 
инжењер информатике, дипломирани инжењер пословне информа-
тике, дипломирани инжењер електротехнике - за рачунску технику и 
информатику, дипломирани математичар - за рачунарство и инфор-
матику, дипломирани инжењер организације рада - смер кибернет-
ски, дипломирани инжењер организације - за информационе систе-
ме, дипломирани инжењер за информационе системе, дипломирани 
инжењер организационих наука - одсек за информационе системе, 
дипломирани економиста - за економику, статистику и информатику,  
дипломирани математичар, професор математике, професор физи-
ке, дипломирани инжењер електротехнике, смер рачунске технике и 
информатике, дипломирани инжењер електронике, професор технике 
и информатике, професор техничког образовања, професор електро-
технике, професор машинства, дипломирани инжењер менаџмента 
за информационо - управљачке и комуникационе системе, професор 
информатике - математике, дипломирани информатичар, дипломи-
рани информатичар - пословна информатика, дипломирани инфор-
матичар - професор информатике, професор географије - информа-
тике, дипломирани информатичар - мастер, дипломирани професор 
географије - информатике, мастер, професор физике - информати-
ке, дипломирани професор физике - информатике - мастер, дипло-
мирани професор информатике, мастер, дипломирани информатичар 
- мастер пословне информатике, дипломирани инжењер електротех-
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нике за рачунарску технику и информатику, дипломирани економис-
та за економску статистику и информатику, дипломирани физичар, 
дипломирани физичар - примењена и компјутерска физика - мастер, 
дипломирани физичар - примењена физика и информатика - мастер, 
мастер математичар, мастер информатичар, мастер инжењер електро-
технике и рачунарства, мастер економиста, мастер професор инфор-
матике и математике, мастер професор информатике и физике, мас-
тер професор физике и информатике, мастер професор географије 
и информатике, мастер професор технике и информатике, мастер 
професор информатике и технике, мастер инжењер информационих 
технологија, мастер инжењер организационих наука (смер Информа-
циони системи и технологије или Софтверско инжењерство и рачу-
нарске науке), дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства 
-  мастер, дипломирани инжењер организационих наука - мастер из 
области информационих система и технологија, дипломирани профе-
сор информатике и математике - мастер, дипломирани професор тех-
нике и информатике - мастер, дипломирани професор информатике и 
технике - мастер, професор основа технике и информатике, професор 
географије и информатике.
Наставу и друге облике образовно-васпитног рада из предмета Инфор-
матика и рачунарство може да изводи и лице које је на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, савлада-
ло програм рачунарства и информатике у трајању од најмање четири 
семестра. Наставу и друге облике образовно-васпитног рада из пред-
мета Информатика и рачунарство може да изводи и лице које је стекло 
академско звање мастер, које у оквиру завршених студија, мора има-
ти положено најмање пет информатичких предмета (од тога најмање 
један из области Програмирање и најмање један из области Објектно 
оријентисано програмирање) и најмање два предмета из једне или две 
следеће области - Математика или Теоријско рачунарство.

Наставник енглеског језика у првом циклусу 
основног образовања и васпитања, са знањем 

мађарског језика, у мађарским одељењима
на одређено време ради замене одсутне запослене преко 60 

дана, са 40% радног времена

УСЛОВИ: 1) професор одговарајућег страног језика, 2) професор раз-
редне наставе, 3) дипломирани филолог, односно професор језика и 
књижевности, 4) дипломирани школски педагог или школски психо-
лог, 5) дипломирани педагог или дипломирани психолог, 6) настав-
ник одговарајућег страног језика, у складу са чл. 145. и 146. Закона 
о основној школи, 7) наставник одговарајућег страног језика са поло-
женим стручним испитом по прописима из области образовања или 
лиценцом за наставника, 8) наставник разредне наставе, 9) лице које 
испуњава услове за наставника предметне наставе у основној школи, 
а које је на основним студијама положило испите из педагошке пси-
хологије или педагогије и психологије, као и методике наставе, 10) 
професор разредне наставе и енглеског језика за основну школу, 11) 
професор разредне наставе који је на основним студијама савладао 
програм Модула за енглески језик (60 ЕСПБ - Европски систем преноса 
бодова) и који поседује уверење којим доказује савладаност програма 
модула и положен испит који одговара нивоу Ц1 Заједничког европ-
ског оквира, 12) дипломирани библиотекар - информатичар, 13) мас-
тер филолог, 14) мастер професор језика и књижевности, 15) мастер 
учитељ, 16) дипломирани учитељ - мастер, 17) мастер учитељ који је 
на основним студијама савладао програм Модула за енглески језик 
(60 ЕСПБ - Европски систем преноса бодова) и који поседује уверење 
којим доказује савладаност програма модула и положен испит који 
одговара нивоу Ц1 Заједничког европског оквира, 18) дипломирани 
учитељ-мастер који је на основним студијама савладао програм Моду-
ла 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 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 (Заједничког европ-
ског оквира). Лица под тач. 3), 13) и 14) треба да поседују знање 
језика најмање на нивоу Б2 (Заједничког европског оквира), осим 
уколико нису завршила одговарајући студијски програм или главни 
предмет/профил. Ниво знања Б2 доказује се уверењем о положеном 
одговарајућем испиту на некој од филолошких катедри универзитета 
у Србији или међународно признатом исправом за ниво знања јези-
ка који је виши од Б2 (Ц1 или Ц2 Заједничког европског оквира), а 
чију ваљаност утврђује Министарство просвете, науке и технолошког 
развоја. Кандидат поред општих услова прописаних чланом 24. став 
1. Закона о раду („Службени гласник РС“, број 24/05, 61/05, 54/09 и 
32/13), треба да испуњава и посебне услове прописане чланом 120. 
став 1. тачка 1), 2), 3), 4) и 5) као и услове из члана 8. став 2. и став 4. 

Закона о основама система образовања и васпитања („Службени глас-
ник РС, број 72/09, 52/11 и 55/13), посебне услове прописане Правил-
ником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник“, број 
11/2012 и 15/2013) или Правилником о степену и врсти образовања 
наставника који изводе образовно - васпитни рад из изборних пред-
мета у основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник“, 
број 11/2012 и 15/2013);
1. најмање 15 година (општи услов),
2а. одговарајуће образовање прописано чланом 8. став 2. Закона о 
основама система образовања и васпитања (услов само за послове 
наставника),
2б. одговарајуће образовање прописано чланом 8. став 4. Закона о 
основама система образовања и васпитања, односно да има образо-
вање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечена 
на високошколској установи у току студија или након дипломирања, 
од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са 
Европским системом преноса бодова. Програм за стицање образовања 
из претходног става реализује високошколска установа у оквиру акре-
дитованог студијског програма или као програм образовања током 
читавог живота, у складу са прописима којима се уређује високо обра-
зовање. Наставник или стручни сарадник који је у току студија поло-
жио испите из педагогије и психологије или је положио стручни испит, 
односно испит за лиценцу, сматра се да има образовање из члана 8. 
став 4. Закона о основама система образовања и васпитања,
3. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са уче-
ницима,
4. да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
крнављење, за кривично дело примање мита или давање мита, за кри-
вично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање,
5. да је држављанин Републике Србије,
6. да зна језик на ком се остварује образовно - васпитни рад.
Уз пријаву на конкурс доставити:
1. оригинал или оверену фотокопију дипломе (уверења) о траженом 
степену и врсти стручне спреме;
2. оригинал или оверену фотокопију доказа (потврда или уверење) 
високошколске установе којим кандидат доказује да има образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стеченим на 
високошколској установи у току студија или након дипломирања, од 
најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европ-
ским системом преноса бодова; уколико је кандидат положио испите 
из педагогије и психологије - доставља оверену фотокопију индекса 
или оверену фотокопију потврде факултета о положеним испитима из 
наведених предмета; уколико кандидат има положен стручни испит 
или испит за лиценцу - доставља оверену фотокопију уверења о поло-
женом стручном испиту, односну испиту за лиценцу;
3. оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству Репу-
блике Србије,
4. доказ о знању језика: доказ да зна језик на ком се остварује обра-
зовно - васпитни рад (српски језик) је оверена фотокопија дипломе 
или уверења о траженој стручној спреми; напомена за послове за које 
је потребно знање мађарског језика: послове наставника и стручног 
сарадника у школи у којој се образовно-васпитни рад остварује на 
језику националне мањине (мађарски језик) може да обавља лице које 
је стекло средње, више или високо образовање на језику на коме се 
остварује образовно-васпитни рад или је положило испит из тог језика 
по програму одговарајуће високошколске установе; доказ је оверена 
копија дипломе или уверења;
5. доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са 
ученицима доставља само изабрани кандидат пре закључивања уго-
вора о раду.
Доказ да кандидат није осуђиван у смислу тачке 4 овог конкурса при-
бавља школа. Рок за подношење пријава са потребним доказима о 
испуњавању услова конкурса је 8 дана од дана објављивања у публи-
кацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве 
на конкурс неће бити разматране.

Напомена: Сс обзиром да школа прибавља доказ о неосуђиваности 
у складу са Законом о основама система образовања и васпитања, 
потребно је да уз пријаву кандидат достави извод из матичне књиге 
рођених или да у пријави наведе и следеће податке: ЈМБГ, датум и 
место рођења кандидата, за удате и њихово девојачко презиме и име 
оца или мајке. Пријаве на конкурс доставити на адресу школе, са наз-
наком: „За конкурс“.

 Наука и образовање
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пониШтење дела оГласа 
основна Школа „свети сава“

23210 Житиште, Трг ослобођења 2
тел. 023/821-115

Оглас објављен 06.11.2013. године у публикацији „Послови“, 
поништава се у делу који се односи на радно место: 
- наставник српског језика као нематерњег за рад у ИО Торак, 
са 61% радног времена, у другом циклусу основног образо-
вања и васпитања и 25% радног времена у првом циклусу 
основног образовања и васпитања, за румунску националну 
мањину. У осталом делу конкурс је непромењен.

средња пољопривредна 
Школа Зрењанин

23000 Зрењанин, Народног фронта 3

Радник у школској радионици

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен кандидат који испуња-
ва следеће услове: поседовање одговарајућег образовања (III степен 
стручне спреме, завршено средње образовање пољопривредне или 
машинске струке). Поред тога, сви кандидати морају испуњавати сле-
деће услове:
- поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад са 
децом и ученицима;
- поседовање држављанства Републике Србије;
- неосуђиваност правоснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-

ца, нити за кривична дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и и злостављање малолетног лица или родос-
крнављење, за кривично дело примање мита или давање мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију;
- непостојање дискриминаторног понашања на страни кандидата, 
утврђеног у складу са законом.
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. Кандидати су дужни да уз пријаву на конкурс 
доставе:
- доказ о држављанству Републике Србије (уверење о држављанству и 
извод из матичне књиге рођених);
- оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом обра-
зовању.
Пре закључења уговора о раду кандидат је дужан да достави лекарско 
уверење. Доказ да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, нити за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и и злостављање малолет-
ног лица или родоскрнављење, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, прибавља школа. Одлуку о избору других запос-
лених у установи директор доноси у року од 30 дана од дана истека 
рока за подношење пријава на конкурс. Пријаве послати на адресу: 
Народног фронта 3, 23000 Зрењанин. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити код секретара школе и путем телефона: 023/562-189.

 Наука и образовање

Клубови за тражење посла
Сигуран наступ на 
тржишту рада
информишите се код свог 

саветодавца
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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
aleksandra.bacevic@nsz.gov.rs

Имам 43 године и од 2008, када сам затворио своју фирму, безуспешно тра-
гам за послом. Саветник за запошљавање ми је предложио да се укључим у 
Обуку за активно тражење посла 2, па ме занима у чему се она разликује од 
АТП 1 и шта могу да очекујем?
На Обуци за активно тражење посла ћете научити како да се што успешније представите 
потенцијалном послодавцу, оставите добар утисак, постанете озбиљна конкуренција ос-
талим кандидатима, да искористите властите потенцијале и пронађете посао. Сазнаћете 
како да правилно и квалитетно напишете радну биографију (CV), да се на прави начин об-
ратите послодавцу и успоставите добру комуникацију. Кроз практичне савете предавачи 
ће вас оспособити за самостално тражење посла, ојачати ваше самопоуздање и повећати 
шансе за успех. Помоћи ће вам да одредите свој професионални циљ и интересовања, са-
гледате могућности и искористите своје квалитете на прави начин. Знаћете где да тражите 
информације о слободним пословима. Обука траје један или два дана, у зависности од 
ваших потреба, а држе је лиценцирани инструктори из НСЗ. Похађање обуке је бесплатно.
На АТП 1 обуку долазе незапослени који нису сигурни да умеју да се добро представе по-
тенцијалном послодавцу. Обука подстиче њихово самопоуздање и спрема их да се суоче са 
препрекама, али и неуспесима који су неминовни током потраге за послом. Незапослени 
радо похађају обуку, јер су у контакту са људима који се носе са истим или сличним про-
блемом. Размењују искуства, информације, а инструктори Националне службе им у томе 
много помажу.
Уколико по оцени саветника за запошљавање припадате групи теже запошљивих особа 
(технолошки вишкови, пролонгирано незапослени и припадници мањинских и других со-
цијалних група), можете се укључити у дводневну обуку - Тренинг самоефикасности (АТП 
2). Обука је у виду радионице и организује се у мањим групама. Циљ радионице је усвајање 
стратегије и вештине тражења посла, али и јачање капацитета значајних за активно и ис-
трајно тражење посла - повећање самопоуздања, мотивације, толеранције на фрустрације 
и личне одговорности за тражење посла.
Најважније је да кроз групни рад осетите припадност групи, нарочито захваљујући 
подршци од стране људи који се носе са истим или сличним проблемима. Рад у групи 
траје два дана и имаћете прилику да међусобно размените искуства, представите своје 
способности, заједно са психологом откријете препреке које су сметња вашем запослењу и 
потом да вам инструктор покаже начине на које можете доћи до посла.

Када ће се у евиденцији НСЗ наћи образoвни профили дипломирани де-
мограф и мастер демографије? Годинама се не воде као самостална зани-
мања, већ у оквиру неких других.
Евиденција образовних профила стечених на високошколским установама у информацио-
ном систему НСЗ врши се усклађивањем са важећом Листом звања стручних, академских 
и научних назива, која се објављује у „Службеном гласнику РС“. Образовни профили које 
сте навели биће у употреби у НСЗ одмах по објављивању у званичном гласилу.

Радио сам 3 године и остао сам без посла у априлу ове године. Нисам се 
пријавио на евиденцију незапослених НСЗ, а ни радну књижицу нисам узео 
од послодавца. Да ли имам право да се сада пријавим на евиденцију неза-
послених и могућност да примам новчану накнаду?
Новчана накнада је право из осигурања за случај незапослености и остварује се по зако-
ном предвиђеним условима. Један од њих је да се незапослено лице пријави на евиденцију 
и захтев за остваривање права поднесе у року од 30 дана од дана престанка радног односа. 
Законом је прописана дужина трајања права на новчану накнаду, која за 4 године стажа 
осигурања износи 3 месеца, али како је од дана престанка осигурања протекао дужи пе-
риод од оног за који би новчана накнада припадала, то тренутно не испуњавате услове 
за остваривање овог права. На другој страни, имате право да се пријавите на евиденцију 
незапослених и остварујете сва остала права која вам по том основу припадају. 

тренинГ 
саМоефикасности
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Подршка цивилном друштву

Како наводе у Делегацији ЕУ, осим утицаја који ће пројекти имати на националном нивоу 
у Србији и Западном Балкану, бићe значајни за око 60 локалних заједница широм земље, 
углавном на југу Србије

Делегација ЕУ у Србији одобрила је 23 гранта организа-
цијама цивилног друштва у Србији, укупне вредности два 
милиона евра, за пројекте који ће допринети реформи јавне 
управе у Србији, промоцији културне разноликости и развоју 
цивилног друштва на локалном нивоу. Део тих пројеката, 
укупно 13, суфинансираће се и из буџета Србије, речено је 
„ЕурАктиву“ у Делегацији ЕУ у Србији и Канцеларији за са-
радњу с цивилним друштвом Владе Србије.

Средства ЕУ додељена су у оквиру Програма подршке 
цивилном друштву за 2012, а вредност грантова је од 50.000 
до 100.000 евра. Пројекти који ће се финансирати из прет-
приступних фондова ЕУ ИПА трајаће између 12 и 24 месеца.

Међу изабраним пројектима шест би требало да допри-
несе реформи јавне управе у Србији, циљ осам пројеката је 
промоција културне разноликости, а девет се односи на из-
градњу капацитета организација цивилног друштва на ло-
калном нивоу. Пројекти предвиђају различите активности 
организација цивилног друштва, попут праћења рада канце-
ларија тужилаца, развијања подршке заједнице особама 
које траже азил, успостављања српске џез мреже за младе 
и учешћа јавности у процесу доношења одлука на локалном 
нивоу.

Како наводе у Делегацији ЕУ, осим утицаја који ће 
пројекти имати на националном нивоу у Србији и Западном 
Балкану, биће значајни за око 60 локалних заједница широм 
земље, углавном на југу Србије.

У оквиру три пројекта мали грантови ће бити распо-
дељени локалним иницијативама које раде на реформи јавне 
управе на локалном нивоу и побољшању социјалних услуга 
и иницијативама за оснаживање жена на локалном нивоу. 
Такође, 13 пројеката ће се суфинансирати из буџета Србије, 
у укупном износу од 5,9 милиона динара, наводе у Канце-
ларији за сарадњу са цивилним друштвом. Пројекти ће бити 

суфинансирани у износу до 5% од одобреног буџета пројекта. 
Право учешћа на конкурсу имала су удружења, задужбине и 
фондације у Србији за које су одобрена ИПА средства у окви-
ру Програма подршке цивилном друштву за 2012. годину. У 
Канцеларији наводе да је то владино тело од оснивања, пре 
око три године, два пута финансијски подржало активности 
организација цивилног друштва, односно 25 пројеката у пе-
риоду 2012/2013. године.

У Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом ис-
тичу да је општи циљ овогодишњег јавног конкурса за суфи-
нансирање била промоција демократских вредности, значаја 
европских интеграција и подстицање међународне и регио-
налне сарадње.

Уговори о грантовима су потписани 27. новембра, у прос-
торијама Радионице интеграције у Београду, док су уговори о 
суфинансирању из буџета додељени 6. децембра, у Канцела-
рији за сарадњу с цивилним друштвом.

А.Б.

ПРОМОЦИЈА КУЛТУРНЕ 
РАЗНОЛИКОСТИ

Из ЕУ фондова наредне године  
 164 милиона евра

Србија ће 2014. године искористити 164 милиона евра 
претприступних фодова ЕУ за пројекте, а из буџета за њихово 
суфинансирање и претфинансирање ће издвојити 38,7 милиона 
евра. Од укупног износа фондова предвиђених за реализацију 
наредне године, 21 милион ће се потрошити по такозваном де-
централизованом систему, што значи да ће власти у Србији бити 
надлежне за тендере и остале процедуре. Такав систем могуће 
је увести тек након стицања статуса кандидата, а Србија би, пре-
ма очекивањима Министарства финансија, до краја године тре-
бало да добије „зелено светло“ за такав начин трошења фондова.
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Осми европски правни и политички форум

ЕУ интересује примена закона, не само усвајање. Када постоји консензус о закону и 
подршка друштва за примену, лакше је остварити континуиране резултате 

На Осмом европском правном и политичком форуму, 
који је почетком децембра одржан у Београду, наг-
лашено је да је циљ Србије да се до 2017. године за 
70% закона који се усвоје одржи јавна расправа, као 

и да се у израду закона укључе заинтересоване групе и поје-
динци уз претходно уређење области лобирања. Остварен је 
одређен напредак у нормативном оквиру и пракси, а у про-
теклих 10 година повећан је број анализа ефеката прописа. 
Србија треба да доноси квалитетне законе, јер се потреба 
за израдом закона јавља рано у процесу приступања: доно-
шење закона је обично мерило за отварање поглавља, док је 
њихова примена мерило за затварање, речено је на скупу о 
законодавном процесу у Србији пре почетка преговора са ЕУ.

У Студији за унапређење законодавног процеса, која 
је објављена у септембру прошле године уз подршку ГИЗ 
Пројекта за правну реформу, наведено је да се у Србији за 
20% закона одржи јавна расправа. Акционим планом за 
спровођење Стратегије борбе против корупције постављен 
је циљ да до 2017. проценат закона за које је одржана јавна 
расправа буде 70%.

Заменик директора Републичког секретаријата за зако-
нодавство, Градимир Ненадовић, рекао је на скупу да је један 
од циљева Стратегије борбе против корупције 2013-2018, која 
је усвојена у јулу, унапређење прописа о јавним расправа и 
доношење законског оквира о лобирању.

„Према садашњим прописима, јавна расправа о закону 
је обавезна када се битно мења систем у некој области и када 
је реч о питању од посебног интереса за јавност. Ти крите-
ријуми нису довољно прецизни, што доводи до арбитрарнос-
ти“, рекао је Ненадовић на скупу о законодавном процесу у 
Србији пре почетка преговора о чланству са ЕУ, у организа-
цији Пројекта за правну реформу у Србији Немачке агенције 
за међународну сарадњу (ГИЗ) и Скупштине Србије.

„Изменама пословника Владе Србије, из априла ове го-
дине, предвиђено је да се јавна расправа мора обавезно спро-
вести у случају нових систетмских закона, док је за законе 
који нису системски и законе о изменама и допунама закона, 
претпоставка у корист јавне расправе, али није необорива“, 
каже Ненадовић и додаје да су од измене тог пословника до 
половине новембра надлежни одбори Владе донели око 50 
закључака о законима и јавним расправама, од којих се у 30 
констатује да је потребна јавна расправа, а у 20 да није. Нена-
довић је рекао и да ће од 1. јануара 2014. бити омогућено на 
сајту „Службеног гласника“ бесплатно коришћење базе про-
писа Србије, што је, како је оцењено на скупу, један од преду-
слова за спровођење закона.

Професор Добросав Миловановић је рекао да је потребно 
детаљно уредити формирање радних група за израду пропи-
са и истакао да је закон о лобирању веома важан, јер се мора 
установити начин на који ће се укључивати заинтересоване 
стране, да ли ће бити чланови уже или шире радне групе. 
Као један од проблема у законодавном процесу је издвојио 
то што се подзаконски акти често не усвајају у предвиђеним 
роковима или се уопште не усвајају. Миловановић је рекао и 
да извештавање о сповођењу закона, иако врло важно, није 
у Србији остварено у великој мери ни када је реч о институ-
цијама ни о цивилном друштву.

Директорка Канцеларије за регулаторну реформу и ана-
лизу ефеката прописа, Мира Прокопијевић, рекла је да је 
техника мерења резултата закона уведена 2004. и да је до 
сада урађено око 900 анализа ефеката прописа закона чији 
је предлагач била Влада. Према њеним речима, повећава се 
број закона чији су ефекти анализирани и сада је 86% закона 
чији је предлагач Влада подвргнуто анализи, а број кадрова 
обучених за то повећан је на 200.

Вођа ГИЗ Пројекта за правну реформу, Мајк Фалке, ре-
као је да је до сада остварено више од 50% препорука из сту-
дије о законодавном процесу у Србији. 

Шеф Сектора за европске интеграције и привреду у Де-
легацији ЕУ у Србији, Фрејк Јанмат (Freek Janmaat), рекао је 
да израда закона долази рано у процесу приступања и да се 
мерила за отварање поглавља обично односе на доношење 
закона, а мерила за затварање на њихову примену.

„Важно је схватити да је израда закона нешто што не до-
лази на крају процеса преговарања, већ на почетку. Такође, 
важно је почети рад на најтежим питањима“, рекао је Јанмат 
и навео пример питања државне помоћи у случају Хрватске 
које је решавано тек при крају процеса приступања. Он је ис-
такао да је квалитет важнији од брзине и додао да се морају 
у обзир узети и административни капацитети за примену 
закона и да ли има довољно средстава за то. 

„ЕУ интересује примена закона, не само усвајање, а када 
имате консензус о закону, када имате подршку друштва за 
примену, биће лакше да остварите континуиране резултате 
потребне за затварање поглавља“, рекао је Јанмат.

Заменик директора Канцеларије за европске интегра-
ције, Владимир Међак, рекао је да законодавни процес има 
огроман значај за интеграције и подсетио да је суштина 
преговора прилагођавање законодавства европском, уз мо-
гућност утврђивања прелазних периода, односно извесног 
одлагања примене тих закона и стандарда ЕУ.

А.Б.

УЗ ПОДРшКУ ДРУшТВА ДО 
КОНКРЕТНИХ РЕЗУЛТАТА
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Поводом 92 године службе запошљавања у Србији

Удружење пензионера НСЗ, које поред осталих циљева негује и историјску традицију 
институција тржишта рада у Србији, подсећа да је запошљавање доследно законски 
уређивано још у 19. веку. На нашим просторима су постојале, чак и за данашње услове 
веома напредне, институције тржишта рада

Дан запошљавања у Србији обележава се 14. децем-
бра, као историјска успомена на исти датум 1921. 
године, када је краљ Александар Карађорђевић до-
нео указ којим је проглашен Закон о раденицима за  

 територију Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца. 
Ове године навршава се 92 година постојања институција тр-
жишта рада у Србији, а таквом историјском годишњицом и 
традицијом може се похвалити само мали број организација 
у Србији.

Још у Уставу Књажевства Србије из 1835. године (тзв. 
Сретенски устав Милоша Обреновића) прописује се да је 
„сваком грађанину отворен пут ка свим чиновима, како се 
само нађе да је способан и достојан к њима“. 

Султанов хатишериф из 1835. године, који је самим ус-
вајањем постао и нови Устав Србије, уређује положај чинов-
ника и предвиђа „праведну дневну исплату сиромашним 
људима“. Уредба о плати чиновника из 1841. године каже да 
„ако Пратитељство (Влада) укине нека места као сувишна, 
чиновници који остану без службе, за време док се у за њих 
одговарајућу службу не врате, имају примати уредно поло-
вину плате, коју су као активни званичници у њој имали. Сва-
ки такав чиновник биће обавезан обављати оне дужности за 
које је способан, ако то према указаној потреби Влада буде 
од њега захтевала“. 

Уредбом о еснафима из 1847. године регулисано је пи-
тање „ученика на изучавању заната, калфи, еснафских мајс-
тора и трговаца, уређење еснафа, еснафских скупштина, 
заната, кафана и меана, трговине природним производима“. 
Према Уредби, еснафи и полицијске власти бринули су се о 
евиденцији при изучавању заната и посредовању при запо-
шљавању. Тако су еснафске организације, први пут организо-
вано, зачеле улогу будућих берзи рада, бироа или служби за 
запошљавање. 

Крајем 1850. године донето је решење којим се обавезују 
државни органи Кнежевине Србије да се старају и помажу 
незапосленим радницима који су „по нужди и без своје воље 
осиромашили“. Према Уставу из 1869. године, „Срби имају 
једнака права на сва државна звања, уколико испуне услове, 
законом прописане и имају способности за то“. 

Влада Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца, одмах 
након проглашења уједињења крајем 1918. године, издаје 
Наређење за организацију Државног посредовања рада, а 
питањем посредовања рада бавило се Одељење за заштиту 
радника у оквиру Министарства за социјалну политику.

У циљу правилне примене закона министар социјал-
не политике је био овлашћен да разреже „нарочити порез“ 

на све послодавце и раднике ради помагања незапослених 
радника и оснивања радничких склоништа (преноћишта). У 
вези примене овог закона, 1925. године донет је и Правилник 
о упослењу страних радника, а 1927. године предвиђена је у 
Финансијском закону могућност образовања Фонда за да-
вање јефтиних зајмова за подизање радничких станова. На-
кон доношења Закона о раденицима, политика тржишта рада 
је даље допуњавана све до почетка Другог светског рата.

Југославија је 1927. године ратификовала Међународну 
конвенцију о незапослености (бр. 2) из 1919. године, којом је 
предвиђено организовање службе посредовања рада као др-
жавне или као самосталне службе, на паритетној основи, уз 
учешће представника државе. Крајем 1927. године, у складу 
са Конвенцијом, Југославија је донела Уредбу о организацији 
службе посредовања рада, давања непосредне помоћи не-
запосленим радницима, као и давања јевтиних зајмова за 
подизање радничких станова. 

Наредба о приватно - професионалим берзама рада, до-
нета 1928. године, дефинише да су то „оне радње, послујуће 
у виду обртничких предузећа, које се баве пословима посре-
довања рада радницима у циљу зараде“. Ова наредба имала 
је за циљ и да заштити незапосленог радника од претеране 
експлоатације од стране ималаца посредничких радњи за 
налажење упослења. Инвалидским законом из 1931. године 
детаљно је уређено питање првенственог запошљавања лица 
заштићених овим законом преко јавних берзи рада, затим 
код државних и самоуправних надлештава и установа, као и 
у великим предузећима са више од 50 радника и на великим 
поседима са преко 100 хектара. 

Уредбом о запослењу страних држављана из 1935. го-
дине регулисано је питање запослења страних држављана, 
тако што надлежна власт може издати дозволу за рад тек по-
што надлежна јавна берза рада провери да ли има домаћих 
незапослених радника, који би радили те послове. Решењем 
министра социјалне политике из 1940. године образована је 
у Београду Главна управа за посредовање рада за подручје 
Дунавске, Врбаске, Дринске, Зетске, Моравске и Вардарске 
бановине и Управе града Београда.

Намера нам је била да укажемо да су и у давним вре-
менима на нашим просторима постојале, чак и за данашње 
услове веома напредне, институције тржишта рада, које су 
у неким аспектима имале функције које су данас неоправ-
дано заборављене. Имамо поштовања вредну традицију и 
историју тржишта рада у Србији, коју треба да уважавамо 
и негујемо, сећајући се бројних претходника који су на овим 
пословима уложили себе и омогућили будућим генерација-
ма да се ослоне на један веома богат садржај инструмента-
рија тржишта рада, који треба да се даље унапређује и шири.

Ј.Мијатовић,	УП	НСЗ

историја тржишта рада
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Округли столови о усклађивању потреба и понуде на тржишту рада

Остваривање склада понуде и тражње 
на тржишту рада је системски, 

комплексан и заједнички процес, који 
подразумева активно укључивање 
свих учесника тржишта рада, као 
и координираност активности и 

непосредну сарадњу

Национална служба за запошљавање наставља са ор-
ганизацијом округлих столова са послодавцима и другим 
заинтересованим саговорницима, на тему „Усклађеност по-
треба послодаваца за знањима и вештинама запослених и 
реалне понуде на тржишту радне снаге“. Округли столови 
се организују у оквиру пројекта „Подизање учинка и конку-
рентности и усклађивање потреба привреде са понудом тр-
жишта радне снаге путем умрежавања јавног и приватног 
сектора“ (MATCHDO пројекат), који је у оквиру Програма це-
ложивотног учења финансиран од стране Европске комисије. 
Пројекат заједнички спроводе Отворени универзитет Субо-
тица, НСЗ и Покрајински секретаријат за образовање, управу 
и националне заједнице из Новог Сада. 

Конкретни предлози
Округлом столу у Инђији присуствовало је 40 учесника, 

који су указали на проблеме и давали конкретне предлоге за 
решавање проблема неусклађености образовања и потреба 
тржишта рада у овој општини. На евиденцији Службе Инђија 
НСЗ најбројнија су лица са средњом стручном спремом и 
млади између 20 и 30 година. 

Представници Техничке школе „Михајло Пупин“ из 
Инђије нагласили су проблем уписа великог броја ученика 
на смер саобраћајни техничар и подсетили да Министарство 
просвете није одобрило увођење новог смера - мехатроника, 
иако за овим кадром постоји исказана потреба послодаваца. 
Снежана Живковић, заменица директора ТШ „Михајло Пу-
пин“, истакла је да досадашња сарадња са фирмама у којима 
ђаци обављају практичну наставу представља добар пример 
сарадње образовних институција и послодаваца и један од на-
чина усклађивања образовања са потребама тржишта рада.

Активна партнерства
Дискусији у Ваљеву свој допринос су дали, са доста до-

брих идеја и предлога, представници бизнис сектора, Реги-
оналне привредне коморе, Градске управе, представници 
образовних институција и невладиног сектора.

„Неопходно је улагати у домаћу производњу и заштити-
ти домаћу трговину. Када би Србија производила све оно што 
се увози, отворило би се око 500.000 радних места. Основни 
проблем је како подићи привреду“, каже Слободан Новако-
вић, директор „Малина импекса“.

Драган Крајиновић, представник фирме „Горење“, исти-
че: „Запослили смо око 700 радника за годину дана. Примили 
смо око 3000 пријава за посао за 150 различитих занимања. 
Процес селекције, обучавања и стручног усавршавања ра-
димо по процедурама оснивача из Словеније, у складу са 
нашим законом. У производњи смо запослили раднике раз-
личитих занимања и степена образовања. Најважније су ли-
чне карактеристике, колико ће допринети фирми, да су људи 
мотивисани, да имају логику, да имају циљ и да су спремни 
на учење“.  

Представници високошколских и средњошколских ин-
ституција предузимају различите активности како би по-
већали запошљивост ученика и студената по завршетку 
школовања. У Ваљеву у томе предњаче Техничка и Пољоприв-

редна школа. Рајка Шарчевић, помоћник директора Техничке 
школе, истиче да је ова институција добила акредитацију за 
образовање одраслих, а регистровано је и 50 модула за обуке. 
„Отворени смо за сарадњу са послодавцима и обуке прила-
гођавамо потребама тржишта рада. У сарадњи са НСЗ креи-
рамо програме рада, а добру сарадњу имамо са привредом, 
али и Техничком школом из Велења из Словеније, школама из 
Немачке, Турске, Босне. Предлог је запошљавање наставника 
стручне праксе по компанијама. У току су маркетинг актив-
ности и анимирање ученика за упис 10 заваривача које би 
послодавци запослили. Надамо се да ћемо успети у томе, по-
што ђаци нису много заинтересовани да уче занате, чак и ако 
их очекује сигуран посао“, каже Рајка Шарчевић.  

Павле Будинчевић, менаџер пројекта, тврди да су кљу-
чне црте личности, способности, комуникација са људима. 
Недостатак праксе је, такође, препознат као нешто на чему 
треба радити. Најбољи пример је Немачка, где компаније ор-
ганизују процес средњошколског образовања. „Влада треба 
да пружи подршку домаћим компанијама у запошљавању и 
улагању у људске ресурсе“, каже Будинчевић.

Системски, комплексан и заједнички процес
Учеснике округлог стола у Крагујевцу представник 

Отвореног универзитета из Суботице, Владимир Перовић, 
упознао је са резултатима Ситуационе анализе, која је уједно 
представљала и оквир за дискусију. О уоченим неусклађе-
ностима понуде и тражње на тржишту рада Републике Ср-
бије говорила је Јелена Обрадовић Цолић, аналитичар тр-
жишта НСЗ, док је о истом проблему са аспекта локалног 
тржишта рада говорила Бојана Вучетић, саветник у Филија-
ли Крагујевац НСЗ.

Сви учесници округлог стола су јединствени у закључку 
да је остваривање склада понуде и тражње на тржишту рада 
један системски, комплексан и заједнички процес, који под-
разумева активно укључивање свих учесника тржишта рада, 
као и координираност активности и непосредну сарадњу. 

Представник предузећа „Вуловић транспорт“ из Крагује-
вца, Лазар Вуловић, указао је да је неопходно што више прак-
се увести у систем формалног образовања, као и на потребу 
системског повезивања школа и послодаваца кроз обавезу 
ученика да заврше и праксу код одређеног послодавца. За 
сада је то на нивоу спорадичних случајева, када послодавац 
или школа самоиницијативно успоставе сарадњу.

Директор привредне коморе у Крагујевцу, Душан Пуа-
ча, присутне је упознао са оснивањем Пословне академије 
у Крагујевцу, која је подржана од стране Немачке пословне 
заједнице. Циљ је да се у систем неформалног образовања 
укључе рањиве групе, како би повећале своју конкурентност 
на тржишту рада стицањем додатних знања и вештина.

На округлом столу покренуто је и питање номенклатуре 
занимања, стварање јединственог система занимања који би 
усагласио образовни систем са новим радним местима код 
послодаваца. Закључено је да је и то активност која захте-
ва заједничко деловање и образовног система и Националне 
службе за запошљавање и послодаваца.

  Н.Радмановић,	Р.Севић,	Ј.Зорнић

Што виШе праксе
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Међународни дан волонтера

Мајкл Девенпорт, шеф Делегације Европске уније у Србији, младим волонтерима је 
поручио да су својим пројектима потврдили велику солидарност. Охрабрио је волонтере 

да наставе са пројектима, јер и мали допринос може да доведе до великих промена, а 
Србија може кренути даље једино путем активног учешћа њене омладине. У плану је 

формализовање рада волонтера кроз јединствене волонтерске књижице

УСједињеним Америчким Државама тинејџери про-
сечно волонтирају 3,5 сати недељно. У суседној Хрват-
ској тамошња служба за запошљавање официјелно 
бележи да се пет одсто радно способних бави неким 

обликом волонтерског рада, док Институт „Иво Пилар“ наво-
ди да се чак 10,7 одсто Хрвата укључује у добровољне радне 
активности. У Србији нема званичних података о добровољ-
ном раду, тачније речено - послу који се не плаћа. Можда 
објашњење лежи у томе што су године санкција и транзиције 
натерале стотине хиљада радника да раде без плате. Деце-
нијско пропадање великих друштвених система створило је 
отпор сваком облику рада без новчане користи.

Учинити свет бољим
Међународни дан волонтера, 5. децембар, обележен је 

низом манифестација, како би се скренула пажња на значај 
волонтерских активности и њихову вредност, а што већи број 
људи подстакао на такав вид деловања. У београдском Дому 
омладине представљено је 200 најбољих волонтерских ак-
тивности и акција реализованих током године. 

Државни секретар Министарства омладине и спорта, 
Ненад Боровчанин, рекао је у изјави за „Танјуг“ да ово ми-
нистарство волонтеризам препознаје као посебну друштвену 
вредност, због чега је у извештају Европске комисије о при-
друживању ЕУ позитивно оцењен рад Сектора за омладину, 
где се волонтеризам посебно истиче.

„Циљ је подстаћи што већи број људи да понуде волон-
терске услуге које не подразумевају само бесплатан рад, 
већ и бесплатне идеје којима појединци и друштвене групе 
желе да мењају окружење у којем живе и свет учине бољим“, 
рекао је Боровчанин и изразио наду да ће Србија имати све 
више младих, активних људи, јер ако се омладина не пробу-
ди преспаваће своју младост, због чега је битно да се млади 
пробуде и уједине око заједничких идеја и учине Србију мес-
том каквим желе.

Боровчанин се осврнуо и на рад ресурсних центара, на-
водећи да сваки округ у Србији има једну такву организацију 
која покрива градове и општине у тим регијама, а свака од 
њих ангажује неколико хиљада волонтера.

„Планирамо да следеће године, заједно са Министар-
ством рада, запошљавања и социјалне политике, организује-
мо и формализујемо рад волонтера кроз јединствене волон-
терске књижице, како би имали не само евиденцију, већ и 
различите бенефите“, рекао је Боровчанин.

Награде за најбоље иницијативе
Ради подстицања волонтирања, у оквиру овогодишњег 

програма „Млади су закон“ Министарства омладине и спор-
та, финансиран је 271 омладински волонтерски пројекат, у 
износу од скоро 18 милиона динара, и то у 26 округа Србије. 
Волонтерски пројекти су се бавили активним укључивањем 
младих у друштвене токове, пружањем доприноса заједници 
и заштити животне средине, уређењем простора за квали-
тетно провођење времена, промовисањем солидарности и 
хуманости, разумевањем толеранције, здравим и безбедним 
стиловима живота, подстицањем предузетничког духа код 
младих, као и промовисањем основних вредности ЕУ међу 
младима.

Младим људима који су волонтерским иницијативама 
дали позитиван пример додељене су и награде на церемо-
нији у београдском Дому омладине. Прво место је освоји-
ла неформална волонтерска група из Шумадијског округа 
- „Вихор“ из Крагујевца, за волонтерски пројекат „Спорт за 
све“, којим је спровела низ спортских активности намењених 
особама са инвалидитетом.

Волонтерској групи „Удружење младих Алтернатива 
Бор“, из Борског округа, са пројектом „Одговорни учесници у 
саобраћају“, припало је друго место, док је треће заузела не-
формална волонтерска група из Севернобачког округа - Кул-
турна омладина“ из Бајше, за пројекат „Стварање културно 
омладинског простора у Бајши“. Награда за посебан допри-

Здраве основе и  
праве вредности

Активност од интереса  
 за сваку земљу

Међународни дан волонтера, 5. децембар, обележава се од 
1985. године, као подсећање на дан када је 1970. године оства-
рен Програм УН за волонтере. Европа је 2011. годину прогла-
сила за годину волонтера, са циљем да се у градовима широм 
континента организују разне манифестације како би се подигла 
свест о значају волонтерског рада. У Србији је Закон о волонти-
рању, који промовише волонтирање као активност од интереса 
за Србију и регулише положај волонтера, ступио на снагу 6. де-
цембра 2010. године.
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нос припала је неформалној волонтерској групи из Западно-
бачког округа - „Екологика“ из Сивца, за пројекат „Покрени 
се, придружи се, пронађи се!“, кроз који је очишћена обала 
канала Малог Стапара. Делегација Европске уније у Србији 
доделила је и наградно путовање у Брисел за по једног пред-
ставника 10 волонтерских група за иницијативе које посебно 
промовишу европске вредности међу младима.

За златну медаљу
Министар омладине и спорта, Вања Удовичић, рекао је 

да су волонтери у Србији јако цењени, да представљају по-
кретачку снагу и заслужују златну медаљу. Он је истакао да 
су акције попут „Млади су закон“ преко потребне Србији и да 
све што је до сада рађено не сме да се заустави. 

„Влада и ја као министар ћемо кроз овакве акције поку-
шати да имплементирамо све идеје и оно што сте урадили. 
Слушамо ваш глас, јер он свима нама много значи“, казао је 
Удовичић, који је поручио волонтерима да њихова енергија 
и ентузијазам и њему дају снагу да настави и ради како би 
достигао стандарде које су они поставили. 

Шеф Делегације Европске уније у Србији, Мајкл Де-
венпорт, захвалио се волонтерима на активности, али и за 
промене које су, како је навео, потребне заједници и српс-
ком друштву. Наводећи да је солидарност темељ модерног 
друштва и принцип на коме почива ЕУ, он је младим волон-
терима поручио да су својим пројектима потврдили велику 
солидарност. Девенпорт је охрабрио волонтере да наставе са 
пројектима, додајући да чак и мали допринос може да дове-
де до великих промена, као и да Србија може кренути даље 
једино путем активног учешћа њене омладине. 

Стални координатор УН у Србији, Ирена Војачкова Со-
лорано, рекла је да је јако важно да млади људи разумеју 
важност бриге о репродуктивном здрављу. Она је истакла да 
велики број волонтера у свету издваја време да своје вршња-
ке упозна са овом облашћу. 

„По проценама, у Србији сваке године буде 7.000 ти-
нејџерских трудноћа, од којих се половина заврши аборту-
сом. То не мора да буде тако“, рекла је Војачкова Солорано. 

Донирају време и знање
Значај волонтеризма истичу и у Црвеном крсту Србије 

(ЦКС), па генерални секретар те организације, Весна Милено-
вић, наводи да је један од седам основних принципа међуна-
родног Црвеног крста волонтерски рад.

„Црвени крст Србије има изузетно развијену волонтерс-
ку базу, са око 60.000 волонтера ангажованих у различитим 
областима. Имамо 750 професионално запослених у целој 
земљи, што значи да је око 80 волонтера ангажовано на једно 

професионално запослено лице. Волонтери донирају време 
и знање. Просечни волонтер у програму бриге о старима је 
жена старости 55 година, у првој помоћи то су млади људи, 
али и професори универзитета“, рекла је Миленовићева, уз 
напомену да је допринос волонтера различит.

„Већину волонтера у Црвеном крсту, односно 60 одсто, 
чине млади, што је изузетно значајно, јер је то будућност 
ЦКС, али и Србије која се онда гради на здравим основама и 
неговању правих вредности“, рекла је Весна Миленовић, која 
ширење правих вредности види у програмима ЦКС, као што 
је Програм хуманих вредности - усмерен на борбу против на-
сиља у школама, трговину људима, прву помоћ, деловање у 
несрећи и добровољно давање крви, где постоји „Клуб 25“, у 
коме се 25 младих обавезује да ће 25 пута током живота дати 
крв и довести 25 познаника и пријатеља да дају крв.

„У светској мрежи Црвеног крста, у 189 земаља, има 
више од 13 милиона волонтера, а студије показују да во-
лонтирање користи не само онима којима се помаже, него и 
самом волонтеру, који се боље осећа тиме што је помогао“, 
закључила је Миленовићева.

А.Б.

Доступност и једнакост за све
Уочи почетка Светског рукометног првенства у Нишу, ве-

лики број младих из овог града био је заинтересован за волон-
тирање на великом спортском такмичењу. Рукометни Савез 
Србије, међутим, расписао је конкурс за волонтере у Београду, 
Новом Саду и Зрењанину, али не и у Нишу, јер су, кажу, позивали 
волонтере са прошлогодишњих првенстава.

На Светском првенству рукометашица у Нишу ангажова-
ни су волонтери са искуством. Миљана Цветановић је прошле 
године волонтирала у Нишу, на Европском првенству у руко-
мету за мушкарце и жене, али овога пута није позвана. Нису је 
ангажовали, каже за РТС Миљана, иако је чула да су позивали 
неке волонтере који нису имали искуства ни на мушком ни на 
женском првенству.

У Рукометном савезу Србије кажу да неправилности нема. 
Конкурс за волонтере у Нишу није расписан, јер је, за разлику од 
других градова, већ било довољно младих који су као волонтери 
на претходним првенствима били прави ослонац организатору.

„Овакав начин избора волонтера може да наруши идеју во-
лонтеризма која је у Нишу доста раширена, упозорава Марјан 
Цветковић“, који има дугогодишње искуство у раду са волонте-
рима.

„Нарушава се култура волонтеризма, нарушавају се вред-
ности и принципи волонтирања, а то су доступност и једнакост 
за све, спутава се мотивација младих људи који су спремни да 
покажу друштвену одговорност“, каже за РТС Марјан Цветко-
вић, омладински радник.
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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

адресе филијала нсЗ

поКрајинсКа 
слУжба За 
Запошљавањe

Нови Сад 
Булевар Михаjла Пупина 6/I 
тел. 021/48-85-901

поКрајинсКа 
слУжба За 
Запошљавањe

Косовска 
Митровица  
Дрварска 10 
тел. 028/423-090

Позивни центар  0800 300 301  (позив је бесплатан)


