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УВОДНИК

   КАКО ПРОГЛЕДАТИ?
   Ефикасност је, не само у јавним финансијама, друга реч 

за уштеде, а о њој се толико водило рачуна да порезници у 
Србији нису видели сваку четврту кућу, па тако ни власници 
нису плаћали порез. Немачка организација за међународну 
сарадњу - ГИЗ ове године је ангажована на ажурирању базе 
непокретности и попису имовине у девет општина у Србији. 
Неке од њих су успеле драстично да повећају обухват - Соко-
бања је од јануара до јула ове године прикупила више пореза 
на имовину него у целој 2013. 

У Неготину је у пореским решењима први пут обухваће-
но земљиште и пописане непокретности. Да је „хтети“ пола 
„моћи“, говори податак да су градови и општине у Србији у 
јавним набавкама у првих шест месеци ове године, у односу 
на исти период лани, преполовили издатке. О тим уштедама 
на страни Друштво.

Док се код нас дискутовало о социјалном картону, махом 
без јасне представе о чему се прича, у најближем комшилуку 
нису оклевали. ИТ компанија из Србије „С&Т“ урадила је ин-
формациони систем социјалног старања који је имплементи-
ран у државној управи Црне Горе. Тај београдски електронски 
„социјални картон“ омогућава бољи увид у податке о корисни-
цима, филтрира оне који не испуњавају услове, смањује број 
прималаца вишеструких накнада и штеди на администра-
тивним трошковима. Нови систем смањио је злоупотребе со-
цијалних давања и само је у Никшићу „упецао“ 75 корисника 
који нису међу живима, а наставили су да примају социјалну 
накнаду. О том решењу на нашој страни Актуелно. 

Информација о састанку министра Александра Вулина 
са представницима Светске банке имала је сву арому прото-
коларне, а кључна вест сакривена је на њеном крају: Светска 
банка је спремна да као и Европска комисија помогне реали-
зацију програма обуке и самозапошљавања, као и програма 
Прва шанса, што је вест од прворазредног значаја, не само за 
незапослене. 

Баш као и изјава директора НСЗ Зорана Мартиновића, 
да је на сајмовима запошљавања одржаним широм Србије то-
ком ове године посао нашло око 6.000 особа, углавном млађих 
људи, као и да је у првих 10 месеци ове године повећан проце-
нат запошљавања на неодређено време у односу на претходне 
године, и то за 30 одсто.

У рубрици И ТО ЈЕ МОГУЋЕ нашла се општина Чајетина, 
једна је од ретких у Србији која се успешно бори са пробле-
мом незапослености, чија је стопа од 6,5 одсто далеко испод, 
не само овдашњег, већ и европског просека. Дакле, опет: Ко 
хоће тај и може. 

А да ли се исплати радити баш у сваком јавном предузећу, 
сазнаће запослени у њима врло брзо. Министар финансија Ду-
шан Вујовић изјавио је да од 1. јануара 2015. године јавна 
предузећа која остварују губитке неће моћи да исплаћују пла-
те, односно да ће у буџету постојати неки резервни ниво плата, 
али да то никако неће бити износи зарада које данас примају 
запослени у тим предузећима. О томе да и губитак кроји пла-
ту, на нашој трећој страни. 

„Он може да бира посао“ - реченица је која се данас тешко 
може чути. Ипак, постоје занимања која обезбеђују ту пози-
цију. Које професије трасирају краћи пут до радног места у 
Србији и иностранству, бавимо се у нашој Теми броја, јер поред 
инжењера електронике послодавци траже и конобаре, и то не 
само у Србији, већ и у 16 европских земаља.

Још се поуздано не зна колико верника ради у банкарском 
систему Француске, али да највеће француске банке верују у 
рај потврђује студија „Платформа о пореским рајевима“. Из ње 
сазнајемо да се трећина страних филијала пет највећих фран-
цуских банака, које су прошле године имале приход од 14 ми-
лијарди евра, налази у земљама пореског раја. О тим „мукама“ 
на страници Горе – Доле.

Милош Чолић
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И ТО ЈЕ МОГУЋЕ  СТОПА НЕЗАПОСЛЕНОСТИ У
ЧАЈЕТИНИ САМО 6,5 ОДСТО

Општина Чајетина једна је од ретких у Србији која се успешно бори са 
проблемом незапослености, чија је стопа од 6,5 одсто далеко испод репу-
бличког просека. Према подацима НСЗ, закључно са крајем прошлог месе-
ца на овом подручју је евидентирано 836 незапослених. Међу незапослени-
ма највише је грађана старости између 25 и 29 година, а посматрано према 
стручној спреми, махом се ради о лицима са трећим и четвртим степеном. 

Током октобра, у Чајетини је запослено 179 људи, а са евиденције НСЗ 
28, од чега 20 
жена. У истом пе-
риоду оглашена 
је потреба за 21 
радним местом. 

Општина 
Чајетина се по-
казала као реле-
вантан социјални 
партнер у реша-
вању проблема 
незапослености 
на локалном 
тржишту рада. 
Из општинског 

буџета су издвојена средства за спровођење мера активне политике запо-
шљавања, иако није било могућности за суфинансирање програма новцем 
из буџета Републике. Опредељено је три милиона динара, а у сарадњи са 
НСЗ до краја године ће бити спроведене мере активне политике запошља-
вања - јавни радови, стручна пракса и додела субвенција за самозапо-
шљавање.

Министар финансија Душан Вујовић изјавио је да од 
1. јануара наредне године јавна предузећа која остварују гу-
битке неће моћи да исплаћују плате, односно да ће у буџету 
постојати неки резервни ниво плата, али да то никако неће 
бити износи зарада које данас примају запослени у тим пре-
дузећима.

„Јавна предузећа имају плате које су 20 до 30 одсто веће 
од просечних плата у јавном сектору, а веће су и од плата у 
привреди. Према томе, та аномалија да јавна предузећа пра-
ве губитке, а исплаћују плате које су знатно више од оних у 
привреди, биће елиминисана од 1. јануара“, изјавио је Вујо-
вић новинарима, након представљања „Беле књиге“ Савета 
страних инвеститора.

Он је додао да ће сва јавна предузећа бити праћена врло 
детаљно и да влада више неће дозволити да се дешавају 
овакве ситуације. Указао је да већ годинама важи упутство 
које забрањује свим јавним предузећима да исплаћују плате 
ако имају неизмирене обавезе, али да су јавна предузећа до 
сада налазила начине да избегну та ограничења.

Вујовић је прецизирао да ће јавна предузећа имати ин-
дикаторе перформанси без којих неће бити могуће делити 
плате ако се не остваре резултати.

ПРИВРЕДА   Од 1. јануара нови режим исплата личних доходака у јавним предузећима

ГУБИТАК КРОЈИ ПЛАТУ
„Аномалија да јавна предузећа праве губитке, а исплаћују зараде које су знатно више 

од оних у привреди, биће елиминисана“, каже Душан Вујовић, министар финансија

Кори Удовички:
Потребно смањити трошкове за радну 

снагу

   „Србија у 2015. години по основу трошкова за радну снагу 
треба да уштеди пет одсто, договорено је у разговорима са 
представницима Међународног монетарног фонда (ММФ)“, 
изјавила је потпредседница владе Кори Удовички, до-
дајући да то не значи и да ће пет одсто људи добити отказе.
  „Фокус је на реорганизацији државне управе, а не на 
бројању радника“, рекла је Удовички на представљању 
„Беле књиге 2014“ Савета страних инвеститора. Смањење 
трошкова од пет одсто делом ће се покрити природним од-
ливом оних који ће отићи у пензију, а делом истеком прив-
ремених уговора.

РЕКЛИ СУ... 

Зоран Мартиновић, директор НСЗ

НА САЈМОВИМА ЗАПОШЉАВАЊА
ПОСАО НАШЛО ОКО 6.000 ОСОБА

„На сајмовима запошљавања одржаним 
широм Србије током ове године, посао је 
нашло око 6.000 особа, углавном млађих 
људи са средњом стручном спремом. 
Четвртина оних који су успели да нађу 
посао су особе старости до 30 година, а 
најтраженији су били трговци, занатлије 
и електротехничари“, изјавио је директор 
НСЗ Зоран Мартиновић за „Танјуг“. 

На око 50 сајмова запошљавања 
учествовало је више од 1.000 послодава-
ца и скоро 40.000 незапослених.

У првих 10 месеци ове године по-
већан је проценат запошљавања на не-
одређено време у односу на претходне 
године, и то за 30 одсто.

„Након доношења Закона о раду не 
постоје баријере које су постојале раније, 
међу којима је и теже запошљавање лица 
са дужим радним стажом. Сада је по-
већан проценат њиховог запошљавања, 
имајући у виду да послодавци немају 
обавезу исплате високих отпремнина“, 
рекао је Мартиновић.
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„Степен наплате пореза на имови-
ну у појединим општинама у Србији је 
ове године и три пута већи него у 2013. 
години“, изјавио је вођа пројекта у Не-
мачкој организацији за међународну 
сарадњу - ГИЗ Александер Грунауер. 
Подаци о обухвату пореза на имовину 
из претходних година били су пораз-
ни, јер порезници нису видели сваку 
четврту кућу. Према последњим пода-
цима ГИЗ-а, који је ове године ангажо-

ван на ажурирању базе непокретности 
и попису имовине у девет општина у 
Србији, неке општине су у овој години 
успеле драстично да повећају обухват 
и наплатиле су порез за готово 80 одсто 
некретнина. 

Грунауер је у изјави за „Танјуг“ 
подвукао да су поједине општине по-
дигле наплату пореза три пута. Навео 
је пример Неготина, где је у порес-
ким решењима први пут обухваћено 
земљиште и пописане непокретности, 
што су урадили пописивачи које је ан-
гажовао ГИЗ.  

“Свакодневни прилив на име по-
реза на имовину у том граду се раније 
кретао у распону од 200.000 динара 
дневно, изузев у данима доспећа квар-
тала, када је износио око пола милиона 
динара. Након дистрибуције решења и 
њихове доставе прилив ниједног дана 
није испод пола милиона, а обично из-
носи око 800.000 динара. Има дана и 
када пређе 1,5 милиона динара”, рекао 
је Грунауер. 

Слична ситуација је и у Мајданпе-
ку и Сокобањи.

“Сокобања је од јануара до јула ове 
године прикупила више пореза на имо-
вину него у целој 2013. години”, рекао 
је Грунауер. Постоје општине које кроз 

већи степен напла-
те пореза имају 
више расположивог 
новца у градској 
каси, па сада раз-
мишљају да смање 
стопу опорезивања.

“Већи обухват општинарима ос-
тавља простор да свима смање пореску 
стопу. Раније су многе куће и станови 
били ван евиденције, па су неки мора-

ли да плаћају порез, 
а други су то избега-
вали. Сада ће напла-
та бити праведнија, а 
могуће да ће сви због 
тога бити мање опте-
рећени”, рекао је Гру-

науер.
Према његовим речима, ГИЗ подр-

жава девет општина у источној Србији 
да повећавају обухват и степен наплате 
пореза на имовину.

“Са подршком смо кренули пре го-
дину дана. Конкретно, овим општинама 
смо на пет месеци дали људе који из-
лазе на терен и пописују имовину. По-
писали су некретнине које су биле ван 
евиденције, а то је у Ср-
бији између 20 и 25 од-
сто свих непокретности. 
Онда су добили људе на 
још један месец, да те 
податке унесу у базу, 
како би се слала порес-
ка решења”, објашњава 
Грунауер.

Пет општина које су највише по-
већале обухват и наплату пореза на 
имовину добиће новац за развојне 
пројекте. Укупан фонд за те сврхе је ми-
лион швајцарских франака, које донира 
швајцарска влада.

Градови и општине остварују 
уштеде и на пољу јавних набавки, јер 
су, по изјави директора Управе за јавне 
набавке Предрага Јовановића, у пр-
вих шест месеци ове године у односу 
на исти период лани преполовили из-

датке, који сада износе 5,7 милијарди 
динара, од чега 1,3 милијарде динара 
одлази на Управу града Београда. 

„До краја године је предвиђено 
шест испитних термина, а преко 500 
кандидата се пријавило само за ових 
шест недеља да полажу испит за служ-
беника за јавне набаке, што значи да 
имамо потенцијала да ојачамо капа-
цитете на локалу“, навео је Јовановић 
и додао да је овај систем већ опробан 
у неколико градова (Београд, Ниш, 
Панчево, Пожаревац и Суботица), где 
су формиране службе за јавне набавке, 
преко којих се набављају ствари од 
стратешког интереса за градове. Ове 
службе, на пример, спроводе једну на-
бавку за све школе или вртиће на те-
риторији једне општине, што знатно 
поједностављује и појефтињује процес. 
По Јовановићевом мишљењу, требало 
би да се уради анализа којом ће бити 
утврђено у којим градовима и општи-

нама реализација набавки на поменути 
начин има смисла, јер би негде могла 
имати и контраефекат.

Заменик шефа Делегације ЕУ у 
Србији Оскар Бенедикт рекао је да је 
ЕУ задовољна напретком који је Србија 
остварила у области јавних набавки и 
што су у новом закону прихваћени број-
ни предлози ЕУ. Истичући колико је ова 
област важна, указао је да је вредност 
јавних набавки у Србији годишње у 
просеку око три милијарде евра.

ДРУШТВО   Пројекат Немачке организације 
за међународну сарадњу - ГИЗ

ПОРЕЗНИЦИ 
ПРОГЛЕДАЛИ
Степен наплате пореза на имовину у поје-
диним општинама и три пута већи него у 

2013. Подаци о обухвату пореза на имовину 
из претходних година били су поразни - 

порезници нису видели сваку четврту кућу

У првих шест месеци 2014. године, у односу 
на исти период лани, преполовљени издаци 
за јавне набавке - сада износе 5,7 милијарди 

динара

Сокобања је од јануара до јула прикупила 
више пореза на имовину него у целој 2013. 

години

Александер Грунауер



Бесплатна публикација о запошљавању 5 26.11.2014.  |  Број 597 |   

БАНКЕ ВЕРУЈУ У РАЈ
ГОРЕ - ДОЛЕ   Масовно присуство француских банака у пореским рајевима

Где живе најбогатији Французи 

ПАРИЗ ЦЕНТАР ЗАРАДЕ
Куповна моћ Француза у 2014. порасла је 0,4 одсто у од-

носу на прошлу годину, с просечним приходом од 19.643 евра 
по становнику, показала је студија истраживачке компаније 
GfK. Међутим, просечни приход у Француској прилично се 
разликује од региона до региона. Студија GfK-а открила је 
да само два од 22 француска региона показују већу куповну 
моћ од просечне, а то су Париски регион (Il de Frans), са 23.452 
евра годишњих прихода по становнику и регион Рона-Алпи, с 
просечних 19.917 евра, преноси француски „Фигаро“.

Такође, само три региона, Прованса-Алпи-Азурна оба-
ла, Алзас и регион Центар налазе се по овом критеријуму 
одмах испод националног просека, с просечним годишњим 
приходом по становнику од 19.517, 19.473 и 19.237 евра. На 
супротном крају су региони Нор па де Кале, са 16.912 евра и 
Корзика, с просечним 
приходом од 17.580 
евра по становнику у 
текућој години.

С т а н о в н и ц и 
француске престо-
нице имају далеко 
највеће приходе, 
њихов просечни го-
дишњи приход изно-
си 30.796 евра, што је 
1,5 пута више од на-
ционалног просека, 
додаје се у истражи-
вању.

Трећина страних филијала пет највећих француских ба-
нака, које су прошле године имале приход од 14 милијарди 
евра, налази се у земљама пореског раја, наводи се у студији 
„Платформа о пореским рајевима“. Пет највећих француских 
банака - БНП Парибас, Сосијете женерал, БПЦЕ, Креди Агри-
кол и Креди Митиел имају укупно 578 филијала у пореским 
рајевима, што је раст у односу на 2012. годину, када их је 
било 527, преноси лист „Фигаро“. У пореским рајевима БНП 
има 170 филијала, БПЦЕ 91, Сосијете женерал 139, Креди Аг-
рикол 144 и Креди Митиел 44.

Највише филијала француских банака присутно је у 
Луксембургу, укупно 118. Друга омиљена земља пореског 
раја за француске филијале је Белгија, затим следи Холан-
дија, Ирска је на четвром, а Швајцарска на петом месту.

У филијалама француских банака које се налазе у 
земљама пореских рајева, прошле године је радило 43.312 
особа и оствариле су приход од 13,679 милијарди евра. За-
послени у филијали на територији пореског раја оствари 

двоструко већи приход него његов колега у филијали ван 
ове теритоје.

Најпродуктивније филијале Сосијете женерала налазе 
се у Хонгконгу, Креди Агрикола у Ирскоји, а БПЦЕ-а у Син-
гапуру.

Сваки четврти Швајцарац нема новца 
крајем месеца

МЕСЕЦ ДУЖИ ОД ГОДИНЕ
Сваки четврти Швајцарац остане без новца крајем ме-

сеца, пошто плати све рачуне, док је 45 одсто анкетираних 
признало да не плаћа на време рачуне у последњих шест ме-
сеци. Швајцарце у финансијском погледу највише брине мо-
гућност губитка посла, високи трошкови лекарских услуга и 
осигуравајућих кућа, показала је анкета консултантске куће 
„Интрум јуститиа“ објављена у швајцарском листу „24 сата“.

Две трећине анкетираних Швајцараца сматра да рачуни 
треба да се плате на време, док 60 одсто испитаника сматра 
да има контролу над месечним трошковима.

ХРВАТСКА  
РАСТ БРОЈА НЕЗАПОСЛЕНИХ 
У Хрватској је број незапослених у октобру износио 

306.170, што у односу на септембар представља раст од 5,4 
одсто, док је на годишњем нивоу забележен пад од 11,1 од-
сто, показују најновији подаци хрватског Државног завода 
за статистику. У саопштењу се наводи да чак 56 одсто не-
запослених долази из категорије старости 20 до 45 годи-
на, док највећи број незапослених (61 одсто) има завршену 
средњу школу, пренео је портал Бизнис.хр. Удео дугорочно 
незапослених (дуже од једне године) износи око 50 одсто.  С 
друге стране, у октобру је смањен број излазака из евиден-
ције незапослених - 13,3 одсто у односу на септембар, док 
се у односу на октобар 2013. њихов број повећао 6,4 одсто, 
чему је допринео излазак из евиденције незапослених због 
непридржавања законских одредби, који је на годишњем 
нивоу забележио снажан раст (255,6 одсто).

КАТАР: СЕЗОНЦИ БЕЗ КАФАЛЕ  
Катар је обећао да ће усвојити нови закон, којим би се 

побољшали услови сезонских радника ангажованих на из-
градњи стадиона за потребе фудбалског Мундијала 2022. го-
дине. „План нам је да почетком идуће године усвојимо нови 
закон“, саопштило је министарство рада Катара. 

Катар, који запошљава 1,6 милиона страних радника, 
у мају је већ најавио да ће променити такозвану „кафалу“, 
закон који раднике препушта на милост и немилост посло-
давцима, који имају право да им ограничавају кретање, од-
носно да им онемогуће излазак из земље.



   |  Број 597  |  26.11.2014. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs6 

Светска економска криза је извесност добијања посла, 
не само у Србији, увела у простор „Лото“ добитка. Иако је тај 
рецесиони талас све мањи, пут до радне књижице за мно-
ге ништа није краћи. Ипак, и у тим околностима одређене 
професије врло брзо послу отварају врата, не само у Србији, 
већ и у Великој Британији, Шведској, Словенији, Словачкој, 
Пољској, Норвешкој, Малти, Летонији, Кипру, Исланду, Ир-
ској, Немачкој, Данској, Чешкој, Бугарској, Белгији… Реч је 
о програмерима. И инжењери електронике могу да бирају: 
траже их послодавци из 16 европских земаља. 

И без дипломе електротехничког факултета, можете 
да нађете посао у Словенији, Португалу, Аустрији, Малти, 
Мађарској, Луксембургу, Литванији, Кипру, Хрватској, Фран-
цуској, Грчкој, Естонији, Чешкој, Бугарској. Довољно је да бу-
дете конобар. То је, како у Србији тако и на претходним дес-
тинацијама, занимање које је на цени.

У потрази за дефицитарним занимањима, односно где 
су их домаћи и инострани послодавци препознали као не-
достајућа, помогао нам је Мирослав Јовић, саветник у Миг-
рационом сервисном центру - Београд. Реч је о незапослени-
ма који су на евиденцији НСЗ, а при томе поседују знања и 
вештине којима би могли адекватно да одговоре на захтеве 
послодаваца. 

Увидом у главне налазе „Анкете послодаваца 2014“, чији 
су аутори проф. др Михаил Арандаренко и др Владимир Ва-
сић, са Економског факултета Универзитета у Београду, а 
која је реализована уз помоћ НСЗ, у оквиру сарадње са ИПА 
2011 пројектом „Подршка креирању политике запошљавања 
заснованом на подацима“, дошло се до oсновних обележја 
кретања запослености у 2014. години, каже Јовић.

Према степену образовања, у планираном запошљавању 
највише учествују лица са високим образовањем (најмање 
четворогодишње - VII/1 степен) и средњим образовањем (IV 
степен и III степен). Ефективно повећање планирано је за III 
степен (средње образовање од 3 године), у апсолутном износу 
од 9.528 лица. После ове групе, следe лица са IV степеном, 
у апсолутном износу од 3.649. Укупно гледано, ове две гру-
пе доминирају над групом коју чине лица са VII/1 степеном 
стручности, у апсолутном износу од 3.630 лица.

Какве је резултате дала Анкета?
У групи „техничари“ (средња стручна спрема, са 4 годи-

не учења) се издвајају комерцијални техничари, по највећем 
очекивању за отварање нових радних места, у планираном 
кретању током 2014. године. Њих 338 најближи су послу, док 
су врата том профилу отворена и у Холандији и Естонији. 
Доминантна група су и техничари у електротехници, што је 
занимање које се тражи и у Аустрији, Немачкој и Чешкој. По 
резултатима ове анкете, у машинству 242 лица у Србији могу 
да очекују посао, док је исти профил пожељан у Мађарској, 
Исланду, Грчкој, Немачкој. 

Да ли услужна занимања имају и даље највећу 
проходност?

У групи услужних и занатских занимања (средња струч-
на спрема, 3 године учења), растом тражње се издвајају 
шивачи текстила - 2.775 лица, који су тражени у Румунији 
и Литванији. Следе их трговци у малопродаји - 2.668 лица, 
које траже и у Аустрији, Холандији, Малти, Литванији, Кипру, 
Грчкој, Чешкој, Бугарској, Белгији, док су у много мањој мери 
присутни заваривачи - 527 у Србији, а потребни су и Сло-
венији и Исланду. Монтери челичних ужади и каблова (482 

лица) могу да очекују посао у Србији, али и да га потраже на 
Исланду или у Грчкој. 

Међу „службеницима“ - административни радници, аг-
енти и сродна занимања, очекује се раст тражње за следећим 
занимањима: комерцијални и трговински заступници (190) - 
тражени у Пољској, Литванији, Кипру, Естонији, магационери 
(137), трговински посредници (73), банкарски и сродни шал-
терски службеници (46) и службеници туристичких агенција 
(40).

Запошљавање се очекује и у групи „надзорници и кон-
тролори“, а занимања која се издвајају растом тражње су: 
надзорници производње у прерађивачкој индустрији (29), 
контролори хемијских постројења и процеса (21) и контро-
лори постројења за рафинисање нафте и природног гаса (5). 
Група занимања код које се очекује само креирање нових 
послова је „бродски официри и бродска посада“, где би се из-
двојило занимање бродска посада и сродни послови (109) - 
појашњава наш саговорник.

ТЕМА БРОЈА   Која занимања трасирају пут до радног места у Србији и иностранству?

ПОСАО НА СВИМ МЕРИДИЈАНИМА

НОРВЕШКА И НЕМАЧКА 

   Норвешка је једна од популарнијих дестинација за живот 
последњих година. Просечно радно време је 7,5 сати, али 
је уз надокнаду могуће радити и прековремено. Плата се 
добија једном месечно, а годишње се има 30 дана одмора.
  Грађани који желе да раде у Немачкој такође морају 
сами да нађу фирму која ће их запослити - прелиставањем 
штампе и контактирањем агенција за запошљавање, као и 
преко интернета. Предност, наравно, имају они који течно 
говоре немачки језик. Просечна плата у овој земљи износи 
око 2.000 евра месечно, а трошкове евентуалног лекарског 
прегледа и превоза најчешће сноси власник фирме

Програмер апликација, поред Србије, дефицитарно је занимање и у Великој Британији, 
Шведској, Словенији, Словачкој, Пољској, Норвешкој, Малти, Летонији, Кипру, Исланду, Ирској, 
Немачкој, Данској, Чешкој, Бугарској и Белгији. Инжењери електронике и конобари тражени 

су не само у Србији, већ и у још 16 европских земаља
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Која још занимања трасирају пут до радног места 
у Србији и иностранству? 

Позитивна стопа креирања радних места са III степе-
ном стручне спреме, у оквиру групе „руковаоци машинама 
и постројењима и монтери“ је и за следећа занимања: руко-
ваоци машинама за производњу и прераду гуме (493), а сле-
де монтери производа (221), који су тражени и у Холандији, 
Мађарској, Естонији и Чешкој, односно руковаоци машинама 
и уређајима у процесу производње стакла и керамике (173). 
Такође, ту су још и руковаоци машинама за производњу и 
прераду пластике (136) и руковаоци машинама и уређајима 
за дораду метала (108), који имају проходност и у Холан-
дији, Мађарској, Луксембургу, Литванији, Исланду, Грчкој, 
Естонији и Чешкој. Такође, значајно место у групи „возачи 
и руковаоци покретном механизацијом“ заузимају: возачи 
тешких теретних возила и камиона (213), тражени и у Вели-
кој Британији, Луксембургу, Литванији и Чешкој, руковаоци 
претоварном механизацијом (144), односно возачи аутобуса 
(92), виљушкаристи (70) и машиновође (25).

Посао траже и курири и директори?
Тачно. У групи једноставних се растом тражње из-

двајају: курири, достављачи и багажисти (835), пакери (247), 
занимања на уклањању отпада и чишћењу јавних површина 

(125), који посао могу да потраже и у Финској и Малти, у пре-
рађивачкој индустрији (98), као и у пољопривреди, рибарству 
и шумарству (77). 

Међу групом занимања „руководиоци/директори“ оче-
кује се највеће позитивно запошљавање код: директора 
пословних субјеката и извршних директора (97), руководи-
лаца/директора продаје и маркетинга (27), руководилаца/
директора набавке и дистрибуције (17), руководилаца/ди-
ректора хотела (13) и руководилаца/директора велепродаје 
и малопродаје (6).

Инжењери су, ипак, најтраженији. Да ли је тако 
само у Србији? 

У групи стручњака и уметника издвајају се следећа за-
нимања са VII степеном стручне спреме: инжењери електро-
технике (633), које траже и у Шведској, Словачкој, Немачкој, 
Данској, Чешкој, Бугарској, Белгији; програмери апликација 
(484) могу да бирају између Велике Британије, Шведске, Сло-
веније, Словачке, Пољске, Норвешке, Малте, Летоније, Кипра, 
Исланда, Ирске, Немачке, Данске, Чешке, Бугарске и Белгије. 
Економисти (344) и машински инжењери (233) тражени су 
и у Словенији, Швајцарској, Румунији, Норвешкој, Летонији, 
Кипру, Исланду, Грчкој, Ирској, Немачкој, Данској, Чешкој.

Милош Чолић

 
ЛИСТА ДЕФИЦИТАРНИХ ЗАНИМАЊА У ЕВРОПИ 

   За све који планирају да посао пронађу у иностранству, 
инструктивна је листа дефицитарних занимања према 
„European vacancy monitor“, објављена фебруара ове годи-
не.
Велика Британија – инжењери за ауто-индустрију, елек-
троинжењери, инжењери и техничари за енергетику, ше-
фови кухиње у јапанским и азијских кухињама, болничко 
особље, сестре у операционим салама, поједине ИТ профе-
сије, возачи аутобуса и великих камиона, особље за негу, 
социјални радници за рад са децом и породицом.
Шведска – сектори производње, пољопривреде, шу-
марства и грађевинарства, ИТ стручњаци, инжењери, 
стручњаци из области грађевинске индустрије, медицине, 
лекари, бабице, медицинске сестре, итд.
Финска – квалификовани радници у сектору услуга, меди-
цинске сестре и лекари, психолози и зубари, наставници, 
социјални радници, рачуновође, продавци и чистачи.
Словачка – ИТ сектор, транспорт и складиштење, инфор-
мационе и комуникационе технологије и индустријска про-
изводња. Аутомобилска индустрија и електроинжењеринг 
су главни индустријски сектори.
Словенија – машински инжењери, електроинжењери и ИТ, 
медицина (лекари, сестре), софтвер стручњаци за развој, 
особље у угоститељству, возачи камиона и теретњака, ва-
риоци.
Швајцарска – развијена хемијска производња, здравство 
и фармација, као и производња прецизних машина. Не-
достаци су у области грађевинарства и медицинске неге 
(сестре).
Румунија – недостаци у текстилној индустрији, грађеви-
нарству, продаји, бродоиндустрији, складиштењу.
Португалија – сезонски радници у туризму и пољоприв-
реди, лекари, ИТ стручњаци, стручњаци са знањем језика.
Пољска – веб-дизајнери, инжењери за софтвер и админи-
стратори база података. Међународне компаније траже 
људе са знањем језика за рад као хелпдеск агенти, савет-
ници за услуге, пројект менаџери и стручњаци из области 
финансија и логистике.
Аустрија – електричари, водоинсталатери, радници на 
стругу, зидари, столари и дрвосече, радници у туризму, хо-
тели и угоститељство, продајно особље.
Норвешка – инжењери и ИТ стручњаци, инжењери у нафт-
ној индустрији и геологији, здравство (нега и сестре) посеб-
но медицинске сестре.
Холандија – представници продаје, комерцијалисти (оба-
везно познавање холандског језика), електромеханичари и 
монтери, пољопривредни механичари и монтери, водоин-
сталатери и монтери цеви.

Малта – учитељи, канцеларијско особље, продавци, коно-
бари, конобарице, особље за негу, грађевински радници, 
медицинске сестре, чистачи и ИТ стручњаци.
Мађарска – грађевински радници, металски радници, учи-
тељи, хотелско особље и особље у угоститељству.
Луксембург – грађевинарство, хотели и ресторани, 
пословне услуге, индустрија, транспорт и здравство, со-
цијалне услуге, трговина на велико и малопродаја.
Литванија – менаџери у продаји, лекари агенти у осигу-
рању, међународни возачи камиона, кројачи, продавци, 
грађевински радници, конобари и бармени, оператери на 
металским машинама.
Лихтенштајн – квалификовани техничари и занатлије.
Летонија – ИТ стручњаци, инжењери и висококвалифико-
вани специјалисти у индустрији; знање језика – летонски, 
енглески и руски.
Кипар – продавци са средњим образовањем, благајници, 
конобари и пекари, особље за чување деце, висококвали-
фиковани радници у рачуноводству и финансијама, ИТ, те-
лекомуникацијама и електроинжењерингу.
Исланд – ИТ стручњаци, квалификовани радници у метал-
ској индустрији, вариоци и радници за челик, лекари.
Италија – ИТ, производња и грађевинарство, техничари у 
администрацији, финансијама и банкарству, сезонски рад-
ници, медицинске сестре.
Хрватска – радници у туризму, медицини, сезонска пот-
ражња за неквалификованим радницима у пољопривреди, 
лекари и медицинско особље, највише у руралним среди-
нама и на острвима, туристички водичи и учитељи страних 
језика.
Француска – туризам.
Грчка – бродоградња и туризам, канцеларијско и рачуно-
водствено особље, продавци, грађевински радници и лич-
не услуге (фризери, кувари и конобари).
Ирска – сектор науке, инжењери, ИТ, финансије, продаја 
и маркетинг.
Естонија – услуге, продаја, руковаоци машинама и опре-
мом.
Немачка – квалификовани техничари и инжењери, грађе-
вински радници, особље за негу и бабице.
Данска – машински и ИТ инжењери, лекари, психолози, ИТ 
консултанти, стручњаци за софтвер, фармаколози.
Република Чешка – угоститељство и особље у малопро-
даји, представници у продаји, обезбеђење, возачи ками-
она, инжењери и техничари и руковаоци машинама.
Бугарска – сектор услуга, производње и пољопривреде, 
туризам и хотелијерство.
Белгија – здравство, ИТ, наставници у основном образо-
вању, кућне помоћнице, продајно особље и канцеларијско 
особље.
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Завод за миграције Шведске је објавио зва-
ничну листу тражених професија у тој развијеној 
скандинавској земљи, како би у наредном периоду 
привукао у земљу квалитетан и образован кадар. 
Ову листу је објавила Амбасада Шведске у Београ-
ду и како кажу, занимања за којима постоји вели-
ка потражња у Шведској наведена су на листи која 
се редовно допуњује. 

На листи занимања за којима постоји велика 
потражња у Шведској, налазе се, између осталих, 
бабице, електроинжењери и електротехничари, 
кувари, лимари, медицинске сестре, молери, пека-
ри, посластичари, водоинсталатери и стоматоло-
зи. Тражени су и апотекари, геометри, грађевин-
ски инжењери и техничари, инструктори вожње, 
комерцијалисти, лекари, механичари камиона, на-
ставници и учитељи у основним школама, педагози за особе 
са посебним потребама, психолози, радници на изградњи 
железница и путева, рудари, 
стаклоресци... У Шведској се 
траже и педагози за слободне 
активности, саветници за про-
фесионално и студијско усме-
рење и зубни хигијеничари. 

Посао се налази путем ди-
ректног контакта са послода-
вцем у овој земљи или помоћу 
огласа на интернету. Уколико 
послодавац у Шведској позове 
кандидата на разговор за по-
сао за једно од тражених зани-
мања, захтев за радну дозволу може се поднети из Шведске, 
уместо да се кандидат враћа у домовину како би поднео за-
хтев. Шведска је вољна да запошљава и раднике из земаља 
које нису чланице ЕУ, а све што је потребно јесте пасош и до-
говор са послодавцем. 

„Систем исељеничких виза у Шведску не постоји. До-
вољно је да један члан породице нађе посао и то је услов 
да у Шведску оде цела породица“, каже Марија Данић, из 
Одељења за миграције у шведској амбасади. За одлазак у 
ову земљу потребан је само пасош, а остали услови, попут 

плате и радне дозволе, договарају се са послодавцем. Заин-
тересовани могу да нађу посао преко сајта ec.europa.eu/eures, 
где је послодавац обавезан да огласи радно место.

Посао је могуће наћи и по-
моћу познаника и родбине који већ 
раде у Шведској. Познавање језика 
није обавезно за све струке, посеб-
но ако се ради о занатима, али је 
познавање енглеског предност. За 
послове који захтевају диплому 
факултета, попут лекара, потребни 
су знање језика и нострификација 
дипломе, која у просеку траје око 
пола године.

Према подацима консул-
тантске фирме „Ернест и Јанг“ 

(Ernst&Young), просечна бруто плата у Шведској је 32.769 евра 
годишње, односно 2.730 евра месечно. Шведска је у свету по-
зната као развијена извозно-оријентисана економија. Дрвна 

индустрија, хидроелектране и производња гвоздене руде 
чине базне ресурсе економије ове земље оријентисане пре-
ма спољној трговини. Главне индустријске гране у Шведској 
су: производња моторних возила, телекомуникације, фарма-
ција, индустријске машине, прецизна опрема, хемијска роба, 
кућни апарати, шумарство и производња гвожђа и челика.

Протеклих година традиционални модернизовани об-
лик пољопривреде запошљавао је више од половине домаће 
радне снаге, док данас Шведска у највећој мери развија ин-
жењеринг, рударство, производњу челика и сличне индус-
трије, које су конкурентне на међународној економској сцени.

ЛАКШЕ ДО ПОСЛА   Завод за миграције Шведске објавио званичну листу тражених 
професија

ОД МОЛЕРА ДО СТОМАТОЛОГА
Шведска запошљава и раднике из земаља које нису чланице ЕУ. Довољан је пасош и договор 

са послодавцем. Уколико послодавац позове кандидата на разговор за посао, захтев за радну 
дозволу може да се поднесе из Шведске

Међу траженим занимањима у 
Шведској су апотекари, геометри, 

грађевински инжењери и техничари, 
инструктори вожње, комерцијали-
сти, лекари, механичари камиона, 

наставници... 

   За кирију, превоз и храну - 40 одсто зараде

   „Живот у овим земљама иначе је скуп, на пример у Нор-
вешкој и Шведској за око 20 посто скупљи него у Немачкој. 
За кирију, комуналије, превоз и храну одлази око 40 одсто 
зараде. Просечна станарина је око 600, а гарсоњера се 
може наћи за око 400 евра. Грађевински радник може да 
заради око 2.500 евра, колико и наставник, док стоматолог 
заради и дупло више. Најбоље је ако стан и трошкове дели 
више особа“, прича за „24 сата“ Ј. Симоновић, која у Швед-
ској ради на одржавању зграда. 
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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

327

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА 

УПРАВА ЗА ТРЕЗОР

На основу члана 54 Закона о државним службеницима („Службени 
гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 - испрaвка, 83/05 - исправка, 64/07, 
67/07, 116/08, 104/09 и 99/14) и члана 17 Уредбе о спровођењу 
интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у држав-
ним органима - пречишћен текст („Службени гласник РС“, бр. 41/07 
и 109/09) и Решења о преносу овлашћења, бр. 112-1-319/2012-
001-010 од 05. новембра 2012. године, помоћник директора - коор-
динатор Управе за трезор оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ 
 ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА

У МИНИСТАРСТВУ ФИНАНСИЈА - УПРАВА ЗА ТРЕЗОР

I Орган у коме се радна места попуњавају: 

Министарство финансија - Управа за трезор, Београд,  
Поп Лукина 7-9

II Радна места које се попуњавају:

ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД

1. Самостални саветник - радно место за 
процес финансијског планирања и анализу 

финансијских планова буџетских корисника, 
Одељење за финансијско планирање, 

управљање ликвидношћу и пословне процесе
1 извршилац

УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне области економске 
науке или из научне, односно стручне области у оквиру образов-
но-научног поља природно-математичких или техничко-технолош-
ких наука на студијама другог степена (дипломске академске сту-
дије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке 
струковне студије), односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године; најмање 5 година радног искуства у стру-
ци, познавање енглеског језика, положен државни стручни испит 
и познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се про-
веравају у изборном поступку: познавање законских пропи-
са који регулишу област буџетског система, девизног пословања, 
платног промета и извршења буџета - усмено; познавање рада на 
рачунару - практичним радом на рачунару; познавање енглеског 
језика - писмено (тестом); вештина комуникације - усмено.

2. Самостални саветник - координатор за 
извршавање принудне наплате, Група за 

извршавање принудне наплате, Одељење за 
извршавање јавних плаћања, Сектор за јавна 

плаћања и фискалну статистику
1 извршилац

УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне области економске 
науке, организационе науке или научне, односно стручне области 
у оквиру образовно-научног поља природно-математичких или 
техничко - технолошких наука, на студијама другог степена 
(дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академ-
ске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основ-
ним студијама у трајању од најмање 4 године; положен државни 
стручни испит; познавање рада на рачунару и најмање 5 година 
радног искуства у струци.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се про-
веравају у изборном поступку: познавање законских прописа 
који регулишу област јавних плаћања, јавних финансија, буџетског 
система и платног промета - усмено; познавање рада на рачунару 
- практичним радом на рачунару; вештина комуникација - усмено.

3. Млађи саветник - администратор за систем 
девизних плаћања и платне картице,  Одсек за 
девизна плаћања и платне картице,  Сектор за 

јавна плаћања и фискалну статистику
2 извршиоца

УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне области економ-
ске науке, организационе науке или из научне, односно стручне 
области у оквиру образовно - научног поља природно-математич-
ких или техничко-технолошких наука на студијама другог степена 
(дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академ-
ске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основ-
ним студијама у трајању од најмање 4 године; 1 година радног 
искуства у струци или најмање пет година радног стажа у држав-
ним органима; положен државни стручни испит; познавање рада 
на рачунару и познавање енглеског језика.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се про-
веравају у изборном поступку: познавање законских прописа 
који регулишу област буџетског система и девизног пословања - 
усмено; познавање рада на рачунару - практичним радом на рачу-
нару; познавање енглеског језика - писмено (тестом); вештина 
комуникације - усмено.

4. Млађи саветник - млађи програмер, Одсек 
за апликативни дизајн и програмирање,  

Одељење за апликативни развој,  Сектор за 
информационе технологије

1 извршилац

УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне, односно струч-
не области у оквиру образовно-научног поља природно-матема-
тичких, друштвено-хуманистичких или техничко-технолошких 
наука на студијама другог степена (дипломске академске студије 
- мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке 
струковне студије), односно на основним студијама у трајању од 
најмање 4 године; положен државни стручни испит; познавање 
енглеског језика; познавање рада на рачунару и 1 година радног 
искуства у струци или најмање пет година радног стажа у држав-
ним органима.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се про-
веравају у изборном поступку: провера знања из области 
објектно оријентисаног програмирања, познавања алата за source 
control management и програмирања база података, C# и основ-
ни патерни објектно орјентисаног програмирања. MS SQL Server 
основне административне операције, познавање TSQL-а и Entity 
Code First framework, аутоматско тестирање: unit i integration тесто-
ви, Powershell и основе администрације Windows система - усме-
но; познавање рада на рачунару - практичним радом на рачунару; 
познавање енглеског језика - писмено (тестом); вештина комуни-
кације - усмено.

5. Саветник - систем администратор, Одељење 
за серверску инфраструктуру, Сектор за 

информационе технологије
1 извршилац

УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне, односно стручне 
области у оквиру образовно-научног поља природно - математич-
ких, друштвено-хуманистичких и техничко-технолошких наука на 
студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, 
специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне 
студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 
године; положен државни стручни испит; познавање енглеског 
језика; познавање рада на рачунару и најмање 3 године радног 
искуства у струци.

Администрација и управа
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Стручне оспособљености, знање и вештине које се про-
веравају у изборном поступку: провера знања из области 
имплементације, конфигурације и одржавања сервера, виртуелне 
инфраструктуре, сториџа, серверских оперативних система, база 
података и апликативних сервера - усмено; познавање рада на 
рачунару - практичним радом на рачунару; познавање енглеског 
језика - писмено (тестом); вештина комуникације - усмено.

6. Млађи саветник - администратор 
инжењерске подршке, Одељење за серверску 

инфраструктуру, Сектор за информационе 
технологије
1 извршилац

УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне, односно струч-
не области у оквиру образовно-научног поља природно-матема-
тичких, техничко-технолошких или друштвено-хуманистичких на 
студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, 
специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне 
студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 
године; положен државни стручни испит; познавање енглеског 
језика; познавање рада на рачунару и 1 година радног искуства 
у струци или најмање пет година радног стажа у државним орга-
нима.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се прове-
равају у изборном поступку: провера знања из области импле-
ментације, конфигурације и одржавања алата за централизовану 
администрацију радних станица, апликативних сервиса и система 
антивирусне заштите - усмено; познавање рада на рачунару - 
практичним радом на рачунару; познавање енглеског језика - пис-
мено (тестом); вештина комуникације - усмено.

7. Саветник - инжењер за комуникационе 
сервисе, Центар за комуникациону и мрежну 

инфраструктуру, Сектор за информационе 
технологије
1 извршилац

УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне, односно стручне 
области у оквиру образовно-научног поља природно-математич-
ких или техничко-технолошких наука на студијама другог степена 
(дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академ-
ске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основ-
ним студијама у трајању од најмање 4 године; положен државни 
стручни испит; познавање енглеског језика; познавање рада на 
рачунару и најмање 3 године радног искуства у струци.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се прове-
равају у изборном поступку: провера знања из области мреж-
не безбедности (firewall, IPS…) и бежичног умрежавања - усмено; 
познавање рада на рачунару - практичним радом на рачунару; 
познавање енглеског језика - писмено (тестом); вештина комуни-
кације - усмено.

8. Млађи саветник - радно место за развој 
људских ресурса, Одсек за људске ресурсе, 

Сектор за људске и материјалне ресурсе
1 извршилац

УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне области правне 
науке, научне области економске науке, научне области органи-
зационе науке или научне области андрагошке науке на студијама 
другог степена (дипломске академске студије - мастер, специја-
листичке академске студије, специјалистичке струковне студије), 
односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године; 
положен државни стручни испит; познавање рада на рачунару, 1 
година радног искуства у струци или најмање пет година радног 
стажа у државним органима.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се про-
веравају у изборном поступку: познавање законских прописа 

који регулишу област радних односа - усмено; познавање рада на 
рачунару - практичним радом на рачунару; вештина комуникације 
- усмено.

9. Самостални саветник - координатор набавки, 
Одсек за јавне набавке, Сектор за људске и 

материјалне ресурсе
1 извршилац

УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне области правне 
науке или научне области економске науке на студијама другог 
степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке 
академске студије, специјалистичке струковне студије), односно 
на основним студијама у трајању од најмање 4 године; положен 
државни стручни испит; познавање рада на рачунару, најмање 
5 година радног искуства у струци и поседовање сертификата за 
службеника за јавне набавке.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се про-
веравају у изборном поступку: познавање законских прописа 
који регулишу област јавних набавки - усмено; познавање рада на 
рачунару - практичним радом на рачунару; вештина комуникације 
- усмено.

III Место рада: Београд, Поп Лукина 7-9

ФИЛИЈАЛА ЈАГОДИНА

10. Самостални саветник - радно место за 
организацију послова буџетских евиденција, 

Одељење за јавна плаћања и фискалну 
статистику

1 извршилац

УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне, односно стручне 
области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманис-
тичке, техничко-технолошке или природно-математичке науке на 
студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, 
специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне 
студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 
године; положен државни стручни испит; познавање рада на рачу-
нару и најмање 5 година радног искуства у струци.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се про-
веравају у изборном поступку: познавање законских прописа 
који регулишу област платног промета, познавање рада на рачуна-
ру - практичним радом на рачунару; вештина комуникације - усме-
но.

IV Место рада: Јагодина, Сквер народне омладине 3

ФИЛИЈАЛА СМЕДЕРЕВО

11. Саветник - радно место за јавна плаћања, 
Одељење за јавна плаћања и фискалну 

статистику
1 извршилац

УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне, односно стручне 
области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманис-
тичке, техничко-технолошке или природно-математичке науке на 
студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, 
специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне 
студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 
године; положен државни стручни испит; познавање рада на рачу-
нару и најмање 3 године радног искуства у струци.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се про-
веравају у изборном поступку: познавање законских прописа 
који регулишу област јавних плаћања, јавних финансија, буџетског 
система и платног промета - усмено; познавање рада на рачунару 
- практичним радом на рачунару; вештина комуникације - усмено.

Администрација и управа 
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V Место рада: Смедерево, Његошева 8

VI Адреса на коју се подносе пријаве: Министарство финан-
сија - Управа за трезор, Поп Лукина 7-9, 11000 Београд, са назна-
ком: „За јавни конкурс“.

VII Лице које је задужено за давање обавештења: Драгана 
Ракић, број телефона: 011/3202-455.

ЗАЈЕДНИЧКО ЗА СВА РАДНА МЕСТА:

Услови за рад на свим радним местима: држављанство Репу-
блике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику кон-
курса раније није престајао радни однос у државном органу због 
теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на 
казну затвора од најмање шест месеци.

Рок за подношење пријава: Рок за подношење пријава је 
8 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у 
периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: пријава са 
биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; ориги-
нал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал 
или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; овере-
на фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; овере-
на фотокопија радне књижице; оригинал или оверена фотокопија 
доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним 
органима; оригинал или оверена фотокопија сертификата за служ-
беника за јавне набавке (односи се само на радно место: координа-
тор набавки); оригинал или оверена фотокопија доказа о радном 
искуству у струци (потврде, решења и други акти из којих се види 
на ком радном месту, са којом стручном спремом и у ком периоду 
је стечено радно искуство).

Место, дан и време када ће се спровести изборни посту-
пак: Са кандидатима чије су пријаве благовремене, потпуне, јас-
не, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају 
услове за оглашено радно место, провера оспособљености, знања 
и вештина кандидата у изборном поступку обавиће се почев од 15. 
децембра 2014. године, са почетком у 09,00 часова, у Београду, 
у просторијама Управе за трезор - Министарство финансија, Поп 
Лукина 7-9. О тачном датуму и времену учесници конкурса биће 
благовремено обавештени телефонским путем, на контакт бројеве 
које наведу у својим пријавама. Кандидати ће о датуму, месту и 
времену спровођења сваке наредне фазе изборног поступка бити 
обавештени на контакт бројеве које наведу у својим пријавама.

Описе послова за сва радна места можете погледати на сајту Служ-
бе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs.

Напомене: За сва радна места, радни однос се заснива на 
неодређено време. Кандидати који први пут заснивају радни однос 
у државном органу подлежу пробном раду од 6 месеци. Кандидати 
без положеног државног стручног испита примају се на рад под 
условом да тај испит положе до окончања пробног рада. Канди-
дати са положеним правосудним испитом уместо доказа о поло-
женом државном стручном испиту подносе доказ о положеном 
правосудном испиту. Кандидати без положеног стручног испита за 
службеника за јавне набавке примају се на рад под условом да тај 
испит положе до окончања пробног рада.

Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс уместо 
уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених под-
носи решење о распоређивању или премештају на радно место у 
органу у коме ради или решење да је нераспоређен. Кандидати 
који конкуришу на више радних места подносе појединачне прија-
ве у којима наводе уз коју од пријава су приложили тражена доку-
мента.

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

Овај оглас објављује се на вeб-страници Министарства финан-
сија - Управе за трезор: www.trezor.gov.rs, на веб-страници Службе 
за управљање кадровима: www.suk.gov.rs, на порталу е-управе, 
на огласној табли, веб-страници и периодичном издању огласа 
Националне службе за запошљавање.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу 
који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације 
и на особе женског пола.

ВАЉЕВО

ОПШТИНСКА УПРАВА 
ОПШТИНЕ ЉИГ

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

За дечију заштиту и кадровске послове

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, кандидати 
треба да испуњавају и следеће услове: VII/1 степен стручне спреме 
или специјалистичке академске или струковне студије (240 ЕСПБ), 
занимања: дипломирани правник, са најмање 12 месеци радног 
искуства на одговарајућим пословима, положен државни стручни 
испит за рад у државним органима. Пријаве са документацијом 
доставити на горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс“.

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ, 
ПРИВРЕДУ, УРБАНИЗАМ И КОМУНАЛНЕ 

ПОСЛОВЕ ГРАДА ВАЉЕВА
14000 Ваљево, Карађорђева 64

тел. 014/294-781

Послови цивилне заштите
на одређено време до повратка привремено 

одсутне запослене са породиљског боловања

УСЛОВИ: Општи услови: да је кандидат држављанин Републике 
Србије, да је пунолетан, да има општу здравствену способност, да 
није под истрагом и кривично осуђиван. Посебни услови: стечено 
високо образовање из научне, односно стручне области у окви-
ру образовно-научног поља техничко-технолошких наука или 
друштвено-хуманистичких наука, на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ, основним струковним сту-
дијама, односно на студијама у трајању од три године; положен 
стручни испит за рад у органима државне управе, најмање једна 
година радног стажа. Уз пријаву на оглас кандидати подносе сле-
дећу документацију: извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству, оригинал или оверену фотокопију дипломе о сте-
ченом образовању, оверену фотокопију радне књижице, уверење 
о положеном стручном испиту, уверење да лице није осуђивано 
за кривична дела, уверење да се не води истрага за кривична 
дела, уверење о општој здравственој способности и личну и рад-
ну биографију. Пријаве са комплетном документацијом доставити 
у затвореној коверти, на горенаведену адресу, са назнаком: „За 
избор кандидата - за послове цивилне заштите - пријава на оглас 
(име и презиме) - не отварај“. Пријаве доставити поштом или лич-
но, на шалтер писарнице (у приземљу Градске управе за локални 
развој, привреду, урбанизам и комуналне послове).

ВРШАЦ

ОПШТИНСКА УПРАВА
26360 Пландиште, Војводе Путника 38

тел. 013/861-033

Стручни послови из области грађења и 
урбанизма

на одређено време од две године

УСЛОВИ: да је кандидат држављанин РС; да је пунолетан; да има 
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општу здравствену способност; да није осуђиван за кривично 
дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или 
за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање посло-
ва у државном органу; VII/1 степен - грађевински, архитектонски, 
правни, рударско-геолошки факултет, да има 1 годину радног 
искуства; положен стручни испит за рад у државним органима. 
Пријаве поднети у року од 8 дана од дана објављивања у публи-
кацији „Послови“, на адресу: Општинска управа Општине План-
диште, Војводе Путника 38.

ЗАЈЕЧАР

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
18230 Сокобања, Светог Саве 23

тел. 018/830-173

Послови буџета, трезора, ликвидатуре и 
интерне контроле

на одређено време од месец дана

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених чл. 6 Закона о рад-
ним односима у државним органима, кандидат треба да испуња-
ва и следеће услове: стечено високо образовање на студијама II 
степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке 
академске студије, специјалистичке струковне студије), односно 
на основним студијама у трајању од најмање 4 године - економ-
ског смера, 1 година радног искуства, положен стручни испит за 
рад у органима државне управе, познавање рада на рачунару. Уз 
пријаву на оглас са биографијом, кандидати су дужни да доста-
ве и потребна документа, у оригиналу или у овереној фотокопији: 
диплому о стручној спреми, извод из матичне књиге рођених, уве-
рење о држављанству (не старије од 6 месеци), уверење о здрав-
ственом стању, уверење основног и вишег суда да против лица 
није покренута истрага и да није подигнута оптужница, уверење 
полицијске управе да лице није осуђивано за кривично дело на 
безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво 
дело које га чини неподобним за обављање послова у државном 
органу и доказ о радном искуству. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати.

ЈАГОДИНА

ГРАДСКА УПРАВА ЗА 
ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

35000 Јагодина, Краља Петра I 6

Администратор саобраћајне инспекције
за рад у Градској управи за инспекцијске 
послове, на одређено време од 12 месеци

УСЛОВИ: средња школска спрема - IV степен стручне спреме, 
средња техничка школа, смер саобраћајни, 6 месеци радног стажа 
и положен државни стручни испит.

Помоћник комуналног инспектора
за рад у Градској управи за инспекцијске 
послове, на одређено време од 12 месеци

УСЛОВИ: средња школска спрема - IV степен стручне спреме, 
средња техничка, средња економска, средња медицинска, средња 
пољопривредна школа, гимназија, школа за техничке цртаче, 1 
година радног стажа и положен државни стручни испит.

ОСТАЛО: Поред посебних услова, кандидат мора да испуњава и 
услове из члана 6 Закона о радним односима у државним органи-
ма: да је држављанин Републике Србије, да није осуђиван за кри-
вично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или 
за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у 
државном органу, да има општу здравствену способност. Пријаве 
на оглас са доказима о испуњавању услова подносе се у року од 8 
дана од дана објављивања, на горенаведену адресу. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

КИКИНДА

ЦЕНТАР ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ 
ЗАШТИТЕ ОПШТИНЕ КИКИНДА

23300 Кикинда, Милоша Великог 56

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: да је кандидат пунолетан и пословно способан; да је 
држављанин РС; да није осуђиван за кривично дело на безуслов-
ну казну затвора од минимум 6 месеци или за дело које га чини 
неподобним за обављање функције; да кандидату није изречена 
мера безбедности забране делатности која је претежна делатност 
јавног предузећа; високо образовање на студијама другог степе-
на (мастер академске студије, специјалистичке академске студије, 
специјалистичке струковне студије), односно на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године и одговарајући академ-
ски, односно стручни назив утврђен у области правних, економ-
ских, психолошких, педагошких и андрагошких и социјалних наука, 
односно стручни назив: дипломирани социјални радник; најмање 
5 година радног искуства у струци. Уз пријаву кандидат треба да 
достави: програм рада за мандатни период на који се врши избор, 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотоко-
пија), уверење о држављанству РС (оригинал или оверена фото-
копија), доказ да има општу здравствену способност, радну био-
графију са подацима о занимању и стеченом образовању, радном 
стажу на пословима које је вршио, потврду послодавца о радном 
стажу кандидата и пословима које је обављао у периоду у ком их 
је обављао или оверену фотокопију радне књижице и решења о 
распоређивању, односно уговора и анекса уговора о раду, оверену 
фотокопију дипломе о стеченом образовању, потврду или извод 
из казнене евиденције надлежне полицијске управе према месту 
пребивалишта, да није осуђиван за кривично дело на безусловну 
казну затвора од минимум 6 месеци или за дело које га чини непо-
добним за обављање функције, потврду или уверење надлежног 
привредног суда да кандидату није изречена мера безбедности 
забране обављања делатности која је претежна делатност јавног 
предузећа, потврда или уверење надлежног прекршајног суда да 
кандидату није изречена мера безбедности забране обављања 
делатности која је претежна делатност јавног предузећа.

ОСТАЛО: Пријава са потребном документацијом треба да садржи: 
навод да се пријава односи на конкурс за именовање директора 
Центра за пружање услуга социјалне заштите Општине Кикинда, 
јединствени матични број грађана, место пребивалишта или бора-
вишта, адреса стана или друга адреса коју кандидат одреди за дос-
тављање поште и датум подношења пријаве и својеручни потпис 
кандидата. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се разматрати. Пријаве са наведеним потребним доказима подносе 
се на горенаведену адресу Центра, са назнаком: „За конкурс“.

ОПШТИНСКА УПРАВА 
ОПШТИНЕ СЕНТА

24400 Сента, Главни трг 1

Извршилац административних послова
за рад у Одељењу за привреду и финансије, на 

одређено време

УСЛОВИ: завршена средња школа економског смера, 6 месе-
ци радног искуства, положен стручни испит за рад у органима 
државне управе, оспособљеност за рад на рачунару и познавање 
(српског и мађарског) језика и писма који су у службеној употреби 
у општини; да је кандидат држављанин РС; да је пунолетан; да 
има општу здравствену способност; да није осуђиван за кривич-
но 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 кандидат треба да достави: уверење 
о држављанству, да није осуђиван за кривично дело на безусловну 
казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га 
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чини неподобним за обављање послова у државном органу, доказ 
о стручној спреми, доказ о положеном стручном испиту и потврду 
о радном искуству. Пријаве са потребном документацијом достави-
ти на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати.

КРАЉЕВО

ОПШТИНСКА УПРАВА 
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА

36210 Врњачка Бања, Крушевачка 17

Извршилац на пословима куцања и 
умножавања материјала

на одређено време до 12 месеци, за рад 
у Одељењу за општу управу и заједничке 

послове Општинске управе Општине Врњачка 
Бања

УСЛОВИ: II степен стручне спреме, полуквалификовани радник и 
најмање 1 година радног искуства на датим пословима, да је кан-
дидат држављанин Републике Србије, да је пунолетан, да није 
осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од нај-
мање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним 
за обављање послова у државном органу. Предност имају особе 
са инвалидитетом. Пријаве на оглас са доказима о испуњавању 
услова подносе се Општинској управи Општине Врњачка Бања, 
Крушевачка 17, у року од 8 дана од дана објављивања у публи-
кацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
разматрати.

ОПШТИНСКА УПРАВА 
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА

36210 Врњачка Бања, Крушевачка 17

Извршилац на пословима извршења решења из 
делокруга Одсека за инспекцијске послове
на одређено време до повратка одсутног 

радника у Одељењу за планирање и изградњу, 
инспекцијске, имовинско-правне и стамбене 

послове Општинске управе Општине Врњачка 
Бања

УСЛОВИ: VII степен - високо образовање стечено на студијама 
другог степена (дипломске академске студије - мастер, специја-
листичке академске студије, специјалистичке струковне студије) 
у образовном пољу техничко-технолошке науке у области архи-
тектуре, грађевинско инжењерство и образовном пољу друштве-
но-хуманистичких наука - правне науке, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године - факултет архи-
тектуре, грађевински факултет, правни факултет, положен испит 
за рад у органима државне управе и најмање 3 година радног 
искуства у струци. Поред наведених услова потребно је да кан-
дидат испуњава и опште услове предвиђене чл. 6 Закона о рад-
ним односима у државним органима („Сл. гласник РС“, бр. 48/91, 
66/91, 44/98, 49/99, 34/01, 39/02 и 49/05): да је држављанин РС; 
да је пунолетан; да има општу здравствену способност; прописану 
стручну спрему; 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; да 
испуњава друге услове утврђене законом, другим прописима или 
актом о систематизацији радних места у органу. Пријаве на оглас 
са доказима о испуњавању услова подносе се Општинској управи 
Општине Врњачка Бања, Крушевачка 17, у року од 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се разматрати.

ЛЕСКОВАЦ

ОПШТИНСКА УПРАВА ЛЕБАНЕ
16230 Лебане, Цара Душана 116

тел. 016/843-027

Административно-технички послови
на одређено време до 28.02.2015. године

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, економски техничар, положен 
стручни испит за рад у државним органима, 1 година радног иску-
ства; доказ о стручној спреми; уверење о положеном стручном 
испиту за рад у државним органима; уверење о радном искуству; 
извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству; доказ 
опште здравствене способности (лекарско уверење); уверење да 
кандидати нису осуђивани за кривично дело на безусловну каз-
ну 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 пибликацији 
„Послови“. Пријаве са потребном документацијом слати на горе-
наведену адресу. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
разматрати.

ЛОЗНИЦА

ОПШТИНА КРУПАЊ 
ОПШТИНСКА УПРАВА

15314 Крупањ, Маршала Тита 2
тел. 015/581-125

Порески контролор
на одређено време због повећаног обима посла, 

на период од годину дана

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних у члану 6 Закона о рад-
ним односима у државним органима („Сл. гласник РС“, бр. 48/91, 
66/91, 44/98, 49/99, 34/01, 39/02, 49/05 и 79/05), кандидат треба 
да испуњава и посебне услове: високо образовање на основним 
академским студијама првог степена (3 године), односно ВШС у 
области економских или правних наука, једна година радног иску-
ства, положен испит за рад у органима државне управе. Уз пријаву 
доставити: оверену фотокопију дипломе ВШС - економске или 
правне струке као доказ о стручној спреми, оверену фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту за рад у органима државне 
управе, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству 
РС, лекарско уверење као доказ опште здравствене способности, 
биографске податке са прегледом кретања у служби и доказ о рад-
ном искуству, доказ да кандидат није осуђиван за кривично дело 
на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво 
дело које га чини неподобним за обављање послова у државном 
органу. Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопије ове-
рене код надлежних органа. Пријаве са потребним документима 
слати на адресу Општинске управе Општине Крупањ, у року од 8 
дана од дана објављивања, са назнаком: „Оглас за пријем у радни 
однос на одређено време на период од годину дана“, са називом 
радног места на које се кандидат пријављује у Општинску управу 
Општине Крупањ. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити 
разматране.

Портир
на одређено време због повећаног обима посла, 

на период од годину дана

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних у члану 6 Закона о рад-
ним односима у државним органима („Сл. гласник РС“, бр. 48/91, 
66/91, 44/98, 49/99, 34/01, 39/02, 49/05 и 79/05), кандидат треба да 
испуњава и посебне услове: основна школа. Уз пријаву доставити: 
оверену фотокопију дипломе (доказ о стручној спреми), извод из 
матичне књиге рођених, уверење о држављанству РС, лекарско 
уверење као доказ опште здравствене способности, биографске 
податке са прегледом кретања у служби, доказ да кандидат није 
осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од нај-
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мање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за 
обављање послова у државном органу, доказе о испуњености дру-
гих услова наведених у огласу. Сви докази прилажу се у оригиналу 
или фотокопије оверене код надлежног органа. Пријаве са потреб-
ним документима слати на адресу Општинске управе Општине Кру-
пањ, у року од 8 дана од дана објављивања, са назнаком: „Оглас за 
пријем у радни однос на неодређено време, на период од годину 
дана“, са називом радног места за које се кандидат пријављује. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

НИШ

MIN HOLDING CО 
MIN INSTITUT AD NIŠ

18000 Ниш, Вишеградска 33
е-mail: mininst@eunet.rs

Директор друштва

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, најмање 3 године радног 
искуства на руководећим пословима; познавање рада на рачунару 
(МS Оffice); способност самосталног доношења одлука; развије-
не вештине организације, планирања, лидерства и оријентација 
на резултат и проактиван приступ у раду. CV доставити поштом 
или мејлом, на горенаведену адресу. Рок за пријављивање је 
30.11.2014. године.

НОВИ ПА ЗАР

ГРАД НОВИ ПАЗАР 
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИЗВОРНЕ И 

ПОВЕРЕНЕ ПОСЛОВЕ
36300 Нови Пазар, Стевана Немање 2

Административно-канцеларијски послови
на одређено време од 12 месеци, због 

повећаног обима посла у Одсеку за привреду, 
Одељење за привреду

Књиговодствено-финансијски послови
на одређено време од 12 месеци, због 

повећаног обима посла у Одсеку за друштвену 
бригу о деци, Одељење за друштвене 

делатности

Хигијеничар
на одређено време 12 месеци, због повећаног 
обима посла у Одсеку за техничке и помоћне 

послове, Одељење за техничке и помоћне 
послове, обезбеђење и возни парк

3 извршиоца

Портир
на одређено време од 12 месеци, због 

повећаног обима посла у Одсеку за обезбеђење, 
Одељење за техничке и помоћне послове, 

обезбеђење и возни парк
2 извршиоца

Послови на реализацији инвестиционих 
пројеката

на одређено време 12 месеци, због повећаног 
обима посла у Одсеку за инвестиције, Одељење 

за привреду

УСЛОВИ: Поред општих услова, кандидати морају испуњавати и 
посебне услове: диплома о завршеној школској спреми, доказ о 
радном искуству у струци, радна књижица, уверење о држављан-
ству Републике Србије (не старије од шест месеци), извод из мати-

чне књиге рођених, 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 органу (издато након објављивања овог огласа). Одлуку 
о избору између пријављених кандидата доноси начелник Градске 
управе за изворне и поверене послове, у року од 15 дана од дана 
истека рока за оглашавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати.

НОВИ С А Д

ОПШТИНА БЕОЧИН 
ОПШТИНСКА УПРАВА БЕОЧИН
21300 Беочин, Светосавска 25

Послови радних односа и грађанских стања
на одређено време 12 месеци

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове за рад у 
државном органу: да је држављанин Републике Србије; да је пуно-
летан; да има општу здравствену способност; да има стручну спре-
му прописану систематизацијом - високо образовање стечено на 
студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, 
специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне 
студије), односно на основним академским студијама у трајању од 
најмање четири године - правног смера, положен стручни испит 
за рад у државним органима и 1 година радног искуства; да није 
осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од нај-
мање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним 
за обављање послова у државном органу; најмање 1 година рад-
ног искуства; положен државни стручни испит.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс приложити: уверење о држављан-
ству, извод из матичне књиге рођених, лекарско уверење којим се 
потврђује да кандидат има општу здравствену способност за рад, 
доказ о стеченом образовању, доказ 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, доказ о радном искуству, уверење о положеном 
државном стручном испиту, кратку радну биографију. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаву 
са доказима о испуњености услова конкурса, у оригиналу или у 
овереним фотокопијама, доставити на адресу: Општинска управа 
Беочин, Светосавска 25, 21300 Беочин, са назнаком: „За конкурс - 
послови радних односа и грађанских стања“.

ПАНЧЕВО

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

Радно место за послове Скупштине месне 
заједнице „Младост“

на одређено време од 12 месеци

УСЛОВИ: Посебни услови: средња стручна спрема - IV степен, 3 
године радног искуства, познавање рада на рачунару и положен 
стручни испит за рад у државним органима.

Порески контролор I
на одређено време до 28. фебруара 2015. 

године

УСЛОВИ: Посебни услови: средња стручна спрема - IV степен, 1 
година радног искуства, познавање рада на рачунару и положен 
стручни испит за рад у државним органима.

ОСТАЛО: Општи услови: да је кандидат држављанин Републи-
ке Србије, да је пунолетан, да поседује општу здравствену спо-
собност, да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну 
затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини 
неподобним за обављање послова у Градској управи. Пријаве на 
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оглас за заснивање радног односа на одређено време са доказима 
о испуњавању услова у погледу општих и посебних услова из огла-
са, осим доказа о општој здравственој способности и положеном 
стручном испиту за рад у државним органима, подносе се у року од 
8 дана од дана објављивања на огласној табли Националне службе 
за запошљавање, односно у публикацији „Послови“. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве са 
доказима о испуњавању услова из огласа могу се предати лично у 
Градском услужном центру или поштом, на адресу: Градска управа 
Града Панчева, Панчево, Трг краља Петра I 2-4.

ПОЖ АРЕВАЦ

ОПШТИНСКА УПРАВА 
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

12220 Велико Градиште, Житни трг 1
тел. 012/662-124

тел/факс: 012/661-128

Координатор за локални економски развој
за рад у Општинској управи Општине Велико 

Градиште, у Одељењу за привредни, економски 
развој и дијаспору, на одређено време до 2 

године

УСЛОВИ: да кандидати имају стечено високо образовање на сту-
дијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, спе-
цијалистичке академске студије), односно на основним студијама у 
трајању од најмање 4 године, радно искуство од најмање 2 године, 
положен стручни испит за рад у државним органима, као и знање 
енглеског језика. Опис послова и ближи услови одређени су Пра-
вилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места 
у Општинској управи, а предност ће имати кандидати који познају 
проблематику из тражене области.

Координатор Канцеларије за младе и дијаспору
за рад у Општинској управи Општине Велико 

Градиште, у Одељењу за привредни, економски 
развој и дијаспору, на одређено време до 6 

месеци

УСЛОВИ: да кандидати имају стечено високо образовање на сту-
дијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, спе-
цијалистичке академске студије), односно на основним студијама у 
трајању од најмање 4 године, радно искуство од најмање 1 године, 
положен стручни испит за рад у државним органима, као и позна-
вање рада на рачунару. Опис послова и ближи услови одређени су 
Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних 
места у Општинској управи, а предност ће имати кандидати који 
познају проблематику из тражене области.

ОСТАЛО: Лица која се пријављују на оглас, поред доказа о испуња-
вању услова наведених у огласу потребно је да поднесу доказе да 
испуњавају опште услове прописане чланом 6 Закона о радним 
односима у државним органима, као и да познају проблематику из 
области рада одељења. Уз пријаву са биографијом подносе се сле-
дећа документа, у оригиналу или у овереној фотокопији: дипло-
ма којом се потврђује стручна спрема, радна књижица, уверење 
о држављанству Републике Србије (не старије од шест месеци), 
извод из матичне књиге рођених (издат на наовом обрасцу сходно 
Закону о матичним књигама објављеном у „Службеном гласнику 
РС“, бр. 20/09), уверење о здравственом стању (не старије од шест 
месеци), уверење полицијске управе да лице није осуђивано за 
кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месе-
ци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање 
послова у државном органу (издато након објављивања овог огла-
са). Рок за подношење пријава је осам дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови“. Пријаве уз које нису приложени сви 
потребни докази, у оригиналу или у овереној фотокопији од стра-
не суда или надлежног органа управе, као и непотпуне, неуредне 
и неблаговреме пријаве, неће бити разматране. Адреса на коју се 
подносе пријаве: Општинска управа Општине Велико Градиште - 

начелнику Општинске управе, 12220 Велико Градиште, Житни трг 
1, са назнаком: „За оглас“. Додатне информације могу се добити на 
број телефона: 012/662-124.

ПРИЈЕПОЉЕ

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
ОПШТИНЕ СЈЕНИЦА

36310 Сјеница, Краља Петра 1
тел. 020/741-039

Начелник Општинске управе Општине Сјеница
на мандатни период од 5 година

УСЛОВИ: Општи услови за рад на радном месту: да је кандидат 
држављанин Републике Србије, да је пунолетан, да има општу 
здравствену способност, прописану стручну спрему, да није осуђи-
ван и да се не води кривични поступак за кривично дело на без-
условну казну затвора од најмање шест месеци или за кривично 
дело које га чини неподобним за обављање послова у државном 
органу. Посебни услови за рад на радном месту: завршен прав-
ни факултет, положен стручни испит за рад у органима државне 
управе, најмање 5 година радног искуства у струци. Кандидат је 
дужан да поднесе следећу документацију: пријаву, оверену фото-
копију дипломе правног факултета, оверену фотокопију уверења 
о положеном стручном испиту за рад у државним органима или 
оверену фотокопију уверења о положеном правосудном испиту, 
уверење о радном искуству, уверење да лице није осуђивано за 
кривично дело којом је предвиђена казна затвора од најмање 6 
месеци, уверење да се не води кривични поступак за кривично 
дело које га чини неподобним за обављање послова у државном 
органу, оверену фотокопију извода из матичне књиге држављана, 
оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених, оверену 
фотокопију личне карте, уверење о општој здравственој способ-
ности. Пријаве се подносе у року од 8 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се разматрати.

ПРОКУПЉЕ

ОПШТИНА БЛАЦЕ 
ОПШТИНСКА УПРАВА

18420 Блаце, Карађорђева 4
тел. 027/371-110

Послови из области грађевинарства
на одређено време од 6 месеци

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, грађевинске струке, јед-
на година радног искуства на истим или сличним пословима. Уз 
пријаву на оглас кандидат треба да приложи: оверену фотоко-
пију дипломе о стеченој стручној спреми, уверење о држављан-
ству Републике Србије, извод из матичне књиге рођених, уверење 
да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора 
од најмање 6 месеци или за кривично дело које га чини неподоб-
ним за обављање послова у државном органу и уверење о здрав-
ственој способности. Рок за подношење пријава је 5 дана од дана 
објављивања. Пријаве слати на наведену адресу.

Администрација и управа 

Посао се не чека, посао се тражи
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СРЕМСК А МИТРОВИЦА

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА 
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ И 

ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
22000 Сремска Митровица, Светог Димитрија 13

тел. 022/610-566

Послови из области финансија
на одређено време због повећаног обима 

посла - до 24 месеца, за рад у Градској управи 
за опште и заједничке послове Града Сремска 

Митровица

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних чланом 6 Закона о рад-
ним односима у државним органима („Службени гласник РС“, бр. 
48/91, 66/91, 44/98, 49/99, 34/01, 39/02, 49/05 и 23/13), кандидат 
треба да испуњава и следеће посебне услове: високо образовање 
стечено на студијама другог степена (дипломске академске сту-
дије-мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке 
струковне студије), односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године у образовно-научном пољу Друштвено-ху-
манистичких наука - економске науке, 1 година радног искуства 
у струци, положен државни стручни испит. Уз пријаву на оглас 
доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова у ори-
гиналу или у овереној фотокопији: диплому о стеченој стручној 
спреми, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), извод 
из матичне књиге рођених, уверење полицијске управе да канди-
дат није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора 
од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини непо-
добним за обављање послова у државном органу, уверење о сте-
ченом радном искуству у струци, уверење о положеном државном 
стручном испиту, уверење о здравственој способности - доставља 
изабрани кандидат. Пријаве се подносе се начелнику Градске 
управе за опште и заједничке послове Града Сремска Митровица, 
на адресу: Градска управа за опште и заједничке послове, са наз-
наком: „За оглас - послови из области финансија“. Оглас је отворен 
8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Информације на 
број телефона: 022/610-566, лок. 143.

ОПШТИНА РУМА 
ОПШТИНСКА УПРАВА

22400 Рума, Орловићева 5
тел. 022/433-910, лок. 121

Сложени послови економског развоја
на одређено време због замене привремено 

одсутне запослене, до повратка са породиљског 
одсуства и одсуства са рада ради неге детета

УСЛОВИ: стечено високо образовање на студијама другог степе-
на (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке ака-
демске студије, специјалистичке струковне студије), односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири године и стечен 
академски назив: дипломирани/мастер економиста, дипломирани/
мастер правник, дипломирани/мастер новинар, дипломирани/мас-
тер менаџер, дипломирани/мастер професор енглеског језика и 
књижевности или филолог англиста; познавање енглеског језика. 
Кандидат поред наведених мора испуњавати и опште услове пред-
виђене чланом 6 Закона о радним односима у државним органима, 
односно: да је држављанин Републике Србије, да није осуђиван за 
кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месе-
ци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање 
послова у државном органу, као и да поседује општу здравствену 
способност. Кандидат је дужан да као доказе о испуњавању захте-
ваних услова приложи следећу документацију: биографију (CV), 
диплому о захтеваном степену и врсти стручне спреме, уверење о 
држављанству Републике Србије, уверење о некажњавању (издаје 
орган унутрашњих послова - СУП) и доказ о познавању енглеског 
језика. Након одлуке о избору, а пре уручења решења о засни-

вању радног односа, кандидат је у обавези да достави и уверење 
о општој здравственој способности (издаје надлежна здравстве-
на установа). Сва документа неопходно је приложити у оригиналу 
или у овереној копији, док датум издавања уверења о држављан-
ству Републике Србије и уверења о некажњавању не сме бити 
старији од шест месеци. Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања. Пријаве са доказима о испуњавању услова подносе 
се поштом, на адресу Општинске управе, са назнаком: „За оглас“ 
или предајом на шалтеру писарнице на истој адреси. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање. Изабрани 
кандидат је у обавези да у року од 12 месеци од дана заснивања 
радног односа положи државни стручни испит за рад у органима 
управе. За све информације у вези са огласом контактирати персо-
налну службу Општинске управе, на број телефона: 022/433-910, 
лок. 121.

СУБОТИЦА

ГРАД СУБОТИЦА 
ГРАДСКА УПРАВА

24000 Суботица, Трг слободе 1
тел. 024/626-798

Расписује оглас за одабир кандидата за похађање струч-
не обуке за:

Комунални полицајац
12 извршилаца

УСЛОВИ: Посебни услови које кандидати треба да испуњавају: сте-
чено средње образовање у четворогодишњем трајању са најмање 
шест месеци радног искуства у струци, поседовање психофизичке 
способности потребне за обављање послова комуналне полиције, 
да није престао радни однос у државном или другом органу због 
теже повреде дужности из радног односа. Поред посебних услова, 
кандидати за заснивање радног односа на неодређено време на 
горенаведеном радном месту треба да испуњавају и следеће усло-
ве из члана 6 Закона о радним односима у државним органима: да 
су држављани Републике Србије, да су пунолетни, да нису осуђи-
вани 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.

ОСТАЛО: Кандидати који буду изабрани упућују се на стручно 
оспособљавање и обуку о трошку Градске управе Града Суботи-
ца, а после обављене стручне обуке кандидати полажу испит за 
обављање послова и примену овлашћења комуналног полицајца. 
Кандидати који положе испит засноваће радни однос у Градској 
управи Града Суботица, само уколико Градска управа Града Субо-
тица добије сагласност за ново запошљавање и додатно радно 
ангажовање код корисника јавних средстава. У случају да кан-
дидати који су положили испит за обављање послова и примену 
овлашћења комуналног полицајца заснују радни однос у Град-
ској управи Града Суботица, биће обавезани да положе и струч-
ни испит за рад у органима државне управе. Пријаве на оглас са 
доказима о испуњавању свих горенаведених услова за заснивање 
радног односа, заинтересовани кандидати подносе поштом, на 
адресу: Градска управа Суботица - пријава на оглас, Трг слободе 1 
или лично у Градски услужни центар Града Суботица, приземље, 
Трг слободе 1. Документацију којом се доказује испуњеност услова 
из огласа кандидати подносе у оригиналу или као оверене фото-
копије или ће се у противном сматрати да им је пријава непотпу-
на. Оглас је отворен 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и 
неблаговремено поднете пријаве неће бити узете у обзир прили-
ком одлучивања о избору кандидата.

Администрација и управа 

Национална служба 
за запошљавање
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УЖИЦЕ

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
ОПШТИНЕ АРИЉЕ

31230 Ариље, Светог Ахилија 53
тел. 031/891-171

Начелник Општинске управе Општине Ариље
на период од 5 година

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава опште услове из члана 6 
Закона о радним односима у државним органима и услове пропи-
сане чланом 54 Закона о локалној самоуправи: завршен правни 
факултет (VII степен стручне спреме); положен стручни испит за 
рад у органима државне управе; најмање 5 година радног искуства 
у струци. Уз пријаву на конкурс са кратком биографијом, канди-
дат подноси: диплому о завршеном правном факултету, уверење 
о положеном стручном испиту за рад у органима државне управе, 
доказ о радном искуству, уверење о држављанству РС, уверење 
о здравственој способности, уверење да кандидат није осуђиван 
за кривично дело, уверење да се против њега не води кривични 
поступак. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављи-
вања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
Пријаве слати на горенаведену адресу.

     Трговина и услуге

„ТАВЕРНА“ СУР
21000 Нови Сад, Павла Папа 42

тел. 064/2441-943
е-mail: dragotaverna@gmail.com

Конобар

УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме у било ком занимању, проб-
ни рад 1 месец. Јављање кандидата на број телефона: 064/2441-
943.

„ТАВЕРНА“ СУР
21000 Нови Сад, Павла Папа 42

тел. 064/2441-943
е-mail: dragotaverna@gmail.com

Кувар
2 извршиоца

УСЛОВИ: II, III, IV степен стручне спреме у занимању: помоћ-
ни кувар, кувар једноставних јела, кувар, пробни рад 1 месец. 
Јављање кандидата на број телефона: 064/2441-943, достављање 
радних биографија на увид.

АД „ХЛЕБ“
21000 Нови Сад, Бајчи Жилинског 2

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

Радник обезбеђења - портир
2 извршиоца

УСЛОВИ: I, II, III, IV степен стручне спреме у било ком занимању. 
Слање пријаве за запослење мејлом, јављање кандидата на број 
телефона: 021/421-157, достављање радних биографија на увид. 
Рок за пријављивање је 01.12.2014. године.

„MAS COMPANY“ DОО
11000 Београд, Булевар краља Александра 77а

тел. 063/554-412

Роштиљџија
на одређено време

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена основна школа, нео-
пходно је радно искуство на пословима роштиљ мајстора и обради 
меса - 24 месеца.

Помоћни радник у кухињи
на одређено време

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена основна школа, нео-
пходно је радно искуствно на помоћним пословима у кухињи - 24 
месеца.

ФРИЗЕРСКИ САЛОН „ВАЛЕРИЈА АМ“
26000 Панчево, Жарка Зрењанина 13

тел. 064/4883-169

Фризер за жене

УСЛОВИ: II степен, помоћни женски фризер; II степен, помоћни 
мушки фризер; III степен, фризер за жене; III степен, фризер за 
мушкарце; IV степен, модни женски фризер; V степен, фризер - 
специјалиста; 3 месеца радног искуства. Јављање кандидата на 
број телефона: 064/4883-169. Лице за контакт: Матић Валерија.

Напомена: Послодавац запошљава незапослено лице које је нај-
мање 6 месеци на евиденцији Националне службе за запошља-
вање.

G4S SECURE SOLUTIONS DОО
11000 Београд, Кумодрашка 240

тел. 062/761-019

Службеник обезбеђења
на одређено време 2 месеца, за рад у Суботици

6 извршилаца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, било ког занимања, пожељна 
обука о руковању ватреним оружјем, пожељно познавање рада на 
рачунару (Office, Интернет), знање енглеског језика - средњи ниво, 
пожељна противпожарна заштита, рад на одређено време 2 месе-
ца, рад у сменама, ноћни рад. Заинтересовани кандидати могу да 
се јаве на горенаведени број телефона.

ТЗ УР МЕСАРА И ПЕЧЕЊАРА „ЧИКЕРИЈА“
24000 Суботица

Арсенија Чарнојевића 82
тел. 060/516-34-31

Месар
на одређено време од 3 месеца

2 извршиоца

Администрација и управа / Трговина и услуге

Подршка
запошљавању

особа са
инвалидитетом
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УСЛОВИ: II, III или IV степен стручне спреме, месар или кувар, 
знање мађарског језика на вишем нивоу, рад у сменама, најмање 
једна година радног искуства. Заинтересовани кандидати могу 
се јавити на горенаведени број телефона. Оглас је отворен до 
30.11.2014. године.

„HAI“ DОО
24000 Суботица, Матије Гупца 95/IV

е-mail: hai.inzenjering@gmail.com

Монтажер цевних инсталација и система за 
грејање

на одређено време од 2 месеца

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, било ког занимања, 
радно искуство од најмање 12 месеци на истим пословима, возачка 
дозвола „Б“ категорије, рад на терену у Суботици. Заинтересова-
ни кандидати биографије могу слати на горенаведени мејл или на 
адресу: Матије Гупца 95/IV, 24000 Суботица. Оглас је отворен до 
30.11.2014. године.

„БИРО - ЦЕНТАР“ ДОО
11070 Нови Београд, Пеђе Милосављевића 60

тел. 011/227-37-72, 064/297-70-97

Административно-финансијски послови
на одређено време од 2 године

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, економска школа, гимназија 
или правно-биротехничка школа, познавање рада на рачунару (МS 
Оffice), знање енглеског језика (средњи ниво), пробни рад 1 месец. 
Пријаве слати на е-mail: canon@birocentar.rs.

„ИНБ“ ДОО
24210 Бајмок, Штросмајерова 14

тел. 024/762-193

Магационер
на одређено време 24 месеца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, техничар унутрашњег транс-
порта, 12 месеци радног искуства у вођењу евиденције путних 
налога, тахограф листића, вођењу редовних техничких прегледа 
возила. Заинтересовани кандидати могу биографије слати поштом 
на горенаведену адресу или на е-mail: inb@inbajmok.com. Додатне 
информације могу се добити на број телефона: 024/762-193. Оглас 
је отворен до 12.12.2014. године.

„ЕМПЛОЈЕР“ ДОО
24000 Суботица, Партизанска 14

тел. 024/541-082
е-mail: rajkovaca.d@gmail.com

Комерцијалиста, асистент директора продаје
10 извршилаца

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, било ког занимања, 
продавац у директној продаји, возачка дозвола „Б“ категорије, рад 
у сменама. Заинтересовани кандидати могу биографије слати на 
горенаведени мејл. Додатне информације могу се добити на број 
телефона: 024/541-082. Оглас је отворен до 15.12.2014. године.

„DRVO TRADE NV“ DОО
11271 Сурчин, Војвођанска 370
е-mail: оffice@drvotrade.cо.rs

Књиговођа главне књиге

УСЛОВИ: VI или IV степен стручне спреме, књиговодствени 
смер, знање рада на рачунару на рачуноводственим пословима 

укључујући и производњу, минимум 10 година радног искуства. 
Рок за пријављивање је 30 дана од дана објављивања. Пријаве 
слати искључиво мејлом.

АД „ХЛЕБ“
21000 Нови Сад, Бајчи Жилинског 2

тел. 069/2406-503
е-mail: dusanka.stanisavljevic@hleb.rs

Продавац
на одређено време

3 извршиоца

УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме у занимању продавац, 
пожељно радно искуство у прехрамбеним продавницама. Пријаве 
за запослење слати мејлом. Јављање кандидата на број телефона: 
069/2406-503. Рок за пријављивање је 15 дана.

„SONS. CONECT“ DОО
21000 Нови Сад

Булевар краља Петра I 16
тел. 060/5550-772

е-mail: оffice@sons-ctd.rs

Инсталатер система за техничко обезбеђење

УСЛОВИ: III степен стручне спреме у занимању електроинстала-
тер, возачка дозвола „Б“ категорије, основна информатичка обука 
(Windows, Wоrd, Еxcel, Еxplorer, Outlook), енглески језик - средњи 
ниво, пожељно искуство у постављању система за техничко обез-
беђење и бежично повезивање локација. Рок за пријављивање је 
20.12.2014. године. Слање пријаве за запослење мејлом, на горе-
наведену адресу.

„БИМАТРАНС“ ДОО ЋУПРИЈА
Ћуприја, Душана Матића 14

тел. 035/8472-373
e-mail: bimatrans@yаhoo.com

Возач теретног моторног возила у 
међународном саобраћају

на одређено време од 12 месеци
1 извршилац у статусу особе са инвалидитетом

УСЛОВИ: возач теретног возила, положена „Е“ категорија за воза-
че, пожељно познавање механике и електрике за возило, радно 
искуство небитно, теренски рад, рад ван просторија послодавца, 
пробни рад 6 месеци. Конкурс је отворен до попуне радног мес-
та. Заинтересовани кандидати могу да се јаве на горенаведени 
број телефона, особи за контакт или да доставе радне биографије 
мејлом. Лице за контакт: Драгослав Цветковић.

Трговина и услуге

Сајмови запошљавања
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ГЕОДЕТСКИ БИРО „ГЕОМЕТАР“
21203 Ветерник, Солунског фронта 8

тел. 065/2094-000
е-mail: gbgeometar@gmail.com

Геометар

УСЛОВИ: IV, VI/1, VII/1 степен стручне спреме у занимању: гео-
метар, инжењер геодезије, дипломирани инжењер геодезије, 
мастер инжењер геодезије, возачка дозвола Б категорије, обука 
за АutoCAD, основна информатичка обука (Windows, Wоrd, Еxcel, 
Еxplorer, Оutlook). Слање пријаве за запослење мејлом, јављање 
кандидата на број телефона: 062/8880-789. Рок за пријављивање 
је 14.12.2014. године.

DОО „BIM TEX“
16000 Лесковац, Ђорђа Стаменковића 4

тел. 016/242-269

Дипломирани машински инжењер

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

Дипломирани инжењер електротехнике

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

Енергетско одржавање судовима под 
притиском

4 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, енергетско одржавање, струке 
металске, положен стручни испит за руковање судовима под при-
тиском.

Медицина

ДОМ ЗДРАВЉА 
„Др ВЕРОЉУБ ЦАКИЋ“

19250 Мајданпек
Капетанска 30

тел. 030/581-526, 581-229

Лекар специјалиста гинекологије
у Служби здравствене заштите деце, школске 
деце и жена са поливалентном патронажом, 

Одељење за здравствену заштиту жена

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, кандидати 
морају испуњавати и следеће услове: VII степен стручне спреме, 
завршен медицински факултет, положен стручни испит, заврше-
на специјализација из области гинекологије. Уз пријаву кандидати 
подносе: доказ о поседовању стручне спреме - оверену фотоко-
пију дипломе о завршеном факултету, оверену фотокопију уве-
рења о положеном стручном испиту, оверену фотокопију дипломе 
о завршеној специјализацији из области гинекологије; кратку био-
графију; извод из матичне књиге рођених; уверење о држављан-
ству; доказ да се против кандидата не води кривични поступак, 
да оптужница није ступила на правну снагу и да није покренута 
истрага (уверење суда) и уверење да нису осуђивани (уверење из 
полицијске станице или полицијске управе) за кривична дела која 
их чине неподобним за рад у здравственој установи; уверење о 
здравственој способности кандидата. Критеријуми на основу којих 
ће се извршити избор кандидата за заснивање радног односа за 
радно место су: просечна оцена на студијама, радно искуство у 

струци након положеног стручног испита, време проведено на еви-
денцији Националне службе за запошљавање и селекциони интер-
вју за посао. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови“ и на сајту Министарства здравља. 
Пријаве слати на горенаведену адресу. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се разматрати.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА 
ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ 

„СВЕТИ ВРАЧЕВИ“
23330 Нови Кнежевац

Краља Петра I Карађорђевића 85

Лекар опште медицине

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен медицински 
факултет, положен стручни испит, радно искуство од најмање 6 
месеци. Кандидат уз пријаву треба да достави: оверену фотоко-
пију дипломе о завршеном медицинском факултету (или оверену 
потврду медицинског факултета, уколико му диплома још није уру-
чена), оверену фотокопију потврде о положеном стручном испиту, 
доказ - наводе о траженом радном искуству и фотокопију личне 
карте. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. 
Пријаве са потребним доказима о испуњавању услова доставити 
на горенаведену адресу, са назнаком: „За оглас за пријем у радни 
однос“ или лично предати у правну службу Специјалне болнице на 
истој адреси.

ОПШТА БОЛНИЦА 
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

12300 Петровац на Млави, Моравска 2
тел. 012/327-983, 327-984

Медицинска сестра - техничар
на одређено време до повратка одсутног 

радника са боловања

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња медицинска школа, 
положен стручни испит. Опис послова је предвиђен систематиза-
цијом послова установе, за послове са завршеном средњом меди-
цинском школом. Уз пријаву поднети: краћу биографију, оверену 
копију дипломе о завршеној одговарајућој школи са просечном 
оценом током школовања, оверену копију уверења о положеном 
стручном испиту, фотокопију радне књижице уколико кандидат 
има радни стаж, извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови“. Пријаве слати у затвореним ковер-
тама на адресу: Општа болница Петровац на Млави, Моравска 2, 
12300 Петровац на Млави или доставити лично у правну службу 
болнице. Неблаговремене пријаве и непотпуна документација 
неће бити узета у разматрање при избору кандидата.

ОПШТА БОЛНИЦА „СВЕТИ ЛУКА“
11300 Смедерево, Кнез Михаилова 51

тел. 026/672-522, лок. 167

Медицинска сестра - техничар
са положеним стручним испитом

на одређено време до повратка запослене са 
неплаћеног одсуства

УСЛОВИ: Као доказе о испуњености услова, кандидати су дужни 
да доставе: пријаву на конкурс са кратком биографијом, бројем 
телефона и адресом, оверену фотокопију дипломе о завршеном 
IV степену стручне спреме, лиценцу или оверену фотокопију уве-
рења о положеном стручном испиту. Уколико кандидат поседује 
радно искуство потребно је доставити радне карактеристике од 
претходног послодавца. Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве на оглас дос-
тављати у затвореним ковертама писарници болнице или поштом 
на адресу: Општа болница „Свети Лука“, Смедерево, Кнез Миха-

Грађевинарство и индустрија / Медицина
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илова 51, са назнаком: „Пријава на оглас“, са навођењем радног 
места за које се конкурише. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће бити разматране.

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР КЛАДОВО
19320 Кладово

тел. 019/801-116, 801-389
е-mail: zckld@kladovonet.com

Доктор медицине
за рад у ОЈ Болница здравствене установе

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме и положен стручни испит 
за доктора медицине. Уз пријаву доставити: диплому о стеченом 
образовању, уверење о положеном стручном испиту, извод из 
матичне књиге венчаних (уколико је дошло до промене презиме-
на), потпуну биографију са адресом и контакт телефоном, доказ да 
се против кандидата не води кривични поступак (уверење суда), 
уверење да није осуђиван за кривична дела која га чине неподоб-
ним за рад у здравственој установи (уверење из полицијске упра-
ве или полицијске станице). Приликом заснивања радног одно-
са изабрани кандидат доставља лекарско уверење као доказ о 
здравственој способности за послове за које заснива радни однос. 
Одлука о избору кандидата биће донета у року од 10 дана од дана 
истека рока за подношење пријаве и иста ће бити објављена на 
веб страници здравствене установе. Пријаве се подносе лично 
или поштом, на адресу Центра, са назнаком: „Пријава на оглас за 
пријем у радни однос за послове лекара опште медицине“. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА 
ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ „КОВИН“

Ковин, Цара Лазара 253
тел/факс: 013/741-166

1. НК радник (спремачица на одељењу)
на одређено време, најдуже до 24 месеца

2. Доктор медицине
на одређено време, најдуже до 24 месеца

3. КВ радник (берберин)
на одређено време, најдуже до 24 месеца

4. ПК радник (пеглар рубља)
на одређено време, најдуже до 24 месеца

УСЛОВИ: За радно место под бр. 1: завршена основна школа, без 
обзира на радно искуство; за радно место под бр. 2: завршен меди-
цински факултет (VII/1 степен), звање: доктор медицине, положен 
стручни испит, без обзира на радно искуство; за радно место под 
бр. 3: III степен стручне спреме, смер фризер; за радно место под 
бр. 4: завршена основна школа, без обзира на радно искуство.

ОСТАЛО: Кандидати су у обавези да доставе пријаву са кратком 
биографијом - за радно место под бр. 1: фотокопију сведочанства 
о завршеној основној школи; за радно место под бр. 2: фотоко-
пију дипломе о завршеном медицинском факултету, уверење о 
положеном стручном испиту; за радно место под бр. 3: фотоко-
пију дипломе о завршеној стручној спреми - III степен, смер фри-
зер; за радно место под бр. 4: фотокопију сведочанства о заврше-
ној основној школи. Изабрани кандидати су у обавези да доставе 
лекарско уверење. Пријаве са потребним доказима достављају се 
на горенаведену адресу, у року од 8 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се разматрати.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА 
ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ 

„ГОРЊА ТОПОНИЦА“
18202 Горња Топоница

Ложач
на одређено време до 5 месеци

4 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, металско-машинске струке и 
положен испит за ложача централног грејања. Уз пријаву - био-
графију доставити: оверену фотокопију дипломе, оверену фотоко-
пију уверења о положеном испиту за ложача централног грејања, 
фотокопију извода из матичне књиге рођених, фотокопију уве-
рења о држављанству. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
бити разматране.

Кувар
на одређено време до 24 месеца

2 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, кувар. Кандидат уз пријаву - 
биографију треба да достави: оверену фотокопију дипломе, извод 
из матичне књиге рођених, уверење о држављанству. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће бити разматране.

ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 
ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ 

ВОЈВОДИНЕ - НОВИ САД
21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 10

Специјалиста дечје хирургије

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају опште услове пропи-
сане законом, као и следеће посебне услове: специјалиста дечје 
хирургије, лиценца за рад - лиценца издата од надлежне коморе 
или решење о постојању услова за издавање лиценце. Уз пријаву 
се подносе, у оригиналу или у овереној копији, следећа докумен-
та: диплома о завршеном факултету, уверење о положеном спе-
цијалистичком испиту из дечје хирургије, дозвола за рад - лиценца 
издата од надлежне коморе или решење о постојању услова за 
издавање лиценце, уверење да се против кандидата не води кри-
вични поступак (уверење суда), уверење да кандидат није осуђи-
ван (уверење МУП-а), уверење о држављанству РС, извод из мати-
чне књиге рођених, фотокопија личне карте, фотокопија радне 
књижице, кратка биографија (CV), са адресом, контакт телефоном, 
мејл адресом, пробни рад 3 месеца.

Доктор медицине
за рад у Одељењу за образовну и 

научноистраживачку делатност Службе за 
дијагностику и заједничке медицинске послове

2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава опште услове прописане 
законом, као и следеће посебне услове: да поседује високу струч-
ну спрему - завршен медицински факултет, положен стручни испит 
за звање доктора медицине, лиценца за рад - лиценца издата од 
надлежне коморе или решење о постојању услова за издавање 
лиценце. Уз пријаву се подносе, у оригиналу или у овереној копији, 
следећа документа: диплома о завршеном факултету, уверење о 
положеном стручном испиту, дозвола за рад - лиценца издата од 
надлежне коморе или решење о постојању услова за издавање 
лиценце, уверење да се против кандидата не води кривични посту-
пак (уверење суда), уверење да кандидат није осуђиван (уверење 
МУП-а), уверење о држављанству РС, извод из матичне књиге 
рођених, фотокопија личне карте, фотокопија радне књижице, 
кратка биографија (CV), са адресом, контакт телефоном, мејл 
адресом, пробни рад 3 месеца.

ОСТАЛО: Приликом заснивања радног односа, кандидат је дужан 
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да достави лекарско уверење о здравственој способности за посло-
ве које ће обављати. 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 у здравственој заштити деце, просечна оцена у току школо-
вања, додатно образовање или оспособљености, дужина трајања 
школовања...). Пријаве се предају лично или поштом у затворе-
ној коверти, на адресу Института, са назнаком: „Пријава на оглас 
за пријем специјалисте дечје хирургије или пријава на оглас за 
пријем два доктора медицине“. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати.

ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО
14000 Ваљево, Синђелићева 62

тел. 014/295-580

Лабораторијски техничар
за потребе Одељења за микробиологију и 

паразитологију, на одређено време до повратка 
запослене са породиљског боловања

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, лабораторијски смер, поло-
жен стручни испит. Приликом пријављивања на оглас потребно је 
доставити следећа документа: пријаву на оглас са кратком биогра-
фијом, оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању одго-
варајућег профила, оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту. Пријаве са документацијом доставити на адресу: 
Општа болница Ваљево, Одељење за правне, кадровске и админи-
стративне послове, Синђелићева 62, 14000 Ваљево, са назнаком: 
„Пријава на оглас за пријем у радни однос за послове _________ 
(навести тачан профил за који кандидат подноси пријаву)“.

„СОНС“ 
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКА РАДИОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА

21000 Нови Сад, Ђорђа Магарашевића 8
тел. 063/574-530

е-mail: оrdinacija.sons@gmail.com

Специјалиста доктор гинекологије

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, медицински факултет, спе-
цијалиста доктор гинекологије, положен стручни испит. Пријаве за 
запослење слати мејлом на горенаведену адресу.

Кардиолог

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме у занимању кардиолог, 
положен стручни испит. Пријаве за запослење слати мејлом на 
горенаведену адресу.

ОПШТА БОЛНИЦА „СВЕТИ ЛУКА“
11300 Смедерево, Кнез Михаилова 51

тел. 026/672-522, лок. 167

Медицинска сестра - техничар
на одређено време, са положеним стручним 

испитом, до повратка медицинске сестре која 
се налази на боловању

УСЛОВИ: Као доказе о испуњености услова кандидати су дужни 
да доставе: пријаву на конкурс са кратком биографијом, бројем 
телефона и адресом, оверену фотокопију дипломе о завршеном 
IV степену стручне спреме, лиценцу или оверену фотокопију уве-
рења о положеном стручном испиту. Уколико кандидат поседује 
радно искуство потребно је доставити радне карактеристике од 
претходног послодавца. Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве на оглас дос-
тављати у затвореним ковертама писарници Болнице или поштом, 
на адресу: Општа болница „Свети Лука“, Смедерево, Кнез Миха-
илова 51, са назнаком: „Пријава на оглас“, са навођењем радног 
места за које се конкурише. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће бити разматране.

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ УЖИЦЕ
31000 Ужице, Др Веселина Маринковића 4

тел. 031/563-150

Доктор медицине
за рад у Центру за контролу и превенцију 

болести

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кан-
дидати морају испуњавати и следеће посебне услове: завршен 
медицински факултет и положен стручни испит за доктора меди-
цине. Уз пријаву на оглас кандидати су дужни да доставе доказе 
о испуњености услова: извод из матичне књиге рођених, уверење 
о држављанству, уверење о промени презимена, односно извод 
из матичне књиге венчаних, уколико је кандидат променио прези-
ме, диплому о завршеном медицинском факултету (оригинал или 
оверена фотокопија), уверење о положеном стручном испиту (ори-
гинал или оверена фотокопија). Пријаве са доказима о испуње-
ности услова достављају се непосредно предајом или поштом, на 
горенаведену адресу. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се разматрати.

ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО
14000 Ваљево, Синђелићева 62

тел. 014/295-580

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: За директора Опште болнице Ваљево може бити имено-
вано лице које поред општих услова прописаних законом испуња-
ва и следеће посебне услове: 1. завршен медицински факултет 
и специјализација из гране медицине из које Општа болница 
обавља здравствену делатност и најмање пет година радног ста-
жа у области здравствене заштите или 2. завршен стоматолош-
ки факултет и специјализација из гране медицине из које Општа 
болница обавља здравствену делатност и најмање пет година рад-
ног стажа у области здравствене заштите или 3. завршен фарма-
цеутски факултет и најмање пет година радног стажа у области 
здравствене заштите, од чега најмање три године радног стажа на 
руководећим пословима у здравственој делатности или 4. завршен 
економски или правни факултет или факултет организационих 
наука, завршену едукацију из области здравственог менаџмента 
признату од стране овлашћеног државног органа и најмање пет 
година радног стажа у области здравствене заштите, од чега нај-
мање три године радног стажа на руководећим пословима у здрав-
ственој установи. Уколико за директора Опште болнице Ваљево не 
буде именовано лице са високом школском спремом здравствене 
струке већ лице са завршеном високом школском спремом друге 
струке, заменик директора мора бити лице са високом школском 
спремом здравствене струке. Директор Опште болнице именује се 
на период од четири године, највише два пута узастопно. Канди-
дати уз пријаву на конкурс подносе следеће доказе о испуњености 
услова: диплому о завршеном одговарајућем факултету у ориги-
налу или у овереној фотокопији; уверење о положеном специја-
листичком испиту за кандидате здравствене струке, у оригиналу 
или у овереној фотокопији; доказ о едукацији из здравственог 
менаџмента, уколико се ради о кандидату немедицинске струке, 
у оригиналу или у овереној фотокопији; доказ о радном стажу у 
области здравствене заштите, у оригиналу; доказ о радном стажу 
на руководећим пословима у оригиналу (за кандидате наведене 
под тач. 3 и 4); доказ да није покренут кривични поступак за дело 
које га чини неподобним за обављање те функције, односно да 
правноснажном судском одлуком није осуђиван за кривично дело 
које га чини неподобним за обављање функције директора Опште 
болнице Ваљево - издат од стране надлежног органа; доказ да не 
постоји сукоб интереса из члана 130 став 6 Закона о здравственој 
заштити (текст изјаве који се може преузети у кадровској служби 
Опште болнице Ваљево и на сајту Установе: www.zcvaljevo.com); 
радну биографију, са адресом и контакт телефоном. Рок за под-
ношење пријава је 05.12.2014. године, до 15,00 часова. Пријаву 
на конкурс са потребном документацијом о испуњености усло-
ва доставити на горенаведену адресу, са назнаком: „Конкурс за 
директора - не отварати“.

Медицина
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ДОМ ЗДРАВЉА ТУТИН
Тутин, Богољуба Чукића 12
тел. 020/811-027, лок. 26
е-mail: dztutin@gmail.com

Специјалиста интерне медицине

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, лекар специјалиста, поло-
жен стручни испит и познавање рада на рачунару. Конкурс је 
отворен до попуне радног места. Заинтересовани кандидати се на 
горенаведени број телефона или поштом могу обратити особи за 
контакт: Виолети Марковић.

ДОМ ЗДРАВЉА ВЛАДИМИРЦИ
Владимирци, Светог Саве 17

тел. 015/513-283
е-mail: dzvladcentar@open.telekom.rs

Доктор медицине - специјалиста гинекологије и 
акушерства

на одређено време 12 месеци

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, лекар специјалиста, радно 
искуство 24 месеца и положен стручни испит. Конкурс је отворен 
до попуне радног места. Заинтересовани кандидати могу мејлом 
да доставе радне биографије или да се јаве на горенаведени број 
телефона. Лице за контакт: Александар Иванковић.

УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА КЛИНИКА
11000 Београд, Тиршова 10

тел. 011/2060-676

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

повратка радника са боловања

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска школа - 
педијатријског или општег смера; положен стручни испит; нај-
мање шест месеци радног искуства. Кандидати су дужни да доста-
ве следећа документа: кратку биографију, фотокопију личне карте, 
фотокопију дипломе о завршеној школи, фотокопију дипломе о 
положеном стручном испиту, фотокопију радне књижице. Пријаве 
слати у затвореној коверти, на наведену адресу Клинике, са назна-
ком: „Пријава на конкурс за пријем медицинске сестре - техничара, 
на одређено време по основу замене до повратка радника са боло-
вања - 1 извршилац“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узимати у разматрање.

ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО
14000 Ваљево, Синђелићева 62

тел. 014/295-580

Заменик директора
на период од четири године

УСЛОВИ: За заменика директора Опште болнице Ваљево може 
бити именовано лице које поред општих услова прописаних зако-
ном испуњава и следеће посебне услове: 1. завршен медицински 
факултет и специјализација из гране медицине из које Општа 
болница обавља здравствену делатност и најмање пет година рад-
ног стажа у области здравствене заштите или 2. завршен стома-
толошки факултет и специјализација из гране медицине из које 
Општа болница обавља здравствену делатност и најмање пет 
година радног стажа у области здравствене заштите или 3. завр-
шен фармацеутски факултет и најмање пет година радног стажа у 
области здравствене заштите, од чега најмање три године радног 
стажа на руководећим пословима у здравственој делатности или 
4. завршен економски или правни факултет или факултет орга-
низационих наука, завршену едукацију из области здравственог 
менаџмента признату од стране овлашћеног државног органа и 
најмање пет година радног стажа у области здравствене зашти-

те, од чега најмање три године радног стажа на руководећим 
пословима у здравственој установи. Уколико за директора Опште 
болнице Ваљево не буде именовано лице са високом школском 
спремом здравствене струке већ лице са завршеном високом 
школском спремом друге струке, заменик директора мора бити 
лице са високом школском спремом здравствене струке. Заменик 
директора Опште болнице именује се на период од четири годи-
не, највише два пута узастопно. Кандидати уз пријаву на конкурс 
подносе следеће доказе о испуњености услова: диплому о заврше-
ном одговарајућем факултету у оригиналу или у овереној фотоко-
пији; уверење о положеном специјалистичком испиту за кандидате 
здравствене струке, у оригиналу или у овереној фотокопији; доказ 
о едукацији из здравственог менаџмента, уколико се ради о канди-
дату немедицинске струке, у оригиналу или у овереној фотокопији; 
доказ о радном стажу у области здравствене заштите, у оригина-
лу; доказ о радном стажу на руководећим пословима у оригиналу 
(за кандидате наведене под тач. 3 и 4); доказ да није покренут 
кривични поступак за дело које га чини неподобним за обављање 
те функције, односно да правноснажном судском одлуком није 
осуђиван за кривично дело које га чини неподобним за обављање 
функције заменика директора Опште болнице Ваљево - издат од 
стране надлежног органа; доказ да не постоји сукоб интереса из 
члана 130 став 6 Закона о здравственој заштити (текст изјаве који 
се може преузети у кадровској служби Опште болнице Ваљево и 
на сајту Установе: www.zcvaljevo.com); радну биографију, са адре-
сом и контакт телефоном. Рок за подношење пријава је 05.12.2014. 
године, до 15,00 часова. Пријаву на конкурс са потребном докумен-
тацијом о испуњености услова доставити на горенаведену адресу, 
са назнаком: „Конкурс за заменика директора - не отварати“.

        Пољопривреда

„СЕМЕ СЕМЕНА“ ДОО
11000 Београд, Милана Предића 20

тел. 011/2862-008

Дипломирани инжењер заштите биља

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању, са 
искуством минимум 6 месеци у продаји и раду на пољима са семен-
ском робом, рад на рачунару - MS Office, познавање енглеског јези-
ка - почетни ниво, возачка дозвола „Б“ категорије. Заинтересова-
ни кандидати треба да пошаљу CV на е-mail: оffice@semesemena.
cо.rs. Кандидати ће бити мејлом обавештени о времену одржавања 
разговора.

Медицина / Пољопривреда 

Сајмови запошљавања
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БЕОГРА Д

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА 
„СТАРИ ГРАД“

11000 Београд, Високог Стевана 37
тел. 011/2627-784

Наставник математике
на одређено време ради замене одсутне 
запослене преко 60 дана - породиљско 

одсуство

УСЛОВИ: 1. одговарајуће високо 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 одред-
бама Правилника о врсти стручне спреме наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним школама („Просвет-
ни гласник РС“, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 6/01, 3/03, 
11/04, 5/05, 6/05, 2/07, 4/07, 7/08, 11/08 и 9/13), као и 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 скла-
ду са Европским системом преноса бодова; 2. да кандидати имају 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 3. да нису осуђивани правноснажном пресудом за кри-
вична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања; 4. држављанство Републике 
Србије; 5. да знају језик на ком се остварује образовно-васпитни 

рад. Конкурсни поступак се спроводи сагласно одредбама Закона 
о основама система образовања и васпитања. Кандидати су дуж-
ни да уз пријаву са биографским подацима на конкурс доставе и 
документацију о испуњавању услова из конкурса: оверену копију 
дипломе, оригинал или оверену копију уверења о држављанству 
(не старије од шест месеци), доказ о испуњености услова из тач-
ке 2 (лекарско уверење) - доставља се пре закључења уговора 
о раду, доказ о испуњености услова из тачке 3 - прибавља шко-
ла. Претходну психолошку процену способности за рад са децом и 
ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања, при-
меном стандардизованих поступака. Пријаве на конкурс са одгова-
рајућом документацијом достављају се на адресу школе. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Булевар краља Александра 73
тел. 011/3218-553

Редовни професор за ужу научну област 
Бетонске конструкције

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

Асистент - студент докторских студија за ужу 
научну област Математика

на одређено време од три године
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме из уже научне области за 
коју се бира (студент докторских студија), у складу са чл. 72 став 
1 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 97/08, 
44/10, 100/07 и 93/12).

ОСТАЛО: Кандидати који конкуришу поред општих услова треба 
да испуњавају и услове предвиђене одредбама Закона о високом 
образовању и Статута Грађевинског факултета Универзитета у 
Београду. Уз пријаву доставити: биографију са подацима о доса-
дашњем раду, списак научних радова и оверен препис дипломе. 
Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања. Непотпуне 
и неблаговремено достављене пријаве неће се узимати у разма-
трање.

ОШ „РАДОЈКА ЛАКИЋ“
11000 Београд, Др Александра Костића 1-7

тел. 011/3619-713

Наставник физике
на одређено време до повратка раднице 

са породиљског боловања, са 90% радног 
времена

Наставник разредне наставе у боравку
на одређено време до повратка раднице са 

боловања

УСЛОВИ: одговарајуће образовање предвиђено чл. 8 и 120 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 
бр. 72/2009, 52/11 и 55/2013), на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, специјалистичке академске студије или спе-
цијалистичке 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 и Пра-
вилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарад-
ника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 
11/12 и 15/13). Кандидат мора да има одговарајуће 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 

Наука и образовање

ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Услови за пријем у радни однос

Члан 120

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

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

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

дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрнављење, за кри-
вично 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 изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање;

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

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

Доказ о испуњености услова из става 1, тач. 1) и 4) и 5) 
овог члана подносе се уз пријаву на конкурс, а из става 1 
тачка 2) овог члана пре закључења уговора о раду. Доказ из 
става 1. тачка 3) овог 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 надлеж-
ној здравственој установи на захтев директора.
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са Еврпским системом преноса бодова, да испуњава услове про-
писане одредбама члана 120 став 1 тач. 2, 3 и 4 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; држављан-
ство Републике Србије; да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања. Уз пријаву доставити: ове-
рену копију дипломе о стеченом образовању, оригинал или ове-
рену копију уверења о држављанству и извод из матичне књиге 
рођених. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима подноси се пре закључења уговора 
о раду, а доказ о неосуђиваности прибавља школа. Пријаве доста-
вити на наведену адресу школе. Контакт телефон: 011/3619-713.

ОШ „СВЕТИ САВА“
11400 Младеновац, Космајска 47

Професор информатике и рачунарства
на одређено време, са 65% радног времена, до 

повратка запосленог са боловања

Професор српског језика
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског одсуства

УСЛОВИ: посебни услови предвиђени чланом 120 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 
52/11 и 55/13): услови у погледу стручне спреме: одговарајућа 
врста стручне спреме према Правилнику о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. 
гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/12 и 15/13); да кандидат 
има одговарајуће високо образовање из члана 8 став 2 и 4 Зако-
на о основама система образовања и васпитања за наставника, 
педагога и психолога, стечено на студијама другог степена (мастер 
академске студије, специјалистичке академске студије или спе-
цијалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо 
образовање почев од 10.09.2005. године или на основним студија-
ма у трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10.09.2005. године, да је држављанин РС 
- што се доказује уверењем о држављанству, да је пунолетан - 
што се доказује изводом из матичне књиге рођених, да има општу 
здравствену способност и психичку и физичку способност за рад 
са ученицима (лекарско уверење које се доставља по избору кан-
дидата). Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања кон-
курса. Неблаговремене пријаве и пријаве без доказа о испуњавању 
свих услова конкурса неће се разматрати. Пријаве слати на адресу 
школе или донети лично у просторије школе, радним даном, од 
08,00 до 12,00 часова.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 
ФАРМАЦЕУТСКИ ФАКУЛТЕТ

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

Ванредни професор за ужу научну област 
Органска хемија

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив доктора наука, 
завршен фармацеутски или хемијски факултет. Поред наведених 
услова, кандидати треба да испуњавају и друге услове предвиђене 
одредбама Закона о високом образовању и Статутом Фармацеут-
ског факултета.

Асистент за ужу научну област Фармацеутска 
технологија

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: завршен фармацеутски факултет, са укупном просечном 
оценом најмање осам, 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, кандидати треба да испуњавају и друге услове предвиђене 
одредбама Закона о високом образовању и Статутом Фармацеут-
ског факултета.

ОСТАЛО: Пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса 
(у складу са Правилником о начину и поступку стицања звања и 
заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду, 
Статутом Фармацеутског факултета и Правилником о ближим 
условима избора у звање наставника на Фармацеутском факулте-
ту), подносе се архиви Факултета, Војводе Степе 450, у року од 15 
дана од дана објављивања конкурса.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
СТУДИО ЗА ДЕЦУ „ЗМАЈ“

11000 Београд, Стојана Новаковића 18
тел. 011/2761-204, 064/1277-843

Васпитач - приправник
на одређено време до 24 месеца, лице које 

први пут заснива радни однос или лице које 
је радило краће од времена утврђеног за 

приправнички стаж

УСЛОВИ: одговарајуће више образовање, односно одговарајуће 
високо образовање на студијама првог степена (основне академ-
ске студије, односно струковне студије), студијама у трајању од три 
године или на студијама другог степена (мастер академске студије, 
специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне 
студије), кандидат мора да има образовање из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина стечено на високошколској уста-
нови у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодо-
ва и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова, без обзира на радно искуство; да кандидат има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом - уве-
рење о здравственој способности; да није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 ст. 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпитања; држављан-
ство Републике Србије; познавање рада на рачунару; да активно 
говори један страни језик; да поседује одређени степен уметничке 
креативности и да добро свира клавир.

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

Васпитач
2 извршиоца

УСЛОВИ: одговарајуће више образовање, односно одговарајуће 
високо образовање на студијама првог степена (основне академ-
ске студије, односно струковне студије), студијама у трајању од три 
године или на студијама другог степена (мастер академске студије, 
специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне 
студије); кандидат мора да има образовање из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина стечено на високошколској уста-
нови у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодо-
ва и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова, без обзира на радно искуство; да кандидат има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом - уве-
рење о здравственој способности; да није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 ст. 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпитања; држављан-
ство Републике Србије; познавање рада на рачунару; активно 
знање једног страног језика; кандидат мора поседовати одређени 
степен уметничке креативности и мора добро свирати клавир.

ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе о 

Наука и образовање
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одговарајућој стручној спреми или уверења о стеченој стручној 
спреми, извод из матичне књиге рођених (фотокопија), уверење 
о држављанству (фотокопија). Уверење да кандидат није осуђи-
ван установа прибавља службеним путем. Непотпуне, неуредне 
и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање. Рок за 
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса, на 
адресу установе, поштом или лично, од 09,00 до 15,00 часова.

Педагог
са непуним радним временом

УСЛОВИ: да кандидат има високо образовање на студијама дру-
гог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалис-
тичке академске студије или специјалистичке струковне студије), 
високо образовање на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, у складу са законом, поседовање лиценце - оба-
везно полагање испита, образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у 
току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест 
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом прено-
са бодова, филозофски факултет - група за педагогију, пожељно 
радно искуство у предшколској установи, посебна здравствена и 
психофизичка способност за рад са децом предшколског узрас-
та, уверење о здравственој способности, да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 ст. 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, 
држављанство Републике Србије, да зна језик на ком се остварује 
васпитно-образовни рад, познавање рада на рачунару, да канди-
дат активно говори један страни језик, да има одређени степен 
уметничке креативности.

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

Медицинска сестра - сарадник
са непуним радним временом

УСЛОВИ: одговарајуће образовање на студијима првог степена 
(основне струковне студије, односно основне академске студије), 
односно на студијама у трајању од три године или више образо-
вање у области медицинских наука у складу са законом или VI сте-
пен стручне спреме, здравствене струке, висока здравствена школа 
струковних студија, смер струковна медицинска сестра, пет година 
радног искуства, положен стручни испит, уверење о здравственој 
способности, да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у чл. 120 ст. 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања, држављанство Републике 
Србије, да зна језик на ком се остварује васпитно - образовни рад, 
познавање рада на рачунару, активно знање једног страног језика.

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

Кувар
са пробним радом до 6 месеци

УСЛОВИ: III, IV или V степен стручне спреме - КВ, ССС или ВКВ 
кувар угоститељске струке - куварског смера, без обзира на радно 
искуство, уверење о здравственој способности, да кандидат није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у 
чл. 120 ст. 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и вас-
питања, држављанство Републике Србије.

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

ШКОЛА ЗА ДИЗАЈН ТЕКСТИЛА
11000 Београд, Војислава Илића 88

тел. 011/2833-693

Педагог школе
на одређено време до повратка раднице са 
породиљског одсуства и одсуства због неге 

детета

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани педагог, профе-
сор педагогије, дипломирани школски психолог - педагог.

Наставник цртања и сликања и дизајна 
текстила

на одређено време до повратка раднице са 
породиљског одсуства и одсуства због неге 

детета

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, лице са завршеним факул-
тетом примењених уметности, одсек или катедра: примењено 
сликарство, сликарство, костим, костомографија, текстил, дизајн 
текстила.

ОСТАЛО: Поред општих услова предвиђених законом, кандидат 
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 кривична дела утврђена у 
чл. 120 ст. 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и вас-
питања. Уз пријаву на конкурс доставити: доказ о стручној спреми 
(оверену фотокопију дипломе); извод из матичне књиге рођених; 
уверење о држављанству РС (не старије од 6 месеци). Доказ о 
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом 
и ученицима подноси се пре закључења уговора о раду, а доказ о 
неосуђиваности прибавља школа. У поступку одлучивања о избору 
кандидата, директор врши ужи избор кандидата које упућује на 
претходну проверу психофизичких способности коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања. Неблаговремене пријаве, као 
и пријаве са непотпуном документацијом, неће бити узете у разма-
трање. Пријаве са доказима о испуњености услова конкурса доста-
вити на адресу школе, у року од 8 дана од дана објављивања, са 
назнаком: „За конкурс“.

ИСПРАВКА КОНКУРСА 
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 

ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА
11000 Београд, Јове Илића 165

тел. 011/3092-999

Конкурс објављен 05.11.2014. године у публикацији 
„Послови“, исправља се за радно место: наставник вешти-
на за извођење стручне праксе I, II, III и IV, у оквиру сту-
дијског програма основних академских студија Социјалне 
политике и социјалног рада, и треба да гласи: наставник 
вештина за ужу научну област Подручја примене социјал-
ног рада за извођење стручне праксе I, II, III и IV, у окви-
ру студијског програма основних академских студија 
Социјалне политике и социјалног рада. Продужава се рок 
за подношење пријава за 7 дана од дана објављивања.
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 
ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА

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

Ванредни, односно редовни професор за 
ужу научну област Политичка економија и 

финансије

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, као и да кандидати испуња-
вају услове предвиђене Законом о високом образовању („Сл. глас-
ник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење , 97/08, 44/10, 
93/12, 89/13 и 99/14) и Статутом Факултета политичких наука за 
избор у звање ванредног, односно редовног професора и Крите-
ријумима за стицање звања наставника на Универзитету у Београ-
ду („Гласник Универзитета у Београду“, бр. 140/08, 144/08, 160/11, 
161/11 и 165/11). Избор ванредног професора врши се на одређе-
но време од 5 година, а избор редовног професора на неодређено 
време. Уз пријаву доставити: биографију, оверен препис дипло-
ме, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, 
списак научних и стручних радова, радове. Пријаве на конкурс са 
доказима о испуњености услова доставити на адресу Факултета 
политичких наука, Београд, Јове Илића 165, у року од 15 дана 
од дана објављивања. Неблаговремено достављене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА 
„ЈАНКО ВЕСЕЛИНОВИЋ“

11000 Београд, Умчарска 2
тел. 011/2893-913

Професор разредне наставе
на одређено време ради замене запослене на 

породиљском одсуству
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове из чл. 8 и 120 
Закона о основама система образовања и васпитања; да имају 
одговарајуће образовање у складу са Правилником о врсти струч-
не спреме наставника и стручних сарадника у основној школи; пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања; држављанство РС. Услов да кандидати 
имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима доказује се лекарским уверењем које изабрани кан-
дидат доставља накнадно, пре закључења уговора о раду. Доказ 
о неосуђиваности прибавља школа. Кандидати су обавезни да 
доставе: пријаву на конкурс, оверену фотокопију дипломе о стече-
ном одговарајућем образовању, уверење о држављанству РС или 
оверену фотокопију (не старије од 6 месеци), извод из матичне 
књиге рођених или оверену фотокопију (не старији од 6 месеци), 
доказ о знању језика на ком се остварује образовно-васпитни рад 
(осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на језику 
на ком се остварује образовно-васпитни рад). Пријаве на конкурс 
подносе се у затвореним ковертама, са назнаком: „За конкурс“, у 
року од 8 дана од дана објављивања - непосредно у школи или 
поштом. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у раз-
матрање.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 
ФАКУЛТЕТ БЕЗБЕДНОСТИ

11000 Београд, Господара Вучића 50
тел. 011/6451-843

Редовни или ванредни професор за ужу 
научну област Психологија, наставни предмет: 

Психологија

УСЛОВИ: доктор психолошких наука - VIII степен стручне спре-
ме. Уз пријаву кандидат подноси: биографију, оверену фотокопију 

дипломе, списак научних радова, као и радове. Остали услови 
утврђени су одговарајућим одредбама Закона о високом образо-
вању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 
97/08, 44/2010, 93/2012, 89/13, 99/14) и Статутом Факултета без-
бедности. Пријаве кандидата са прилозима подносе се Универзите-
ту у Београду - Факултету безбедности, лично или поштом, у року 
од 15 дана од дана објављивања конкурса.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 
ТЕХНОЛОШКО-МЕТАЛУРШКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Карнеџијева 4

Ванредни или редовни професор за ужу научну 
област Текстилно инжењерство

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, завршен технолошко-мета-
луршки факултет, област хемија и хемијска технологија.

Ванредни или редовни професор за ужу научну 
област Електрохемија

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, завршен технолошко-ме-
талуршки факултет, доктор техничких наука, област хемија и 
хемијска технологија.

Ванредни или редовни професор за ужу научну 
област Инжењерство неорганских хемијских 

производа

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, завршен технолошко-ме-
талуршки факултет, доктор техничких наука, област хемија и 
хемијска технологија.

Ванредни или редовни професор за ужу научну 
област Инжењерство материјала

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор техничких наука, 
област металургија, завршен машински факултет.

Доцент или ванредни професор за ужу научну 
област Текстилно инжењерство

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор техничких наука, 
област хемија и хемијска технологија, завршен технолошко-мета-
луршки факултет.

Доцент или ванредни професор за ужу научну 
област Електротехника

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор електротехничких 
наука, завршен електротехнички факултет.

Доцент за ужу научну област Органска хемија

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор техничких наука, 
област хемија и хемијска технологија, завршен технолошко-мета-
луршки факултет.

Доцент за ужу научну област Неорганска 
хемија

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор техничких наука, 
област хемија и хемијска технологија, завршен технолошко-мета-
луршки факултет. 

ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају услове предвиђене 
Законом о високом образовању и Правилником о систематизацији 
послова и радних задатака ТМФ-а. Пријаве са прилозима, како у 
писаној форми тако и у електронској верзији (опширна биогра-
фија са освртом на стручни рад, докази о испуњености услова и 
школској спреми, списак научних радова са радовима), подносе се 
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секретаријату Факултета у Београду, Архива Факултета, Карнегије-
ва 4. Одлука о избору донеће се у року од 6 месеци од дана истека 
за подношење пријаве на конкурс. Рок за подношење пријава је 15 
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.

ОСНОВНА ШКОЛА 
„ОЛГА ПЕТРОВ“

11213 Падинска Скела, Падинска скела 9
тел. 011/8871-763

Наставник хемије
на одређено време, са 90% радног времена, до 

повратка запослене са боловања

Наставник разредне наставе
на одређено време, са 80% радног времена, 

најдуже до 31.08.2015. године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да има 
одговарајућу стручну спрему предвиђену Правилником о степену 
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012 
и 15/13); да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривична дела утврђена чланом 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/2013); држављанство Републике Србије; 
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисципли-
на стечено на високошколској установи у току студија или након 
дипломирања, од најмање 30 бодова и шест бодова из праксе у 
установи, у складу са Европским системом преноса бодова (чл. 8 
став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања).

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: краћу 
биографију са адресом и контакт телефоном, оверену фотоко-
пију дипломе о стеченој стручној спреми, уверење о држављан-
ству Републике Србије, доказ да има образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина на високошколској установу 
у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и 
шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова, извод из матичне књиге рођених - оверену фото-
копију. У поступку одлучивања о избору кандидата директор ће 
извршити ужи избор кандидата који ће бити упућени на претходну 
проверу психофизичких способности, коју врши надлежна служ-
ба за послове запошљавања. Лекарско уверење да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, 
кандидат подноси пре закључења уговора о раду, а доказ да кан-
дидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања - прибавља школа. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања, а пријаве слати на адре-
су школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у 
обзир. Ближа обавештења могу се добити у секретаријату школе, 
на број телефона: 011/8871-763.

ОСНОВНА ШКОЛА 
„Др АРЧИБАЛД РАЈС“

11000 Београд, Патриса Лумумбе 5
тел. 011/2772-563, 2773-932

е-mail: оs.drajars@open.telekom.rs
www.оsdrrajs.znanje.info

1. Наставник разредне наставе
на одређено време до краја школске године

2 извршиоца

2. Наставник енглеског језика
са 20% радног вемена, на одређено веме до 

повратка запослене са боловања, породиљског 
боловања и неге детета

3. Спремачица
на одређено време ради замене одсутне 

запослене преко 60 дана

УСЛОВИ: За радна места под бр. 1 и 2 - кандидати треба да 
испуњавају услове предвиђене чл. 8 и 120 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 
и 55/13), односно да поднесу оверен препис дипломе о завршеном 
одговарајућем факултету, а за радно место под бр. 3 - оверену 
диплому основне школе; да имају психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима (лекарско уверење 
подноси се пре закључења уговора о раду), да нису осуђивани 
правноснажном пресудом за кривично дело из члана 120 став 1 
тачка 3 Закона (уверење прибавља школа), уверење о држављан-
ству Републике Србије; доказ о знању српског језика (диплома на 
српском језику) и доказ о испуњености услова из члана 8 став 4 
Закона о основама система образовања и васпитања. Проверу пси-
хичких способности за рад са децом и ученицима за радна места 
под бр. 1 и 2 - врши Национална служба за запошљавање, по исте-
ку рока за пријављивање. Пријаве доставити у року од 8 дана од 
дана објављивања, на адресу школе. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се разматрати. Сва додатна обавештења могу се 
добити у секретаријату школе, на бројеве телефона: 011/2772-563 
и 2089-302.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 
ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ

11080 Земун, Немањина 6

Ванредни професор или редовни професор 
за ужу научну област Економика и привредни 

систем
за ванредног професора на одређено време 

од 5 година, за редовног професора на 
неодређено време

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

Ванредни професор или редовни професор за 
ужу научну област Теоријска економија

за ванредног професора на одређено време 
од 5 година, за редовног професора на 

неодређено време

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

Ванредни професор или редовни професор за 
ужу научну област Менаџмент, организација 
и економика производње пословних система 

пољопривреде и прехрамбене индустрије
за ванредног професора на одређено време 

од 5 година, за редовног професора на 
неодређено време

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

Ванредни професор за ужу научну област 
Ентомологија и пољопривредна зоологија

на одређено време од 5 година

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

ОСТАЛО: Остали услови утврђени су Законом о високом обра-
зовању, Правилником о начину и поступку стицања звања и 
заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду, 
Критеријумима за стицање звања наставника на Универзитету у 
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Београду и Статутом Факултета, у складу са којима ће бити извр-
шен избор пријављених кандидата. Пријаве на конкурс са дока-
зима о испуњености услова конкурса (биографија, 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 оригиналу или у ове-
реном препису и не старија од 6 месеци), достављају се на горе-
наведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити 
разматране. Конкурс је отворен 15 дана.

ВИСОКА ШКОЛА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ И 
РАЧУНАРСТВА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

11000 Београд, Војводе Степе 283
тел. 011/2471-099

Асистент за ужу стручну област Системи 
управљања

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: уз услове из чл. 72 Закона о високом образовању и чл. 
36 став 5 Статута школе, кандидат треба да испуњава и остале 
услове конкурса: завршене академске мастер студије из области 
Електротехничко и рачунарско инжењерство; уписане докторске 
студије из области Електротехничко и рачунарско инжењерство, 
ужа област Управљање системима; пожељно искуство у раду са 
студентима. Пријаве са доказима о испуњености услова конкурса 
доставити на адресу школе, у року од 8 дана.

СРЕДЊА ЗАНАТСКА ШКОЛА
11090 Београд, Вукасовићева 21а

тел. 011/3594-104, 3594-014

Спремачица
на одређено време ради замене радника

2 извршиоца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена основна школа; да 
кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривична дела утврђена у чл. 120 ст. 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања, држављанство РС. Уз 
пријаву доставити оверене фотокопије: сведочанства, уверења о 
држављанству, извода из матичне књиге рођених. Лекарско уве-
рење доставља се пре закључења уговора о раду, а извод из каз-
нене евиденције школа прибавља службеним путем. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве са доказима 
о испуњености услова подносе се на адресу школе, у року од 8 
дана од дана објављивања.

ОШ „МИЛОШ ЦРЊАНСКИ“
11000 Београд, Ђорђа Огњановића 2

тел. 011/2396-745
e-mail: оscrnjanski@gmail.com

Професор математике
са 77% радног времена, на одређено време до 
повратка раднице са боловања (породиљско 

боловање и боловање за негу детета)

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, природно-математички 
факултет. Документација коју је потребно доставити уз пријаву на 
оглас: оверена фотокопија дипломе, уверење о држављанству РС, 
извод из матичне књиге рођених и уверење да против кандидата 
није покренута истрага.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 
ХЕМИЈСКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Студентски трг 12-16
тел. 011/2184-330

Сарадник у настави у звању асистента за ужу 
научну област Органска хемија
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме (студент докторских студија) 
из научне области за коју се бира и други услови утврђени чланом 
72 Закона о високом образовању и Статута Хемијског факулета. 
Пријаве са биографијом, овереним преписом дипломе, списком и 
сепаратима научних и стручних радова доставити архиви Факулте-
та, на наведену адресу, у року од 15 дана од дана објављивања.

БОР

ТЕХНИЧКА ШКОЛА БОР
19210 Бор, Београдска 10

Наставник рачунарства и информатике
са 20% радног времена, на одређено време до 
повратка запосленог са дужности директора 

школе у првом мандату

УСЛОВИ: професор информатике, односно дипломирани инфор-
матичар; професор математике, односно дипломирани матема-
тичар, смер рачунарство и информатика; дипломирани инжењер 
електротехнике - сви смерови осим енергетског; дипломирани 
инжењер електронике - сви смерови осим индустријске енерге-
тике; дипломирани инжењер за информационе системе, однос-
но дипломирани инжењер организације за информационе сис-
теме или дипломирани инжењер организационих наука, одсеци 
за иформационе системе, информационе системе и технологије; 
дипломирани инжењер информатике, односно дипломирани 
инжењер рачунарства; дипломирани економиста, смерови: кибер-
нетско - организациони, економска статистика и информатика, 
економска статистика и кибернетика, статистика и информатика 
или статистика, информатика и квантна економија; дипломирани 
информатичар; дипломирани информатичар - пословна инфор-
матика; дипломирани информатичар - професор информатике; 
дипломирани информатичар - мастер; дипломирани професор 
информатике - мастер; дипломирани информатичар - мастер 
пословне информатике; мастер математичар; мастер информати-
чар; мастер инжењер електротехнике и рачунарства; мастер про-
фесор технике и информатике; мастер инжењер информационих 
технологија; мастер инжењер организационих наука (студијски 
програм Информациони системи и технологије или Софтверско 
инжињерство и рачунарске мреже).

ОСТАЛО: Кандидати треба да поред општих услова испуњавају и 
следеће услове: да имају одговарајуће образовање из члана 8 став 
2 и 4 Закона о основама система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13); психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да нису 
осуђивани правноснажном пресудом за кривична дела утврђена 
у чл. 120 ст. 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања (доказ прибавља школа службеним путем); држављан-
ство Републике Србије; да знају језик на ком се остварује образов-
но-васпитни рад. У складу са чланом 130 став 4 Закона о основама 
система образовања и васпитања, психолошку процену способ-
ности за рад са децом и ученицима врши надлежна служба за 
послове запошљавања, применом стандардизованих поступака, 
након ужег избора кандидата. Уз пријаву са кратком биографијом, 
кандидати су обавезни да доставе оригинале или оверене копије, 
не старије од 6 месеци, следећих докумената: дипломе о стеченом 
образовању, уверења о држављанству, извода из матичне књиге 
рођених, лекарско уверење (подноси се пре закључења уговора о 
раду). Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови“, са назнаком: „За оглас“. Пријаве слати на 
адресу школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се раз-
матрати.

 Наука и образовање
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ВАЉЕВО

МУЗИЧКА ШКОЛА 
„ЖИВОРАД ГРБИЋ“

14000 Ваљево, Карађорђева 122
тел. 014/222-267

Наставник виолине
на одређено време до повратка одсутне 

запослене

Наставник флауте
на одређено време до повратка одсутне 

запослене

Наставник физичког васпитања
са 40% радног времена, на одређено време до 

повратка одсутног запосленог

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних законом, кандида-
ти треба да испуњавају и услове прописане чланом 120 Закона 
о основама система образовања и васпитања и услове прописане 
Правилником о степену и врсти образовања наставника у основној 
музичкој школи и Правилником о врсти стручне спреме наставни-
ка, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним шко-
лама. Доказ о одговарајућем образовању (диплома или уверење 
о стеченом одговарајућем образовању и доказ о поседовању 
образовања из психолошких, педагошких и методичких дисципли-
на стечено на високошколској установи у току студија или након 
дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, 
у складу са Европским системом преноса бодова, односно уверење 
или други одговарајући документ о положеном испиту из педаго-
гије и психологије у току студија или доказ о положеном стручном 
испиту, односно о положеном испиту за лиценцу), извод из мати-
чне књиге рођених и уверење о држављанству РС - подносе се уз 
пријаву. Доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима - подноси се пре закљу-
чења уговора о раду. Доказ да кандидат није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и васпитања - прибавља 
школа. Докази се прилажу у оригиналу или у овереној фотокопији.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ЛАНЕ“
14253 Осечина, Хадук Вељкова 6

тел. 014/451-284

Домар - ложач
на одређено време од шест месеци

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, да кандидат испуњава услове 
из члана 120 Закона о основама система образовања и васпитања.

Вешерка
на одређено време од шест месеци

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, да кандидат испуњава услове 
из члана 120 Закона о основама система образовања и васпитања.

МУЗИЧКА ШКОЛА „ЖИВОРАД ГРБИЋ“
14000 Ваљево, Карађорђева 122

тел. 014/222-267

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: 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 образовање стечено на основним студијама у трајању од нај-

мање четири године, по пропису који је уређивао високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године; да кандидат испуњава услове 
за наставника музичке школе и подручје рада култура, уметност и 
јавно информисање, за педагога и психолога; дозвола за рад; обу-
ка и положен испит за директора школе; најмање пет година рада 
у школи на пословима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања; психичка, физичка и здравствена спо-
собност за рад са децом и ученицима; да кандидат није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 ст. 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 
држављанство Републике Србије.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс приложити: биографске податке, 
односно радну биографију; оверен препис дипломе о стеченом 
образовању, као и друга уверења којима се доказује испуњеност 
услова за наставника, односно стручног сарадника; дозволу за рад 
наставника, односно стручног сарадника; уверење о положеном 
испиту за директора; потврду да кандидат има најмање пет година 
рада у установи образовања; уверење о држављанству Републи-
ке Србије; извод из матичне књиге рођених; лекарско уверење да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; уверење да није покренута истрага, нити је подигнута 
оптужница за кривична дела; остала документа која могу послужи-
ти приликом доношења одлуке. Уверење да кандидат није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривична дела дела прописана 
чланом 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања - прибавља школа. Рок за пријављивање је 15 дана 
од дана објављивања.

ВРАЊЕ

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
„НАША РАДОСТ“

17520 Бујановац, Вука Караџића бб
тел. 017/651-141

Васпитач
на одређено време до повратка раднице са 

породиљског одсуства, за рад у селу Самољица 
- васпитно-образовни рад се обавља на 

албанском језику

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, да је кандидат држављанин 
Републике Србије, да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом, да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у чл. 120 ст. 1 тачка 3 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања. Уз пријаву кандидат подно-
си: диплому о стручној спреми, уверење о држављанству РС, доказ 
о знању језика на ком се обавља васпитно-образовни рад. Пријаве 
слати на адресу установе, у року од 8 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови“.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“
17530 Сурдулица, Јадранска бб

тел. 017/815-950

Педагошки асистент
на одређено време до 31.08.2015. године

УСЛОВИ: 1. најмање средња стручна спрема, познавање ромског 
језика (било који дијалект), искуство у раду са децом из осетљивих 
друштвених група, посебно са ромском децом, да кандидат има 
завршену обавезну уводну обуку за педагошког асистента у орга-
низацији Министарства просвете; 2. да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у 
чл. 120 ст. 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и вас-
питања; 4. држављанство Републике Србије. Уз пријаву на конкурс 
приложити доказе из тач. 1 и 4 - оверену фотокопију дипломе и 
уверење о држављанству. Доказ о испуњености услова из тачке 
2 - подноси се пре закључења уговора о раду, а доказ из тачке 
3 - прибавља школа.

 Наука и образовање
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ВРШАЦ

ШКОЛСКИ ЦЕНТАР „НИКОЛА ТЕСЛА“
26300 Вршац, Стеријина 40-44

тел. 013/830-668

Наставник економске групе предмета (Основи 
економије, Банкарско пословање, Осигурање, 
Јавне финансије, Рачуноводство, Економика и 

организација предузећа и Пословне финансије)
на одређено време ради замене одсутне 
запослене преко 60 дана - породиљско 

одсуство (образовно-васпитни рад 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. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и члана 14 
тач. 4, 7, 12 под б), 17, 22 и 24 Правилника о врсти стручне спреме 
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у струч-
ним школама („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 5/91, 1/92, 
21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/01, 3/03, 8/03, 11/04, 5/05, 6/05, 
2/07, 4/07, 7/08, 11/08, 4/09, 5/11, 8/11, 9/13 и 6/14); дипломирани 
економист; мастер економиста, претходно завршене основне ака-
демске и мастер студије у области економије. Лице мора да има 
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисципли-
на стечено на високошколској установи у току студија или након 
дипломирања, од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у уста-
нови, у складу са Европским системом преноса бодова.

Наставник математике
на одређено време ради замене одсутне 

запослене преко 60 дана (образовно-васпитни 
рад 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. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и члана 2 
тачка 19 Правилника о врсти стручне спреме наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним школама („Сл. глас-
ник РС - Просветни гласник“, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 
3/99, 6/01, 3/03, 8/03, 11/04, 5/05, 6/05, 2/07, 4/07, 7/08, 11/08, 
4/09, 5/11, 8/11, 9/13 и 6/14); професор математике; дипломирани 
математичар; дипломирани математичар - теоријска математика; 
дипломирани математичар - професор математике; дипломирани 
математичар - примењена математика; дипломирани инжењер 
математике (са изборним предметом: Основи геометрије); дипло-
мирани информатичар; професор хемије - математике; професор 
географије - математике; професор физике - математике; профе-
сор биологије - математике; дипломирани професор математике 
- мастер; дипломирани математичар - мастер; професор математи-
ке - теоријско усмерење; професор математике - теоријски смер; 
професор информатике - математике; дипломирани математичар 
за теоријску математику и примене; дипломирани математичар за 
рачунарство и информатику; дипломирани математичар - инфор-
матичар; дипломирани математичар - математика финансија; 
дипломирани математичар - астроном; дипломирани математи-
чар за математику економије; професор математике и рачунар-
ства; мастер математичар; мастер професор математике. Лице из 
алинеје двадесет четврте и двадесет пете мора имати претходно 
завршене основне академске студије на студијским програмима 
из области математике и примењене математике (са положеним 
испитом из предмета: Геометрија или Основи геометрије). Лице 
мора да има образовање из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина стечено на високошколској установи у току сту-
дија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и шест бодова 
праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодо-
ва.

ОСТАЛО: држављанство Републике Србије; да лице није осуђи-
вано правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
120 ст. 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпи-

тања; психичка, физичка и здравствена способност за рад са уче-
ницима; да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. 
Уз пријаву и краћу биографију кандидати су дужни да доставе: 
оверену копију дипломе о одговарајућој стручној спреми, однос-
но образовању и потребним знањима, оверену копију или ориги-
нал уверења о држављанству и извод из матичне књиге рођених, 
фотокопију личне карте. Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови“. Проверу психофи-
зичких 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 - дос-
тавља кандидат, пре закључења уговора о раду. Пријаву са дока-
зима о испуњавању услова конкурса доставити лично или поштом, 
на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати.

ГЊИЛАНЕ

ОШ „СВЕТИ САВА“
Паралово

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: да кандидат испуњава следеће услове: одговарајуће 
високо образовање из члана 8 став 2 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања (високо образовање стечено на сту-
дијама другог степена - мастер академске студије, специјалистич-
ке академске студије или специјалистичке струковне студије), по 
пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 
2005. године или на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005. године за наставника основне школе, педаго-
га или психолога; дозвола за рад (лиценца); психичка, физичка и 
здравствена способност за рад са децом и ученицима; држављан-
ство Републике Србије; неосуђиваност правноснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања; најмање пет година 
рада у установи на пословима образовања и васпитања, након сте-
ченог одговарајућег образовања. Директор се бира на период од 
4 године. Уз пријаву на конкурс приложити: доказ о држављан-
ству - не старији од 6 месеци, оверен препис/фотокопију дипломе 
о стеченом образовању, оверен препис/фотокопију документа о 
положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту, потврду 
о радном стажу у области образовања и вапитања, радну биогра-
фију, доказе о својим организационим и стручним способности-
ма и извод из матичне књиге рођених. Рок за пријављивање на 
поновљени конкурс је 15 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматра-
ти. Документацију слати на адресу школе, са назнаком: „Конкурс 
за директора школе“. Ближе информације могу се добити у служби 
школе, на бројеве телефона: 044/512-205 и 064/0766-957.

ЗАЈЕЧАР

ОСНОВНА ШКОЛА 
„9. СРПСКА БРИГАДА“

19370 Бољевац, Кнеза Милоша 11
тел. 030/463-335

Наставник техничког и информатичког 
образовања

за 50% радног времена, на одређено време до 
краја школске 2014/2015. године

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме за наведено занимање, према 
Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, 
бр. 11/2012 и 15/2013), а у складу са чл. 8 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 
55/13). Кандидат уз пријаву прилаже: оверену фотокопију дипло-
ме или уверења о стеченом одговарајућем образовању, уверење о 
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држављанству (оригинал или оверену фотокопију, не старије од 6 
месеци), извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену 
фотокопију, не старији од 6 месеци), уверење да има образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студија или након дипломирања 
од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са 
Европским системом преноса бодова; доказ да је кандидат сте-
као високо образовање на српском језику или је положио испит 
из српског језика по програму одговарајуће високошколске уста-
нове (оригинал или оверену фотокопију); уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са децом (лекарско 
уверење) - изабрани кандидат доставља пре закључења уговора о 
раду. Уверење о неосуђиваности правноснажном пресудом за кри-
вична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања - школа прибавља по службе-
ној дужности. Пријаве слати на адресу школе, са назнаком: „За 
конкурс“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у 
обзир. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања.

Наставник изборног предмета информатика и 
рачунарство

за 30% радног времена, на одређено време до 
краја школске 2014/2015. године

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме за наведено занимање, према 
Правилнику о степену и врсти образовања наставника који изводе 
образовно - васпитни рад из изборних предмета у основној школи 
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012 и 15/2013) за 
наведени предмет, а у складу са чл. 8 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 
55/13). Кандидат уз пријаву прилаже: оверену фотокопију дипло-
ме или уверења о стеченом одговарајућем образовању, уверење о 
држављанству (оригинал или оверену фотокопију, не старије од 6 
месеци), извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену 
фотокопију, не старије од 6 месеци), уверење да има образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студија или након дипломирања 
од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са 
Европским системом преноса бодова; доказ да је кандидат сте-
као високо образовање на српском језику или је положио испит 
из српског језика по програму одговарајуће високошколске уста-
нове (оригинал или оверену фотокопију); уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са децом (лекарско 
уверење) - изабрани кандидат доставља пре закључења уговора о 
раду. Уверење о неосуђиваности правноснажном пресудом за кри-
вична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања - школа прибавља по службе-
ној дужности. Пријаве слати на адресу школе, са назнаком: „За 
конкурс“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у 
обзир. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања.

ОШ „ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ“
19000 Зајечар, Доситејева 4

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка запослене са 

неплаћеног одсуства

Наставник историје
са 90% радног времена, на одређено време до 
повратка запослене са породиљског боловања

Наставник биологије
са 10% радног времена, на одређено време до 

повратка запослене са боловања

Наставник грађанског васпитања - II циклус
са 45% радног времена, на одређено време до 

повратка запослене са боловања

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кан-

дидат треба да испуњава и следеће услове: одговарајуће образо-
вање у складу са чланом 8 Закона о основама система образовања 
и васпитања и Правилником о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђе-
на чланом 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања; држављанство Републике Србије; да зна језик 
на ком се остварује образовно-васпитни рад; да испуњава и друге 
услове утврђене законом, другим прописима или актом о система-
тизацији радних места у установи. Уз пријаву на конкурс канди-
дати су дужни да уз краћу биографију доставе: доказ о испуње-
ности услова у погледу стручне спреме, уверење о држављанству 
и извод из матичне књиге рођених. Уверење о здравственој спо-
собности кандидат подноси пре закључења уговора о раду, а доказ 
да кандидат није осуђиван за наведена кривична дела - прибавља 
школа. Проверу психофизичких способности кандидата за рад са 
децом и ученицима врши надлежна служба за послове запошља-
вања. У пријави кандидат треба да наведе тачну адресу на којој 
живи и број телефона. Пријаве доставити на горенаведену адресу, 
са назнаком: „За конкурс“. Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети 
у обзир.

ЗРЕЊАНИН

ОСНОВНА ШКОЛА „НИКОЛА ТЕСЛА“
23216 Банатско Карађорђево 
Солунских добровољаца 19

тел. 023/835-058

Наставник физике
за рад у матичној школи и ИО у Честерегу, са 

60% радног времена

Наставник енглеског језика у другом циклусу 
основног образовања и васпитања

са 33,33% радног времена, на одређено време 
до повратка запосленог са неплаћеног одсуства

Наставник енглеског језика у првом циклусу 
основног образовања и васпитања

са 10% радног времена, на одређено време до 
повратка запосленог са неплаћеног одсуства

Наставник енглеског језика у другом циклусу 
основног образовања и васпитања

са 44,44% радног времена, за рад у ИО у 
Честерегу, на одређено време до повратка 

запосленог са неплаћеног одсуства

Наставник разредне наставе
за рад у комбинованом одељењу и издвојеном 

одељењу у Торди, на одређено време

Наставник енглеског језика у другом циклусу 
основног образовања и васпитања

са 94,44% радног времена, за рад у ИО у Торди, 
на мађарском језику, на одређено време до 

повратка запосленог са неплаћеног одсуства

Наставник математике
за рад у ИО у Торди, на мађарском језику, са 

88,89% радног времена

Наставник разредне наставе
за рад у ИО у Торди, на мађарском језику, 
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана
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Наставник немачког језика
са 44,44% радног времена, за рад у ИО у Торди, 
на мађарском језику, на одређено време ради 

замене одсутног запосленог преко 60 дана

Наставник мађарског језика
са 94,44% радног времена, за рад у ИО у Торди, 

на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана

Наставник физичког васпитања
са 60% радног времена, за рад у ИО у Торди, 
на мађарском језику, на одређено време ради 

замене одсутног запосленог преко 60 дана

Психолог
са знањем мађарског језика, са 60% радног 

времена, за рад у ИО у Торди

УСЛОВИ: Поред законом прописаних услова, кандидати треба да 
испуњавају и услове из члана 8 став 2, 3 и 4 и члана 120 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 
бр. 72/09, 52/11, 55/13), као и услове из Правилника о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012, 15/13). 
Уз пријаву кандидати подносе: оверену фотокопију дипломе о сте-
ченој стручној спреми (овера не старија од 6 месеци), извод из 
матичне књиге рођених (овера не старија од 6 месеци), уверење о 
држављанству (овера не старија од 6 месеци), а кандидати за рад 
на мађарском језику подносе доказ о знању мађарског језика. Уве-
рење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са 
ученицима подноси се пре закључења уговора о раду. Доказ о нео-
суђиваности кандидата прибавља школа. Кандидати који испуња-
вају горенаведене услове биће упућени на претходну проверу пси-
хофизичких способности за рад са децом и ученицима, коју врши 
Национална служба за запошљавање. Рок за пријављивање је 8 
дана од дана објављивања.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
23000 Зрењанин, Новосадска 2

Наставник здравствене неге
на одређено време ради замене одсутне 

запослене преко 60 дана

УСЛОВИ: виша медицинска сестра - техничар; санитарно - еколош-
ки инжењер - специјалиста са претходно стеченим образовањем 
за струковну медицинску сестру; струковна медицинска сестра; 
организатор здравствене неге; виша медицинска сестра; специја-
листа струковна медицинска сестра; дипломирана медицинска сес-
тра; мастер медицинска сестра; дипломирани психолог; дипломи-
рани дефектолог; дипломирани педагог; дипломирани специјални 
педагог; професор педагогије; виша медицинска сестра општег 
смера; виша медицинска сестра интернистичког смера; виша меди-
цинска сестра хируршког смера; виши медицински техничар. Сва 
лица треба да имају претходно стечено средње образовање у под-
ручју рада здравство и социјална заштита, а лице из тачака девет 
до дванаест треба да има и стечено образовање на вишој меди-
цинској школи. Кандидат поред општих услова прописаних чланом 
24 став 1 Закона о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 
54/09, 32/13 и 75/14), треба да испуњава и посебне услове пропи-
сане чланом 120 став 1 тач. 1, 2, 3, 4 и 5 и чланом 8 став 2, 3 и 4 
(мора да има образовање из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина стечено на високошколској установи у току сту-
дија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и шест бодова 
праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодо-
ва) Закона о основама система образовања и васпитања („Службе-
ни гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), посебне услове из Пра-
вилника о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у стручним школама („Службени гласник РС 
- Просветни гласник“, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 3/99, 6/01, 

3/03, 8/03, 11/04, 5/05, 6/05, 2/07, 4/07, 7/08, 11/08, 5/11, 8/11 и 
9/13), као и посебне услове из Правилника о организацији и сис-
тематизацији послова Медицинске школе у Зрењанину, односно: 
најмање 15 година (општи услов); одговарајуће образовање; да 
кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кри-
вична дела утврђена у чл. 120 ст. 1 тачка 3 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања; држављанство Републике Србије; 
да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: оригинал или оверену 
фотокопију дипломе (уверења) о траженој врсти и степену струч-
не спреме (што за све кандидате подразумева и доказ и о стече-
ном средњем образовању у подручју рада здравство и социјална 
заштита, а за лица из тачака девет до дванаест доказ да има и 
стечено образовање на вишој медицинској школи); оригинал или 
оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије; 
доказ о испуњавању услова из члана 121 став 7 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, 
бр. 72/09, 52/11 и 55/13), да је кандидат стекао средње, више или 
високо образовање на језику на ком се остварује образовно-вас-
питни рад или је положио испит из тог језика по програму одго-
варајуће високошколске установе (оригинал или оверену фотоко-
пију); оригинал или оверену фотокопију доказа да кандидат има 
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисципли-
на стечено на високошколској установи у току студија или након 
дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, 
у складу са Европским системом преноса бодова (уверење одгова-
рајуће високошколске установе или доказ о положеним испитима 
из педагогије и психологије у току студија или доказ о положеном 
стручном испиту, односно испиту за лиценцу). Доказ о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са ученицима (лекар-
ско уверење) - подноси само изабрани кандидат, пре закључивања 
уговора о раду. Доказ да кандидат није осуђиван прибавља шко-
ла. Рок за подношење пријава са потребним доказима о испуња-
вању услова конкурса је 8 дана, рачунајући од дана објављивања у 
публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремено достављене 
пријаве 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 кандидати у пријави наведу и следеће податке: 
ЈМБГ, име оца и девојачко презиме или да доставе извод из мати-
чне књиге рођених. Пријаве се шаљу на адресу: Медицинска шко-
ла, 23000 Зрењанин, Новосадска 2, са назнаком: „За конкурс“ или 
се предају лично на адресу: Медицинска школа, 23000 Зрењанин, 
Новосадска 2. Сва потребна обавештења могу се добити од секре-
тара школе, лично или на број телефона: 023/533-270.

ЈАГОДИНА

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
35230 Ћуприја, Рада Кончара 3

Наставник физике
са 60% радног времена, на одређено време до 

повратка одсутног запосленог

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор физике, дипло-
мирани физичар, дипломирани астрофизичар, професор физике - 
хемије, дипломирани инжењер физике, смер индустријске физике, 
дипломирани физичар за општу физику, дипломирани физичар за 
примењену физику, дипломирани физичар - информатичар, про-
фесор физике за средњу школу, дипломирани физичар за теоријс-
ку и експерименталну физику, дипломирани физичар - истражи-
вач, дипломирани физичар за примењену физику и информатику, 
дипломирани физичар - медицинске физике, дипломирани профе-
сор физике - мастер, дипломирани физичар мастер, дипломирани 
физичар - мастер физике, метеорологије, дипломирани физичар 
мастер физике астрономије, дипломирани физичар - мастер меди-
цинске физике, дипломирани професор физике - хемије - мастер, 
дипломирани професор физике - информатике - мастер, дипло-
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мирани физичар - професор физике - мастер, дипломирани физи-
чар теоријска и експериментална физика - мастер, дипломирани 
физичар примењена компјутерска физика - мастер, дипломирани 
физичар примењена физика и информатика - мастер, професор 
физике и хемије за основну школу, дипломирани професор физике 
и хемије за основну школу, дипломирани физико - хемичар, дипло-
мирани инжењер електротехнике, смер техничка физика, дипло-
мирани астроном, астрофизички смер, дипломирани астроном, 
смер астрофизика.

ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву треба да приложе следеће дока-
зе: доказ о степену стручне спреме - оригинал или оверена фото-
копија; лекарско уверење кандидат подноси након избора, а пре 
закључења уговора о раду; извод из матичне књиге рођених - ори-
гинал или оверена фотокопија, не старија од 6 месеци; уверење 
о држављанству Републике Србије - оригинал или оверена фото-
копија, не старија од 6 месеци. Доказ о извршеној провери пси-
хофизичких способности кандидат подноси након избора, а пре 
закључења уговора о раду. Уверење о неосуђиваности правнос-
нажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 ст. 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и васпитања прибавља 
школа.. Рок за подношење пријава је осам дана од дана објављи-
вања. Пријаве слати на адресу школе. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се разматрати. Изабрани кандидат почиње да 
ради одмах након избора, а по истеку рока за жалбу.

ГИМНАЗИЈА
35230 Ћуприја

Карађорђева 57

Наставник енглеског језика
на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана, за 17% радног 

времена

Наставник енглеског језика
на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана, за 67% радног 

времена

Наставник биологије
на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана, за 20% радног 

времена

Наставник српског језика
на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана, за 67% радног 

времена

Наставник српског језика
на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана, за 11% радног 

времена

Наставник историје
на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана, за 20% радног 

времена

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у складу са чл. 8 Закона 
о основама система образовања и васпитања и у складу са Пра-
вилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника 
и помоћних наставника у гимназији („Сл. гласник РС - Просветни 
гласник“, бр. 15/2013); да кандидати имају психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са ученицима; да нису осуђивани 
правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 ст. 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 
држављанство Републике Србије; да знају језик на ком се оства-
рује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: пријаву са краћом биографијим, 
оверену фотокопију дипломе, извод из матичне књиге рођених - 
оригинал или оверену фотокопију, уверење о држављанству Репу-
блике Србије - оригинал или оверену фотокопију, копију додатка 
дипломи из ког се види да је кандидат положио испите из педаго-
гије, психологије и методике или оверену копију потврде факул-
тета да је кандидат положио ове испите или фотокопију индекса 
из ког се види да је кандидат положио испите из педагогије, пси-
хологије и методике или оверену фотокопију уверења да је кан-
дидат положио стручни испит или испит за лиценцу. Кандидати 
женског пола који у дипломи имају једно презиме, а у пријави на 
конкурс друго, треба да доставе и извод из матичне књиге вен-
чаних - оверену фотокопију. Лекарско уверење да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са ученицима, изабрани 
кандидат доставља пре закључења уговора о раду. Уверење да 
кандидати нису осуђивани за кривична дела из чл. 120 ст. 1 тач-
ка 3 - прибавља школа. У поступку одлучивања о избору настав-
ника директор врши ужи избор кандидата које упућује на прет-
ходну психолошку процену способности за рад са ученицима, коју 
врши Национална служба за послове запошљавања, применом 
стандардизованих поступака, по распореду који утврђује школа у 
сарадњи са службом за запошљавање, о чему ће кандидати бити 
благовремено обавештени. Рок за подношење пријава је осам 
дана од дана објављивања. Пријаве слати на горенаведену адре-
су. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати, а сви 
кандидати у пријави треба да наведу број телефона.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“
35230 Ћуприја, Кнeза Милоша 96

тел. 035/8472-460

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана (ради замене 

директора школе у првом мандату)

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове утврђене у члану 120 Зако-
на о основама система образовања и васпитања („Службени глас-
ник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013) и да има одговарајуће 
образовање у складу са чланом 8 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања и које је предвиђено Правилником о степену 
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012, 
15/2013).

ОСТАЛО: Приликом пријављивања на конкурс кандидати подносе: 
захтев (пријаву) за пријем у радни однос са кратком биографијом, 
диплому (уверење о дипломирању ако није издата диплома), уве-
рење о држављанству (не старије од 6 месеци), извод из матичне 
књиге рођених (на обрасцу који важи трајно), уверење надлежног 
суда да лице није под истрагом и да против лица није подигнута 
оптужница (не старије од 6 месеци). Наведена документа достави-
ти у оригиналу или у овереној фотокопији. Доказ о здравственој 
способности доставља се пре закључења уговора о раду. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се разматрати.

КОСОВСК А МИТРОВИЦА

ОШ „МИЛАДИН МИТИЋ“
38204 Лапље Село

Директор

УСЛОВИ: одговарајуће образовање, лиценца за наставника, педа-
гога или психолога, најмање пет година радног стажа у области 
образовања и васпитања, положен испит за директора, да канди-
дат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са уче-
ницима, да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања. Директор школе се бира на период 
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од четири године. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана 
објављивања. Уз пријаву на конкурс приложити следећа докумен-
та: оверену фотокопију дипломе, оверену фотокопију уверења 
о положеном стручном испиту (лиценци) за наставника, педаго-
га или психолога, извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству - не старије од 6 месеци, уверење о неосуђива-
ности, лекарско уверење и потврду о радном искуству. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве на конкурс 
са документима доставити лично или слати на адресу школе.

ОШ „СТАНА БАЧАНИН“
38219 Лешак, Браће Матовић 17

тел. 028/88-020

Наставник историје
на одређено време ради замене одсутне 

запослене, са 43% радног времена, за рад у 
издвојеном одељењу у Белом Брду

УСЛОВИ: да кандидати испуњавају услове прописане чл. 120, 121 
став 9 и 10 и чл. 8 став 2 тач. 1 и 2 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 
55/13) и услове у погледу стручне спреме прописане Правилником 
о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/12 
и 15/13). Уз пријаву на конкурс доставити следећу документа-
цију (у оригиналу или оверене фотокопије докумената): диплому 
о стеченом одговарајућем високом образовању, доказ да канди-
дат има образовање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина у току студија или након дипломирања, од најмање 
30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европс-
ким системом преноса бодова (фотокопија индекса или уверење 
високошколске установе из које се види да је кандидат положио 
испите из педагогије и психологије), дозволу за рад (лиценцу), 
односно уверење о положеном стручном испиту које је по закону 
признато као лиценца, уколико кандидат поседује исту, уверење о 
држављанству и извод из матичне књиге рођених. Лекарско уве-
рење кандидати ће доставити по коначности одлуке директора о 
избору, а пре закључења уговора о раду. Школа прибавља доказ 
прописан чланом 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања (потврду надлежног органа да лице није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора од најмање три месеца, као и 
за друга дела прописана овим чланом). Пријаву и осталу потребну 
документацију доставити на горенаведену адресу, у року од 8 дана 
од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узимати у разматрање.

КРАГУЈЕВАЦ

ЕКОНОМСКО-УГОСТИТЕЉСКА ШКОЛА 
„СЛОБОДАН МИНИЋ“

34300 Аранђеловац, Јосифа Панчића 3
тел. 034/6713-393

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: За директора школе може бити изабрано лице које 
испуњава услове прописане чланом 8 став 2 и чланом 59 ст. 5, 12 и 
13 и чланом 120 ст. од 1-5 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и 
опште услове: да је кандидат држављанин Републике Србије; да 
испуњава услове за наставника школе у подручјима рада еконо-
мија, право и администрација и трговина, угоститељство и тури-
зам, педагога или психолога и да има одговарајуће образовање: 
високо образовање стечено на студијама другог степена (мастер 
академске студије, специјалистичке академске студије или спе-
цијалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо 
образовање почев од 10.09.2005. године или високо образовање 
стечено на основним студијама у трајању од најмање 4 године, 
по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. 

године; да поседује лиценцу - дозволу за рад за наставника или 
стручног сарадника; да је савладао обуку и да има положен испит 
за директора установе; 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 чл. 120 став 1 тачка 3 Зако-
на о основама система образовања и васпитања (прибавља школа) 
и да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Поред молбе са кратком биографијом, кандидат подноси 
следећа документа којима доказује испуњавање тражених усло-
ва: оверену фотокопију - препис дипломе о одговарајућој струч-
ној спреми, уверење о држављанству Републике Србије не старије 
од шест месеци или оверену фотокопију уверења о држављан-
ству, не старије од шест месеци; извод из матичне књиге рође-
них, оригинал или оверену фотокопију, не старије од 6 месеци; 
потврду о радном стажу у просвети; уверење о положеном испиту 
за директора установе (с обзиром да Министарство просвете није 
организовало полагање испита за директора установе, пријава 
која не садржи наведени документ неће се сматрати непотпуном, 
а изабрани кандидат биће у обавези да у законском року положи 
испит за дирктора); уверење о положеном стручном испиту, однос-
но дозволи за рад (оригинал или оверену фотокопију). Пријаве са 
потребном документацијом о испуњености услова подносе се на 
горенаведену адресу школе. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се узимати у разматрање. Додатне информације могу се 
добити у секретаријату школе или на број телефона: 034/6713-393, 
до 12,00 часова, радним данима. Рок за пријављивање је 15 дана 
од дана објављивања.

ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА
34000 Крагујевац, Светозара Марковића 69

тел. 034/306-800

Истраживач - сарадник за ужу научну област 
Максилофацијална хирургија
на одређено време 3 године

УСЛОВИ: завршен стоматолошки факултет, са укупном просечном 
оценом најмање осам и уписане докторске академске студије или 
магистар стоматолошких наука коме је прихваћена тема доктор-
ске дисертације; да се бави научноистраживачким радом и има 
објављене рецензиране научне радове.

ОСТАЛО: услови утврђени одговарајућим одредбама Закона о висо-
ком образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005, 100/2007 - аутен-
тично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013 и 99/2014), 
Статутом Универзитета у Крагујевцу, Правилником о начину и 
поступку заснивања радног односа и стицању звања наставника 
Универзитета у Крагујевцу и Статутом Факултета Медицинских 
наука у Крагујевцу, у складу са којима ће бити извршен избор 
пријављених кандидата. Уз пријаву на конкурс доставити: биогра-
фију, потврду о уписаним докторским студијама, фотокопију ове-
рених диплома, списак стручних и научних публикација и по један 
примерак тих публикација. Сву конкурсну документацију као дока-
зе о испуњености услова доставити и у електронској форми (на 
компакт диску - CD). Рок за пријављивање је 15 дана.

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
34000 Крагујевац, Ђуре Пуцара Старог 3

тел. 034/303-500

Наставник у звање ванредног професора за 
ужу научну област Рачуноводство, ревизија 
и пословне финансије, наставни предмети: 

Финансијско књиговодство и Буџетско и 
пореско рачуноводство

на одређено време 5 година

УСЛОВИ: научни степен доктора економских наука одговарајуће 
уже научне области и други општи, педагошки и посебни усло-
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ви прописани Законом о високом образовању, Статутом и другим 
актима Економског Факултета у Крагујевцу и Статутом и другим 
актима Универзитета у Крагујевцу. Кандидати уз пријаву дос-
тављају: доказе о испуњавању услова конкурса и доказе о испуње-
ности општих предуслова у погледу неосуђиваности утврђених 
чланом 62 став 3 Закона о високом образовању и чланом 125е 
став 1 Статута Универзитета у Крагујевцу. Пријаву са доказима о 
испуњености услова тражених конкурсом доставити на горенаве-
дену адресу, са назнаком: „За конкурс“. Рок за пријављивање је 
15 дана.

ОШ „СЕСТРЕ РАДОВИЋ“
34312 Белосавци
тел. 034/6883-002

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене запосленог 

који је изабран за директора школе на 
мандатни период од четири године

УСЛОВИ: да кандидат испуњава следеће услове прописане чла-
ном 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања 
и одговарајуће образовање у складу са Правилником о степену 
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи („Просветни гласник“, бр. 11/2012); да је држављанин 
Републике Србије; да поседује психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да се против кандида-
та не води кривични поступак и да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 ст. 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања и да испуњава друге 
услове предвиђене Законом о основама система образовања и вас-
питања и Правилником о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат је у обавези да достави следеће 
доказе: оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, 
уверење о држављанству Републике Србије и уверење да није 
осуђиван. Пријаву на конкурс са доказима о испуњености услова 
слати на горенаведену адресу школе.

КРАЉЕВО

УМЕТНИЧКА ШКОЛА
36000 Краљево, Цара Лазара 38

тел. 036/326-700

Хигијеничар
са 50% радног времена

УСЛОВИ: I степен стручне спреме. Право учешћа на конкурсу имају 
лица која испуњавају следеће услове: психичка, физичка и здрав-
ствена способност за рад; неосуђиваност правноснажном пре-
судом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања; држављанство Репу-
блике Србије. Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да доста-
ве: доказ о стручној спреми (оверена фотокопија сведочанства), 
уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија, 
не старија од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених (ори-
гинал или оверена фотокопија). Уверење о здравственој способ-
ности доставља изабрани кандидат пре заснивања радног одно-
са, а извод из казнене евиденције школа ће прибавити службеним 
путем. Пријаве на конкурс са потребном документацијом о испуње-
ности услова, доставити лично или на адресу школе. Рок за подно-
шење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

КРУШЕВАЦ

МАШИНСКО-ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА
37000 Крушевац, Ћирила и Методија 26

Наставник грађанског васпитања
за 30% радног времена, на одређено време

Наставник теоријске наставе машинске групе 
предмета

на одређено време до повратка запосленог са 
функције

Наставник математике
на одређено време до краја школске 

2014/2015. године, односно до 31.08.2015. 
године

Наставник практичне наставе саобраћајне 
струке

за 90% радног времена, на одређено време до 
краја школске 2014/2015. године, односно до 

31.08.2015. године

Наставник ликовне културе
за 48% радног времена, на одређено време до 
повратка запосленог са неплаћеног одсуства

Наставник саобраћајне групе предмета
за 90% радног времена, на одређено време до 

повратка запосленог са функције

Секретар
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског одсуства

УСЛОВИ: Кандидати морају, поред услова утврђених Законом о 
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 
72/09, 52/11 и 55/13), да испуњавају и услове из Правилника о 
врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама („Службени гласник РС - Просвет-
ни гласник“, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 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 слати на горенаведену адресу. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

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

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: да кандидат поседује одговарајуће високо образовање 
предвиђено чланом 8 став 2 Закона о основама система образо-
вања и васпитања, за наставника основне школе, за педагога или 
психолога, одговарајуће високо образовање стечено на студијама 
другог степена (мастер академске студије, специјалистичке ака-
демске студије или специјалистичке струковне студије), по про-
пису који уређује високо образовање почев од 10.09.2005. године 
или на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по про-
пису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године; 
дозвола за рад - лиценца за наставника, педагога или психоло-
га; најмање 5 година рада у установи на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог високог образовања; положен испит 
за директора установе (узеће се у обзир да није донет подзакон-
ски акт о полагању испита за директора, али ће изабрани канди-
дат бити у обавези да положи испит у законском року након што 
министар просвете донесе одговарајући подзаконски акт); психич-
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ка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученици-
ма (лекарско уверење кандидат подноси пре закључења уговора 
о раду); да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања; држављанство Републике Србије; 
да зна српски језик на ком се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат подноси: доказ о одговарајућој 
стручној спреми (оверен препис или оверену копију дипломе о 
стеченом образовању, којом се доказује испуњеност услова за 
наставника основне школе, психолога или педагога); доказ о поло-
женом стручном испиту, односно испиту за лиценцу - оригинал или 
оверен препис или оверену фотокопију; доказ о радном искуству 
(потврда о најмање 5 година радног стажа у области образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања); уверење 
о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена фото-
копија, не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених 
- нови образац (оригинал или оверена фотокопија); радну биогра-
фију; уверење да се против кандидата не води судски поступак, да 
није покренута истрага, нити је подигнута оптужница; фотокопију 
личне карте. Потврду МУП-а о неосуђиваности, издату према пода-
цима из казнене евиденције, прибавља школа. Лекарско уверење 
доставља само изабрани кандидат, пре потписивања уговора о 
раду. Пријаве са доказима о испуњавању услова достављају се на 
адресу школе, са назнаком: „За конкурс „. Рок за пријављивање је 
15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће бити узете у разматрање. Контакт телефон: 
037/795-180.

ОСНОВНА ШКОЛА 
„ВЕЛИКА ДРЕНОВА“

37245 Велика Дренова
тел. 037/725-110

Наставник физике
на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана, са 60% радног 

времена

УСЛОВИ: одговарајућа стручна спрема: професор физике, дипло-
мирани физичар, професор физике и хемије, дипломирани педагог 
за физику и хемију, професор физике и основе технике, дипло-
мирани педагог за физику и основе технике, професор физике и 
математике, дипломирани астрофизичар; дипломирани физичар 
за примењену физику и информатику, професор физике и хемије 
за основну школу, професор физике и основа технике за основ-
ну школу, дипломирани физичар за примењену физику, профе-
сор физике за средњу школу, дипломирани физичар истраживач, 
дипломирани професор физике и хемије за основну школу, дипло-
мирани професор физике и основа технике за основну школу, 
дипломирани физичар за општу физику, дипломирани физичар 
за теоријску и експерименталну физику, дипломирани педагог за 
физику и општетехничко образовање ОТО, дипломирани астроном 
- смер астрофизика, професор физике-информатике, дипломира-
ни физичар - медицинска физика, дипломирани професор физи-
ке-мастер, дипломирани физичар мастер, мастер физичар, мас-
тер професор физике, мастер професор физике и хемије, мастер 
професор физике и информатике, дипломирани физичар - мастер 
физике-метеорологије, дипломирани физичар-мастер физике-ас-
трономије, дипломирани физичар-мастер медицинске физике, 
дипломирани професор физике-хемије, мастер дипломирани про-
фесор физике-информатике, мастер дипломирани физичар-про-
фесор физике-мастер, дипломирани физичар-теоријска и експи-
риментална 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, дипломира-
ни физичар-професор физике и хемије за основну школу-мастер; 
лица која су стекла академско звање мастер морају имати претход-
но завршене основне академске студије на студијским програмима 
из области физике; психичка, физичка и здравствена способност 
за рад са децом и ученицима; да кандидат није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 

1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 
држављанство Републике Србије; да зна језик на ком се остварује 
образовно-васпитни рад.

Библиотекар
на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана, са 48% радног 

времена

УСЛОВИ: одговарајућа стручна спрема: дипломирани библиоте-
кар-информатичар, професор, односно дипломирани филолог 
језика и књижевности, професор, односно дипломирани филолог 
за општу књжевност са теоријом књижевности, професор разредне 
наставе, професор језика и књижевности, односно књижевности и 
језика, смер за библиотекарство, професор, односно дипломирани 
филолог књижевности и језика, професор српскохрватског језика 
и југословенске књижевности, професор српског језика и књижев-
ности, професор српске књижевности и језика са општом књижев-
ношћу, професор, односно дипломирани филолог за југословенску 
књижевност и српскохрватски језик, професор, односно дипломи-
рани филолог за југословенску књижевност и општу књижевност, 
мастер библиотекар-информатичар, мастер филолог (главни пред-
мет/профил библиотекарство и информатика), мастер професор 
језика и књижевности (главни предмет/профил библиотекарство и 
информатика); лица која су стекла академско звање мастер морају 
имати претходно завршене основне академске студије на студијс-
ким програмима из те области; психичка, физичка и здравствена 
способност за рад са децом и ученицима; да кандидат није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања; држављанство Републике Србије; да зна језик на ком се ост-
варује образовно-васпитни рад.

Наставник француског језика
на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана, са 22% радног 

времена

УСЛОВИ: одговарајућа стручна спрема: професор, односно дипло-
мирани филолог за француски језик и књижевност, мастер фило-
лог (студијски програм или главни предмет/профил француског 
језика), мастер професор језика и књижевности (студијски про-
грам или главни предмет/профил француски језик); лица која су 
стекла академско звање мастер морају имати претходно завршене 
основне академске студије на студијским програмима из францу-
ског језика; психичка, физичка и здравствена способност за рад 
са децом и ученицима; да кандидат није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Зако-
на о основама система образовања и васпитања; држављанство 
Републике Србије; да кандидат зна језик на ком се остварује обра-
зовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: извод из матичне књиге рођених и уверење о држављан-
ству, који су издати у последњих шест месеци или имају трајно 
важење; оверена фотокопија дипломе; кратка биографија. Рок за 
пријаву на конкурс је 8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Одлука о избору кандидата биће донета у законском 
року. Пријаве са доказима слати на горенаведену адресу.

ИЗМЕНА ОГЛАСА 
ОСНОВНА ШКОЛА 

„ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“
37220 Брус

Братиславе Петровић 69
тел. 037/825-164

Оглас објављен 22.10.2014. године у публикацији „Посло-
ви“, мења се за радно место: наставник физике, на одређе-
но време до повратка радника са функције, и то у делу који 
се односи на место рада, тако да се додаје: место рада: 
Милентија, поред места рада: Брус, Крива река, Батоте. У 
осталом делу оглас је непромењен.
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ЛЕСКОВАЦ

ТЕХНИЧКА ШКОЛА 
СА ДОМОМ УЧЕНИКА 

„МИЛЕНТИЈЕ ПОПОВИЋ“
16215 Црна Трава, Милентије Поповић бб

тел. 016/811-114

Секретар
на одређено време до повратка радника са 

боловања

УСЛОВИ: да кандидати испуњавају услове прописане чланом 8 
став 2 и чланом 120 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13); одговарајуће 
високо образовање у области правних наука на студијама другог 
степена (мастер академске студије, специјалистичке академске 
студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који 
уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године 
или на основним студијама у трајању од најмање четири године, 
по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године; да имају психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; да нису осуђивани правноснаж-
ном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпитања; држављан-
ство Републике Србије; да знају језик на ком се остварује образов-
но-васпитни рад; положен стручни испит за секретара или је у току 
полагање стручног испита.

ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз пријаву поднесе следећу доку-
ментацију: оверен препис или оверену фотокопију дипломе о сте-
ченом одговарајућем образовању, оригинал или оверену фото-
копију уверења о држављанству РС (не старије од 6 месеци), 
оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рође-
них, доказ о поседовању здравствене и психичке способности за 
рад са децом - лекарско уверење доставља се пре закључења уго-
вора о раду, а доказ о некажњавању прибавља школа. Претходну 
проверу психофизичких способности за рад са децом и ученицима 
врши надлежна служба за запошљавање. Рок за пријављивање 
је 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. Изабрани кандидати ће пре закљу-
чења уговора о раду бити послати на проверу услова за заснивање 
радног односа - провера психичке, физичке и здравствене способ-
ности за рад са децом и ученицима у складу са чл. 120 став 1 тачка 
2 Закона о основама система образовања и васпитања.

ОШ „РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ“
16201 Манојловце
тел. 016/785-234

Наставник енглеског језика
на одређено време, а најдуже до повратка 
раднице са породиљског одсуства, са 20% 

радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању, 
услови утврђени чл. 8 и чл. 120 ЗОСОВ-а („Сл. гласник РС“, бр. 
72/09, 52/11, 55/13). Посебни услови: Правилник о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основној школи 
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/12). Пријава са дока-
зима о испуњавању услова подноси се на адресу школе, са наз-
наком: „За конкурс“. Уз пријаву кандидат подноси следећу доку-
ментацију: оверену фотокопију (оригинал) дипломе о стручној 
спреми; оверену фотокопију (оригинал) извода из матичне књиге 
рођених (са холограмом); оверену фотокопију (оригинал) уверења 
о држављанству (не старије од 6 месеци). Оверена фотокопија је 
фотокопија оригиналног документа која се оверава печатом код 
надлежног органа. Лекарско уверење - не старије од 6 месеци 
подноси се пре закључења уговора о раду. Уверење да лице није 
осуђивано прибавља школа. Благовременом пријавом сматраће 
се пријава која је предата у року утврђеном конкурсом. Потпуном 
пријавом сматраће се пријава која у прилогу садржи документа 

којима кандидат доказује да испуњава услове означене у конкур-
су. Кандидати ће бити писмено обавештени о одлуци директора 
школе у законом предвиђеном року. Ближа обавештења могу се 
добити на број телефона: 016/785-234.

ОШ „ПЕТАР ТАСИЋ“
16000 Лесковац, Влајкова 24

тел. 016/212-701

Наставник разредне наставе

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању. 
Поред општих услова прописаних чл. 120 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања, кандидат треба да испуњава и усло-
ве из чл. 8 Закона и Правилника о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи. Уз пријаву 
доставити: извод из матичне књиге рођених (оригинал или овере-
ну фотокопију), уверење о држављанству (не старије од 6 месеци, 
оригинал или оверену фотокопију), доказ о стручној спреми (ове-
рена фотокопија). Уверење о психичкој, физичкој и здравственој 
способности (лекарско уверење) прибавља се у поступку одлучи-
вања, пре закључивања уговора о раду. Испуњеност прописаних 
услова у погледу осуђиваности за кривична дела утврђена у чл. 
120 ст. 1 тач. 3 Закона - школа прибавља службеним путем.

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА
16000 Лесковац, Нишка 65

тел. 016/223-430

Наставник ветеринарске групе предмета
са искуством на терену

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању, пре-
ма Правилнику о врсти стручне спреме.

Наставник српског језика и књижевности
на одређено време до повратка запослене 

са породиљског одсуства, са 61,11% радног 
времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању, пре-
ма Правилнику о врсти стручне спреме.

ОСТАЛО: За сва наведена занимања кандидати су дужни да 
доставе следећу документацију: оригинал или оверену фотоко-
пију дипломе о стеченој стручној спреми, према Правилнику о 
врсти стручне спреме наставника, стручног сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама, као и да испуњавају услове пред-
виђене чл. 8 и чл. 120 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13); уверење о 
држављанству (оригинал или оверена фотокопија); извод из мати-
чне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија); лекарско 
уверење о психофизичкој и здравственој способности за рад са 
уценицима (не старије од 6 месеци) - подноси се пре закључења 
уговора о раду са изабраним кандидатом; уверење да кандидат 
није осуђиван правноснажном пресудом - прибавља школа служ-
беним путем. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узе-
те у разматрање.

СРЕДЊА ШКОЛА „ГРДЕЛИЦА“
16220 Грделица, 29. новембар бб

тел. 016/3426-161

Професор физичког васпитања
на одређено време до повратка директора са 

функције, са 10% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању, 
према Правилнику о врсти стручне спреме наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним школама („Сл. глас-
ник РС - Просветни гласник“, бр. 5/11, 8/11, 9/13, 6/14), као и да 
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кандидати испуњавају услове предвиђене чланом 8 став 2 и чла-
ном 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13). Кандидати уз пријаву дос-
тављају следећа документа: оригинал или оверен препис дипломе 
(као доказ о одговарајућем образовању), извод из матичне књи-
ге рођених, држављанство РС, доказ да нису осуђивани и да се 
против њих не води истрага. Лекарско уверење о психофизичкој 
и здравственој способности за рад са ученицима подноси се пре 
закључења уговора о раду са изабраним кандидатом. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве 
слати на адресу школе, са назнаком: „За конкурс“.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА 
„БОШКО КРСТИЋ“

16205 Бојник, Стојана Љубића 2
тел. 016/821-162

Професор математике
на одређено време до 31.08.2015. године, са 

11% радног времена

Стручни сарадник - библиотекар
на одређено време до повратка радника са 

функције, са 50% радног времена

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове предвиђене чланом 120 
Закона о основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС“, бр. 52/2011 и 55/2013). Уз пријаву на конкурс достави-
ти: оверену фотокопију дипломе о стеченом високом образовању у 
складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника, струч-
них сарадника и помоћних наставника у стручним школама („Служ-
бени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 7/08, 11/08 и 9/2013), 
уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених. Доку-
мента не смеју бити старија од 6 месеци. Рок за подношење прија-
ва је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. По 
истеку конкурсног рока директор врши ужи избир кандидата које 
упућује на претходну психолошку процену способности за рад са 
ученицима. Психолошку процену способности за рад са ученици-
ма врши надлежна служба за послове запошљавања, применом 
стандардизованих поступака. Након тога, у предвиђеном року 
директор ће донети одлуку о избору кандидата. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве 
са доказима доставити на горенаведену адресу школе.

ОСНОВНА ШКОЛА 
„БОРА СТАНКОВИЋ“

16254 Богојевце, Владе Ђокића бб
тел. 016/732-300

Благајник
на одређено време ради замене одсутне 
запослене преко 60 дана, тј. до повратка 

запослене са породиљског одсуства и одсуства 
са рада ради неге детета, са 50% радног 

времена

УСЛОВИ: да кандидати испуњавају све услове прописане чл. 120 
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013), одговарајуће образовање, 
односно да поседују IV степен стручне спреме, економска шко-
ла, смер економски или гимназија, смер природно-математички, у 
складу са Правилником о организацији и систематизацији послова 
и радних задатака у ОШ „Бора Станковић“ Богојевце и обавезно 
познавање рада на рачунару, у вези са пословима радног места 
благајника у установама образовања. Уз пријаву са кратком био-
графијом приложити: диплому о стеченој врсти и степену обра-
зовања (оригинал или оверену копију), уверење о држављанству 
(не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених (нови) 
или оверену копију извода, доказ да познаје рад на рачунару у 
вези са пословима благајника у установама образовања. Потврду 
да лице није осуђивано прибавља школа по службеној дужности 

од надлежне полицијске управе. Лекарско уверење подноси се 
пре закључења уговора о раду, и то од стране кандидата који је 
примљен по конкурсу. Оверене копије поднетих доказа уз пријаву 
не смеју бити старије од 6 месеци. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати. Пријаве се могу поднети лично или на 
адресу школе, са назнаком: „За конкурс - благајник“.

Наставник хемије
на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана, тј. до повратка 
запосленог са функције, са 40% радног 

времена

УСЛОВИ: да кандидати испуњавају следеће услове: одговарајуће 
образовање из чл. 8 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и Правилника 
о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/12 
и 15/13); да имају психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; да нису осуђивани правноснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Зако-
на о основама система образовања и васпитања; држављанство 
РС; да знају језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. 
Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе (оригинали 
или оверене копије документације - не старије од 6 месеци): уве-
рење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, оверен 
препис (фотокопију) дипломе о стеченој стручној спреми, потвр-
ду (уверење) да имају образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у 
току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом прено-
са бодова или уверење о положеном испиту за лиценцу - уколико 
кандидат није стекао образовање на српском језику по програму 
одговарајуће високошколске установе. Лекарско уверење о пси-
хофизичкој способности за рад са децом кандидат прилаже пре 
закључења уговора о раду, док уверење из казнене евиденције 
за горенаведена дела - прибавља школа по службеној дужнос-
ти. У поступку одлучивања о избору наставника директор школе 
вршиће ужи избор кандидата које упућује на проверу психофи-
зичких способности за рад са децом и ученицима, пре доношења 
коначне одлуке о избору. Проверу психофизичких способности 
за рад са децом и ученицима врши надлежна служба за послове 
запошљавања, применом стандардизованих поступака. О месту и 
датуму провере кандидати ће бити обавештени по истеку рока за 
подношење пријава. Пријаве на конкурс слати на адресу школе.

СШ „СВЕТОЗАР КРСТИЋ - ТОЗА“
16203 Вучје, 29. новембра 10

тел. 016/3427-152

Професор хемије
са 20% радног времена, на одређено време 
до повратка радника са функције директора 

школе

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, одговарајуће високо обра-
зовање предвиђено чланом 8 Закона о основама система образо-
вања и васпитања; Правилником о врсти стручне спреме наставни-
ка, стручних сарадника и помоћних наставника у стручној школи; 
психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и 
ученицима; да кандидат није осуђиван за кривична дела утврђена 
у чл. 120 став 1 тачка 3 наведеног Закона; да је држављанин РС. 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: оверену фотокопију 
дипломе; извод из матичне књиге рођених и уверење о држављан-
ству. 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 разма-
трање. Пријаве са доказима о испуњавању услова слати на наве-
дену адресу.
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ЛОЗНИЦА

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА 
„ВУК КАРАЏИЋ“

15300 Лозница, Генерала Јуришића 5
тел. 015/882-128

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба да испуњава усло-
ве из чл. 8 ст. 2, чл. 59 и 120 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), 
одговарајуће високо образовање, на студијама другог степена 
(мастер академске студије, специјалистичке академске студије или 
специјалистичке струковне студије) у складу са Законом о висо-
ком образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентич-
но тумачење и 97/2007), почев од 10. септембра 2005. године; на 
основним студијама у трајању од најмање четири године, по про-
пису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; да испуњава услове за наставника основне музичке шко-
ле; дозвола за рад; обука и положен испит за директора установе 
(програм обуке за директора школе и Правилник о полагању испи-
та за директора школе нису донети, па ће изабрани кандидат бити 
у обавези да положи испит за директора, у року од годину дана 
од ступања на дужност, тј. од дана доношења подзаконског акта 
којим се регулише ова материја); најмање 5 година рада у школи 
на пословима образовања и васпитања, након стеченог одгова-
рајућег образовања; психичка, физичка и здравствена способност 
за рад са ученицима; држављанство РС; да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 ст. 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. глас-
ник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), да зна језик на ком се остварује 
образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидат за директора школе уз пријаву подноси: био-
графске податке, односно радну биографију, оверену фотокопију 
дипломе о завршеном одговарајућем високом образоању; овере-
ну фотокопију лиценце (дозволе за рад) за наставника, односно 
уверење о положеном стручном испиту; потврду о 5 година рада 
у области образовања; уверење о држављанству (не старије од 6 
месеци); извод из матичне књиге рођених (не старији од 6 месе-
ци); лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са ученицима (не старије од 6 месеци); доказ 
о неосуђиваности по члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања (прибавља школа по службе-
ној дужности); остала документа која могу послужити приликом 
доношења одлуке о избору. Рок за пријављивање је 15 дана од 
дана објављивања; о резултатима конкурса кандидат ће бити оба-
вештен у року од 8 дана од дана доношења одлуке о избору кан-
дидата за директора школе од стране Школског одбора, у складу 
са чланом 60 став 9 Закона о основама система образовања и вас-
питања.

НИШ

ТЕХНИЧКА ШКОЛА „12. ФЕБРУАР“
18000 Ниш, Београдска 22

Наставник биологије
са 55% радног времена, на одређено време 

ради замене одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: професор биологије; дипломирани биолог; дипломира-
ни молекуларни биолог и физиолог; професор биологије - хемије; 
дипломирани биолог - смер заштите животне средине; дипломи-
рани биолог - еколог; дипломирани професор биологије и хемије; 
дипломирани биолог за екологију и заштиту животне средине; 
дипломирани професор биологије - мастер; дипломирани профе-
сор биологије - хемије, мастер; дипломирани молекуларни биолог 
- мастер; дипломирани биолог заштите животне средине; мастер 
биолог; мастер професор биологије.

Наставник основа путева и улица
са 60% радног времена, на одређено време 

ради замене одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: дипломирани саобраћајни инжењер, односно дипломи-
рани инжењер саобраћаја, одсеци друмски и градски саобраћај 
или друмски и градски саобраћај и транспорт; дипломирани 
инжењер грађевинарства; мастер инжењер саобраћаја, претходно 
завршене основне академске студије у области саобраћаја на сту-
дијском програму, односно модулу: друмски и градски саобраћај 
и транспорт - безбедност друмског саобраћаја, друмски и градски 
саобраћај и транспорт - саобраћај, друмски и градски саобраћај 
и транспорт - транспорт, саобраћај и транспорт, ако су на основ-
ним академским студијама и мастер студијама изучавани наставни 
садржаји из области предмета; мастер инжењер грађевинарства, 
претходно завршене основне академске студије у области грађе-
винског инжењерства.

Наставник практичне наставе - део обуке 
вожње

на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: возач моторног возила - инструктор „Б“ категорије; одго-
варајуће образовање из чл. 8 ст. 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 
и 55/13) или одговарајуће средње образовање са положеним спе-
цијалистичким, односно мајсторским испитом и петогодишњим 
радним искуством у струци, стеченим после специјалистичког, 
односно мајсторског испита.

ОСТАЛО: Неопходно је да лица имају одговарајуће образовање у 
складу са чланом 8 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/2011, 9/13 и 6/14); 
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 правнос-
нажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и васпитања (доказ при-
бавља школа); држављанство Републике Србије (доказ доставити 
уз пријаву на конкурс); извод из матичне књиге рођених (доказ 
доставити уз пријаву на конкурс). Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање.

ОШ „СТОЈАН ЖИВКОВИЋ СТОЛЕ“
18213 Трњане

тел. 018/4844-250

Наставник географије
са 85% радног времена, на одређено време 

ради замене одсутне запослене преко 60 дана 
(70% радног времена - породиљско одсуство, 

одсуство са рада ради неге детета и 15% 
радног времена - замена директора у првом 

мандату)

УСЛОВИ: Поред општих услова, кандидат треба да испуњава и 
услове утврђене Законом о основном образовању и васпитању, 
Законом о основама система образовања и васпитања и Правил-
ником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника 
у основној школи, да испуњава услове прописане чл. 8, 120 и 
122 Закона о основама система образовања и васпитања, одго-
варајуће образовање у складу са Законом о основама система 
образовања и васпитања и Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у основној школи (про-
фесор географије; дипломирани географ; професор географије и 
историје; дипломирани професор биологије и географије; дипло-
мирани професор географије и информатике; професор биологије 
- географије; професор физике - географије; професор геогра-
фије - информатике; дипломирани професор географије - мастер; 
дипломирани географ - мастер; мастер географ; мастер професор 
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географије; мастер професор биологије и географије; мастер про-
фесор географије и информатике). Лица која су стекла академ-
ско звање мастер, односно дипломирани - мастер треба да имају 
завршене основне академске студије студијског програма: геогра-
фија, дипломирани географ, професор географије, двопредметне 
студије биологије и географије или двопредметне студије геогра-
фије и информатике. Кандидати треба да имају: држављанство 
Републике Србије; психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима (доказ подноси изабрани кандидат, 
пре закључења уговора о раду); да нису осуђивани правноснаж-
ном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тач-
ка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (доказ 
прибавља школа по службеној дужности). У складу са чл. 8 ст. 4 
Закона о основама система образовања и васпитања, наставник 
мора 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 6 бодова праксе 
у установи, у складу са Европским системом преноса бодова. Про-
грам стицања образовања из става 4 члана 8 напред наведеног 
закона реализује високошколска установа у оквиру акредитивног 
студијског програма или као програм образовања током читавог 
живота, у складу са прописима којима се уређује високо образо-
вање. У складу са чл. 121 ст. 10 Закона о основама система обра-
зовања 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 чл. 
8 ст. 4 напреднаведеног Закона. Послове наставника географије 
може да обавља лице само уз испуњеност услова за рад прописа-
них чл. 122 Закона о основама система образовања и васпитања. 
Уз пријаву на оглас поднети краћу биографију и доказе о испуње-
ности услова (оригинал, препис или фотокопију оверену од стране 
надлежног органа, следећих докумената): извод из матичне књиге 
рођених (на новом обрасцу, без обзира на датум издавања); уве-
рење о држављанству (не старије од 6 месеци); диплому о стече-
ном одговарајућем образовању; ако је кандидат положио стручни 
испит или испит за лиценцу - уверење о истом; доказ да има или 
да се сматра да има образовање из чл. 8 ст. 4 Закона о основама 
система образовања и васпитања. У поступку одлучивања о избо-
ру наставника директор врши ужи избор кандидата које упућује 
на претходну психолошку процену способности за рад са децом и 
ученицима, коју врши надлежна служба за послове запошљавања, 
применом стандардизованих поступака. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се узимати у разматрање.

АЛЕКСИНАЧКА ГИМНАЗИЈА
18220 Алексинац, Тихомира Ђорђевића бб

тел. 018/804-832

Наставник физичког васпитања
на одређено време до повратка запосленог са 

функције директора

УСЛОВИ: професор физичког васпитања; професор физичке кул-
туре; дипломирани педагог физичке културе; професор физич-
ког васпитања - дипломирани тренер са назнаком спортске гра-
не; професор физичког васпитања - дипломирани организатор 
спортске рекреације; професор физичког васпитања - дипломира-
ни кинезитерапеут; дипломирани професор физичког васпитања 
и спорта - мастер; дипломирани професор физичког васпитања 
кинезитерапије - мастер; мастер професор физичког васпитања и 
спорта; мастер професор физичког васпитања и кинезитерапије. 
Испуњеност услова из чл. 120, 121 ст. 9 и 10 и чл. 8 ст. 2 тач. 1 и 
2 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву 
доставити, у оригиналу или у овереној фотокопији: диплому, 
односно уверење о стеченој стручној спреми, доказ да кандидат 
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 Европским системом преноса бодова (сту-
дентска књижица-индекс, уверење високошколске установе из ког 
се види да је кандидат положио испите из педагогије и психоло-
гије или доказ да је кандидат положио испит за лиценцу); извод 
из матичне књиге рођених прибављен после 27.03.2009. године; 

уверење о држављанству (не старије од 6 месеци). Лекарско уве-
рење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са 
ученицима - доставља изабрани кандидат, пре закључења уговора 
о раду. Доказ да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело из члана 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања - прибавља школа по службе-
ној дужности. Кандидати које у смислу одредби члана 130 став 4 
Закона о основама система образовања и васпитања директор упу-
ти на проверу психофизичких способности коју врши Национална 
служба за запошљавање, дужни су да јој се подвргну у законском 
термину. Уз пријаву приложити: кратку биографију и обавезно 
навести контакт телефон, адресу становања и мејл (пожељно). 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Све 
пријаве благовремено поднете на конкурс објављен у публикацији 
„Послови“ 29.10.2014. године, који је поништен актом бр. 580 од 
18.11.2014. године, узеће се у обзир, уколико кандидат писаним 
путем не повуче пријаву. Пријаве доставити лично или поштом, на 
горенаведену адресу.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“
18210 Житковац, Ратка Јовића 10

тел. 018/887-055

Наставник ТИО
са 40% радног времена, на одређено време 

ради замене часова помоћника директора (до 
31.08.2015. године)

УСЛОВИ: одговарајућа стручна спрема у складу са Правилником 
о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи; психичка, физичка и здравствена способност 
за рад са децом и ученицима (уверење доставља само изабрани 
кандидат, пре закључења уговора о раду); да кандидат није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања (доказ прибавља школа по службеној дужности); држављан-
ство Републике Србије; образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у 
току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса 
бодова. Кандидат уз пријаву треба да достави: оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању, уверење о држављанству РС (не 
старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених, потврду 
високошколске установе о стеченом образовању из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 
бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са ЕСПБ. Проверу 
психофизичких способности кандидата који испуњавају све услове 
конкурса, а који су се благовремено и са потпуном документацијом 
пријавили на конкурс и који уђу у ужи избор, извршиће Национал-
на служба за запошљавање у Нишу, применом стандардизованих 
поступака. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати 
у разматрање.

ОШ „ДОБРИЛА СТАМБОЛИЋ“
18360 Сврљиг, Радетова 25

тел. 018/821-002

Наставник историје
са 70% радног времена, за рад у издвојеним 

осморазредним одељењима у Лалинцу и 
Гушевцу, на одређено време до повратка 

запослене са породиљског одсуства и одсуства 
са рада ради неге детета

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у складу са чл. 8 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), 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. септембра 2005. године или на 
основним студијама у трајању од најмање четири године, по про-

 Наука и образовање



   |  Број 597 |  26.11.2014. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs42 

пису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; образовање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе 
у установи, у складу са Европским системом преноса бодова (доказ 
издаје надлежна високошколска установа); образовање у складу 
са Правилником о степену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Службени гласник РС - Просвет-
ни гласник“, бр. 11/2012 и 15/2013): професор историје; професор 
историје и географије; дипломирани историчар; мастер истори-
чар; дипломирани историчар - мастер. Лица која су стекла академ-
ско звање мастер, односно дипломирани мастер, треба да имају 
завршене основне академске студије историје; психичка, физич-
ка и здравствена способност за рад са децом и ученицима (доказ 
доставља изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду); да 
кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања (доказ прибавља школа по службеној 
дужности); држављанство Републике Србије. Уз пријаву достави-
ти: кратку биографију (CV); оверену фотокопију дипломе о одгова-
рајућем образовању, односно уверење уколико диплома није изда-
та; уверење о држављанству РС (не старије од 6 месеци); извод 
из матичне књиге рођених; извод из матичне књиге венчаних (за 
удате); доказ да кандидат има образовање из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина стечено на високошколској уста-
нови у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодо-
ва и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова или потврду факултета о положеним испитима из 
педагогије и психологије у току студија или доказ о положеном 
стручном испиту, односно испиту за лиценцу. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће бити разматране.

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА 
АЛЕКСИНАЧКА ГИМНАЗИЈА

18220 Алексинац, Тихомира Ђорђевића бб
тел. 018/804-832

Конкурс објављен 29.10.2014. године у публикацији 
„Послови“, поништава се у целости.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“
37213 Витошевац, Омладинска 11

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: професор разредне наставе; професор педагогије са 
претходно завршеном педагошком академијом или учитељском 
школом; професор разредне наставе и енглеског језика за основну 
школу; наставник разредне наставе; мастер учитељ; дипломира-
ни учитељ-мастер; професор разредне наставе и ликовне култу-
ре за основну школу; испуњеност услова из члана 120 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013); одговарајуће високо образо-
вање прописано чл. 8 Закона о основама образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013), као и 
Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Службени гласник РС - Просветни 
гласник“, бр. 11/2012 и 15/2013). Уз пријаву доставити: оверену 
фотокопију дипломе о стеченом образовању, извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија), уверење о 
држављанству (оригинал или оверена фотокопија, не старије од 
6 месеци), краћу биографију, фотокопију личне карте. Лекарско 
уверење доставља изабрани кандидат, пре закључења уговора 
о раду. Проверу психофизичких способности кандидата за рад са 
децом и ученицима извршиће Национална служба за запошља-
вање. Доказ да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања - прибавља школа. Прија-
ве са потпуном документацијом доставити лично или поштом, на 
горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
бити разматране.

НОВИ ПА ЗАР

ОСНОВНА ШКОЛА 
„ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“

Осаоница
36314 Штитаре

тел. 020/351-393

Наставник српског језика и књижевности
на одређено време до повратка раднице са 

боловања, са 95% норме часова

УСЛОВИ: Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе о 
стеченој стручној спреми, потврду да лице има образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студија или након дипломирања 
од најмање 30 бодова, извод из матичне књиге рођених и уверење 
о држављанству, уверење да кандидат није прекршајно кажњаван 
из области ЈРМ-а у последње две године, као и да се против њега 
не води прекршајни поступак из области ЈРМ-а, уверење да кан-
дидат није кривично осуђиван и да се против кандидата не води 
кривични поступак, лекарско уверење о здравственој способности 
за рад. За наведено радно место неопходно је да кандидат посе-
дује образовање у складу са чланом 8 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 
и 55/13). У погледу степена и врсте образовања, кандидат треба 
да испуњава и услове према Правилнику о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основној школи („Служ-
бени гласник РС“, бр. 11/2012 и 15/2013). Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узети у разматрање. Ближе информације о 
конкурсу могу се добити код секретара школе и на број телефона: 
020/351-393 или на адресу школе.

СРЕДЊА ШКОЛА „ХИПОКРАТ“
36300 Нови Пазар

Саве Ковачевића бб
тел. 020/311-037, 065/5640-641, 064/1655-485

Наставник музичке културе
са 10% радног времена

УСЛОВИ: Посебни услови: академски музичар, дипломирани музи-
чар (сви смерови), дипломирани музиколог, дипломирани музички 
педагог, професор солфеђа и музичке културе, професор музичке 
културе, дипломирани етномузиколог, академски музичар - компо-
зитор, дипломирани композитор. Кандидат треба да испуњава и 
опште услове из чл. 120 став 1 тачке 1-4 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/2011 
и 55/2013), високо образовање 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. септембра 2005. године, високо 
образовање стечено на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по пропису који је уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. године. Уз пријаву на конкурс приложи-
ти: уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 
месеци), извод из матичне књиге рођених, оригинал или оверену 
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, копију личне кар-
те или очитану личну карту. Документацију доставити у оригиналу 
или у овереној копији. Лекарско уверење о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са ученицима као доказ подноси 
се пре закључења уговора о раду и не може бити старије од 6 
месеци. Проверу психофизичких способности за рад са ученици-
ма вршиће надлежна служба за запошљавање, на захтев устано-
ве, након прављења ужег избора кандидата. Уверење надлежног 
органа унутрашњих послова о испуњености услова за пријем у 
радни однос из чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања - службено прибавља школа. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве са доку-
ментацијом слати на адресу школе или непосредно предати, рад-
ним даном, од 09,00 до 15,30 часова, у управи школе.
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СРЕДЊА ШКОЛА „СВЕТИ НИКОЛА“
21000 Нови Сад, Дечанска 9

Стручни сарадник - педагог
на одређено време 6 месеци

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани педагог, профе-
сор педагогије, дипломирани школски психолог - педагог, дипло-
мирани педагог - мастер и мастер педагог. Кандидати треба да 
поред општих услова испуњавају и следеће услове: да имају одго-
варајуће образовање из члана 8 став 2 и 4 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 
и 55/13), Правилника о степену образовања наставника, струч-
них сарадника и помоћних наставника у гимназији („Сл. гласник 
РС - Просветни гласник“, бр. 15/13) и Правилника о врсти стручне 
спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у 
стручним школама („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 5/91, 
1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/2001, 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); да имају психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; да нису осуђивани правноснажном пре-
судом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Зако-
на о основама система образовања и васпитања (доказ прибавља 
школа); да су држављани РС; да знају језик на ком се остварује 
образовно-васпитни рад. У складу са чланом 130 став 4 Закона о 
основама система образовања и васпитања, психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима врши надлежна служба 
за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака. 
Уз пријаву са кратком биографијом доставити доказе о испуње-
ности услова, у оригиналу или као оверене фотокопије: извод из 
матичне књиге рођених, диплому о степену стручне спреме, уве-
рење о држављанству, лекарско уверење (подноси се пре закљу-
чивања уговора о раду). Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узимати у разматрање.

СРЕДЊА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА 
„ХИПОКРАТ“

21000 Нови Сад, Дечанска 9
тел. 021/6419-471

е-mail: оffice@skolasvnikola.edu.rs

Административни радник - референт за 
ученичка питања

на одређено време 6 месеци

УСЛОВИ: минимум средње стручно образовање - IV степен. Пред-
ност имају кандидати који поседују диплому економског техни-
чара, радно искуство није неопходно. Уз пријаву на конкурс при-
ложити: уверење о држављанству Републике Србије, извод из 
матичне књиге рођених, оверену фотокопију дипломе о стеченој 
стручној спреми и фотокопијиу личне карте. Документацију дос-
тављати фотокопирану - без овере. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве са документацијом 
слати на адресу школе или непосредно предати радним даном, од 
10,00 до 15,00 часова у управи школе.

ИСПРАВКА КОНКУРСА 
ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА 

СА ДОМОМ УЧЕНИКА ФУТОГ
21410 Футог, Царице Милице 2

тел. 021/895-096

На основу Одлуке Школског одбора од 18. новембра 2014. 
године, сагласно Записнику ванредном инспекцијском 
надзору број 128-614-413/2014-02, Пољопривредна шко-
ла са домом ученика у Футогу објављује следећи текст: 
Ставља се ван снаге информација објављена 22. октобра 
2014. године у публикацији „Послови“, која гласи: Конкурс 
објављен 25. јуна 2014. године у публикацији „Послови“, 

за радно место: директор, поништава се у целости. Посту-
пак по конкурсу за избор директора од 25. јуна 2014. годи-
не након отклоњених неправилности у изборном поступ-
ку, наставља се.

ОСНОВНА ШКОЛА 
„МИЛЕТА ПРОТИЋ“

21424 Товаришево, Маршала Тита 62
тел. 021/758-006

Наставник музичког васпитања
на одређено време до повратка запосленог са 

боловања, са 45% радног времена

Наставник физике
на одређено време до повратка запослене са 

боловања, са 50% радног времена

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), кандидат треба да има одговарајуће образовање пропи-
сано чл. 8 Закона о основама система образовања и васпитања и 
Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника основној школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, 
бр. 11/12 и 15/13); психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања; држављанство Репу-
блике Србије; образовање из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и шест 
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса 
бодова, као и да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни 
рад. Уз пријаву доставити, у оригиналу или у овереној фотокопији: 
диплому о одговарајућем високом образовању; доказ да кандидат 
има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина или доказ о положеном стручном испиту; извод из матичне 
књиге рођених, уверење о држављанству - не старије од 6 месеци, 
оригинал или оверена фотокопија; кратку биографију (CV). Уве-
рење о неосуђиваности прибавља школа по службеној дужнос-
ти. Лекарско уверење подноси изабрани кандидат, пре потписи-
вања уговора о раду. Проверу психофизичких способности врши 
надлежна служба за послове запошљавања. Рок за пријављивање 
је 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Пријаве са 
документацијом подносе се лично или поштом, на адресу школе, 
са назнаком: „За конкурс“. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити код секретара школе, на број телефона: 021/758-006. Под-
нета документација се не враћа.

МУЗИЧКА ШКОЛА „ИСИДОР БАЈИЋ“
21000 Нови Сад, Његошева 9

тел. 021/529-078
е-mail: isabajic@sbb.rs

Наставник клавира
на одређено време до повратка запослених са 

породиљског боловања
3 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у занимању: дипломирани 
музичар, усмерење пијаниста; дипломирани музичар пијаниста; 
академски музичар пијаниста; мастер музички уметник - профе-
сионални статус - клавириста.

Наставник гитаре
на одређено време до повратка запосленог са 

неплаћеног одсуства

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у занимању: дипломирани 
музичар, усмерење гитариста; дипломирани музичар - гитариста; 
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академски музичар гитариста; мастер музички уметник - профе-
сионални статус - гитариста.

Наставник солфеђа
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског боловања

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у занимању: дипломирани 
музичар, усмерење музички педагог; дипломирани музички педа-
гог; професор солфеђа и музичке културе; професор солфеђа; 
мастер теоретичар уметности, професионални статус - музички 
педагог. 

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да поред општих услова за засни-
вање радног односа предвиђених чл. 24 до 29 Закона о раду („Сл. 
гласник РС“, бр. 24/05, 69/05, 54/09, 32/13, 75/14) испуњавају и 
посебне услове утврђене Правилником о врсти стручне спреме 
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у струч-
ним школама („Просветни гласник РС“, бр. 5/91, 08/03, 5/05...до 
09/13), као и посебне услове утврђене чл. 120 став 1 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 
72/09, 52/011, 55/13), као и чл. 8 истог Закона, тј. да кандидат има 
одговарајуће образовање, психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима, да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 ст. 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и васпитања, држављан-
ство Републике Србије, да зна језик на ком се остварује образов-
но-васпитни рад (српски језик). кандидати су дужни да уз пријаву 
на конкурс приложе следећа документа: уверење о држављанству 
РС (оригинал или оверену фотокопију), оверену фотокопију дипло-
ме о одговарајућој стручној спреми, кратку биографију, одгова-
рајући доказ о знању језика на ком се остварује образовно-вас-
питни рад (фотокопије сведочанстава о завршеној основној школи 
или средњој школи из којих је видљиво да је кандидат изучавао 
српски језик као матерњи или као други језик). Пријаве слати на 
горенаведену адресу или доставити лично у секретаријат школе.

ИСПРАВКА КОНКУРСА 
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
„РАДОСНО ДЕТИЊСТВО“

21000 Нови Сад, Павла Симића 9
тел. 021/420-439

е-mail: puns@nspoint.net

Конкурс објављен 01.10.2014. године у публикацији 
„Послови“, мења се за радно место: васпитач 1 - 23 извр-
шиоца, и треба да гласи: 22 извршиоца; за радно место: 
васпитач 1 - приправник - 4 извршиоца, и треба да гласи: 2 
извршиоца, и за радно место: медицинска сестра - васпи-
тач - 6 извршилаца, и треба да гласи: 7 извршилаца.

ПАНЧЕВО

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА 
„ПАЈА МАРГАНОВИЋ“

26000 Панчево, Ослобођења 25

Професор математике
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог - до повратка са јавне функције

УСЛОВИ: дипломирани математичар; професор математике; 
дипломирани математичар - професор математике; дипломирани 
математичар - теоријска математика; дипломирани математичар 
- примењена математика; дипломирани инжењер математике (са 
изборним предметом: основи геометрије); дипломирани инфор-
матичар; професор хемије - математике; професор географије - 
математике; професор физике - математике; професор биологије 
- математике; дипломирани професор математике - мастер; дипло-
мирани математичар-мастер; професор математике-теоријско 
усмерење; професор математике - теоријски смер; професор 
информатике - математике; дипломирани математичар за теоријс-

ку математику и примене; дипломирани математичар за рачунар-
ство и информатику; дипломирани математичар - информатичар; 
дипломирани математичар - математика финансија; дипломирани 
математичар - астроном; дипломирани математичар за математику 
економије; професор математике и рачунарства; мастер математи-
чар; мастер професор математике. Лице из алинеје 24 и 25 мора 
имати претходно завршене основне академске студије на студијс-
ким програмима из области математике и примењене математи-
ке (са положеним испитом из предмета: Геометрија или Основи 
геометрије). Пријаве и документа о испуњености услова конкурса 
доставити школи, у року од 8 дана од дана објављивања. Услови 
конкурса утврђени су Правилником о врсти стручне спреме настав-
ника, стручних сарадника и сарадника у настави у стручним шко-
лама („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 
3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/01, 3/03, 5/05, 6/05, 2/07, 4/07 и 7/08) и чл. 
8 став 4 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13).

ГИМНАЗИЈА „УРОШ ПРЕДИЋ“
26000 Панчево, Игњата Барајевца 5

тел. 013/301-120

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: одговарајуће образовање прописано чл. 8 став 2, чл. 59 
и чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања, 
Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарад-
ника и помоћних наставника у гимназији („Сл. гласник РС - Про-
светни гласник“, бр. 15/2013) и чл. 94 Статута Гимназије „Урош 
Предић“ Панчево: високо образовање на студијама другог степена 
(мастер академске студије, специјалистичке академске студије или 
специјалистичке струковне студије), у складу са Законом о висо-
ком обрзовању, почев од 10.09.2005. године, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године; одгова-
рајуће високо образовање за наставника, педагога или психолога 
средње школе, за подручје рада гимназије; да кандидат има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима; да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела из чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и вас-
питања; држављанство Републике Србије; да зна језик на ком се 
остварује образовно-васпитни рад - српски језик; да има дозволу 
за рад - положен стручни испит или испит за лиценцу за настав-
ника педагога или психолога, обуку и положен испит за директо-
ра школе (пошто није организована обука и полагање испита за 
директора, пријава без тог доказа неће се сматрати непотпуном, а 
изабрани кандидат који нема положен испит за директора дужан 
је да га положи у законском року); најмање пет година рада у уста-
нови на пословима образовања и васпитања, након стеченог одго-
варајућег образовања.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс обавезно доставити: биогра-
фију и радну биографију (са прегледом послова које је кандидат 
обављао), предлог програма рада школе, оверену фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем високом образовању, овере-
ну фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односно 
испиту за лиценцу за наставника, педагога или психолога, потврду 
о најмање 5 година рада у установи на пословима образовања и 
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања (оригинал 
или оверену копију), важеће уверење о држављанству (оригинал 
или оверену фотокопију), важећи извод из матичне књиге рође-
них (оригинал или оверену фотокопију), фотокопију личне карте, 
односно очитану личну карту, уколико кандидат није стекао одго-
варајуће високо образовање на језику на ком се остварује обра-
зовно-васпитни рад или уколико кандидат није положио струч-
ни испит на језику на ком се остварује образовно-васпитни рад, 
као доказ о знању језика доставља оверену фотокопију дипломе 
о стеченом средњем или вишем образовању на језику на ком се 
остварује образовно-васпитни рад или оверену фотокопију доказа 
издатог од високошколске установе да је положио испит из језика 
на ком се остварује образовно-васпитни рад. Кандидате који испу-
не услове из конкурса Гимназија ће упутити код надлежне служ-
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бе за запошљавање ради вршења претходне психолошке процене 
способности за рад са ученицима, применом стандардизованих 
поступака. За кандидате који испуњавају услове, Гимназија при-
бавља доказ да нису осуђивани правноснажном пресудом за наве-
дена кривична дела. Изабрани кандидат пре закључења уговора о 
раду дужан је да приложи доказ о здравственој способности. Рок 
за подношење пријава са потпуном документацијом је 15 дана од 
дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати. Мандат директора тече од дана ступања на дужност и 
траје четири године. Пријаве са потпуном документацијом доста-
вити на горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс“. Информа-
ције на број телефона: 013/301-120.

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА 
„НИКОЛА ТЕСЛА“

26000 Панчево, Максима Горког 7
тел/факс: 013/2352-615

e-mail: еtsntesla@gmail.com

Наставник групе предмета електротехника
2 извршиоца

УСЛОВИ: да кандидати испуњавају следеће услове: високо образо-
вање у складу са чланом 8 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 11/09, 52/11 и 55/13), Правил-
ником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у стручним школама („Сл. гласник - 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, 5/11, 8/11 и 
9/13, 6/14), Правилником о врсти образовања наставника у струч-
ним школама које остварују наставни план и програм огледа за 
образовни профил: администратор рачунарских мрежа („Сл. глас-
ник - Просветни гласник“, бр. 17/06 и 23/07), Правилником о врсти 
образовања наставника у стручним школама које остварују настав-
ни план и програм огледа за образовни профил: електротехничар 
мултимедија („Сл. гласник - Просветни гласник“, бр. 09/07 и 17/07), 
Правилником о врсти образовања наставника у стручним школама 
које остварују наставни план и програм огледа за образовни про-
фил: електротехничар телекомуникација („Сл. гласник - Просветни 
гласник“, бр. 09/07 и 17/07).

ОСТАЛО: Уз пријаву приложити: краћу биографију са кретањем у 
служби, оверену фотокопију дипломе о стеченом високом обра-
зовању, оверену фотокопију додатка дипломи или оверену фото-
копију индекса или потврду високошколске установе да кандидат 
има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у скла-
ду са Европским системом преноса бодова или оверену фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту, извод из матичне књиге 
рођених, фотокопију личне карте са пријавом пребивалишта. Кан-
дидат који буде изабран, пре закључења уговора о раду, дужан је 
да достави уверење о здравственој способности за рад са децом 
и ученицима - не старије од шест месеци. Кандидати који уђу у 
ужи избор биће упућени на проверу психофизичких способности. 
Право учешћа на конкурсу има кандидат који није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 ст. 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, о 
чему ће школа прибавити доказ. Рок за пријављивање је 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаву са неопход-
ном документацијом слати на горенаведену адресу. Информације 
на број телефона: 013/2352-615.

ОШ „САВА ВЕЉКОВИЋ“
26354 Добрица, Светог Саве 408

тел. 013/658-009

Наставник физике
са 20% радног времена (4 часа наставе 

недељно), на одређено време до повратка 
запосленог са дужности директора школе у 

првом мандату

УСЛОВИ: одговарајуће образовање сходно члану 8 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, 
бр. 72/09, 52/2011 и 55/13) и Правилнику о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основној школи („Служ-
бени гласник РС“, бр. 11/12 и 15/13), да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом; да испуњава 
услове утврђене чланом 120 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/2011 и 
55/2013). 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс приложити: уверење о држављан-
ству - оригинал или оверену фотокопију - не старије од 6 месе-
ци, извод из матичне књиге рођених, оверен препис/фотокопију 
дипломе о стеченој стручној спреми, уверење о положеном струч-
ном испиту (ако поседује), уверење о неосуђиваности и о непо-
стојању дискриминаторног понашања - прибавља школа, доказ о 
поседовању психичке, физичке и здравствене способности - дос-
тавља кандидат пре закључења уговора о раду. Потписану пријаву 
на конкурс са пратећом документацијом (оригинали или оверене 
фотокопије, не старије од 6 месеци), доставити у року од 8 дана од 
дана објављивања, на адресу школе. Ближе информације могу се 
добити на број телефона: 013/658-009. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узети у разматрање.

ПИРОТ

ОШ „МЛАДОСТ“
18217 Велико Боњинце

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: 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. годи-
не; на основним студијама у трајању од најмање четири године, 
по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године; да кандидат испуњава услове за наставника, 
за педагога и психолога, да има дозволу за рад, обуку и положен 
испит за директора установе (изабрани кандидат биће у обавези 
да у законском року положи испит за директора школе) и најмање 
5 година рада у установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег високог образовања; да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 ст. 1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања, држављанство Републике Србије, да зна језик 
на ком се остварује васпитно-образовни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат подноси: биографске податке, 
односно радну биографију, оверен препис дипломе о заврше-
ном одговарајућем високом образовању, оверен препис уверења 
о положеном стручном испиту (дозволи за рад), потврду о раду 
у области образовања, уверење да се против кандидата не води 
судски поступак, уверење о држављанству, извод из матичне књи-
ге рођених, лекарско уверења да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима, остала документа 
која могу послужити приликом доношења одлуке о избору. Шко-
ла прибавља уверење да кандидат није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 ст. 1 тач. 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања. Рок за пријављи-
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вање је 15 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се разматрати. Пријаве се достављају на адресу 
школе. Ближа обавештења могу се добити у секретаријату школе, 
на број телефона: 010/2681-028.

ПОЖ АРЕВАЦ

ОШ „ВЕЉКО ДУГОШЕВИЋ“
12257 Турија

тел. 012/884-066

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове прописане чланом 8 став 
2, чланом 59 и чланом 120 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13): одгова-
рајуће високо образовање стечено на студијама другог степена 
(мастер академске студије, специјалистичке академске студије или 
специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује висо-
ко 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 
за наставника школе, педагога или психолога; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са ученицима; да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у 
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања (уверење прибавља школа); држављанство Републике 
Србије; да има дозволу за рад - лиценцу за наставника, психолога 
или педагога, односно положен стручни испит; завршена обука и 
положен испит за директора (изабрани кандидат биће у обавези 
да у законском року положи испит за директора школе); најмање 
5 година рада на пословима образовања и васпитања, након сте-
ченог одговарајућег образовања; да зна језик на ком се остварује 
образовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да уз пријаву на конкурс доставе: 
доказ о држављанству Републике Србије (уверење о држављан-
ству - не старије од шест месеци, оригинал и оверену фотоко-
пију), оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању; оверен препис или оверену фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу; потвр-
ду о радном искуству на пословима наставника, односно стручног 
сарадника, након стеченог одговарајућег образовања; радну био-
графију; оквирни план и програм рада за време мандата; потврду 
или уверење о радном стажу на пословима руковођења устано-
вом образовања и васпитања - факултативно, уколико је кандидат 
обављао послове директора (потврду издаје установа у којој је кан-
дидат обављао функцију директора школе). Оверене фотокопије 
не могу бити старије од шест месеци од дана подношења прија-
ве. На коверти обавезно назначити да је то пријава на конкурс за 
директора школе. Пријаве се подносе на адресу школе - лично или 
препорученом поштом. Лице за контакт: Ивана Путановић, број 
телефона: 012/884-066. Одлука о избору директора биће донета 
у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава на 
конкурс. Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене 
способности кандидат је дужан да достави пре закључења уговора 
о раду. Доказ о неосуђиваности прибавља школа, пре доношења 
одлуке о избору. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављи-
вања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ПРИЈЕПОЉЕ

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА 
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 

„МИША ЦВИЈОВИЋ“
31300 Пријепоље

Санџачких бригада 11

Конкурс објављен 15.10.2014. године у публикацији 
„Послови“, поништава се због техничке грешке, за радно 
место: административни радник.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
„МИША ЦВИЈОВИЋ“

31300 Пријепоље, Санџачких бригада 9
тел. 033/713-951

Административни радник

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са Правилником о сис-
тематизацији радних места - средње образовање економског сме-
ра - IV степен или више образовање економског смера - VI степен. 
Уз пријаву на конкурс приложити: извод из матичне књге рођених, 
уверење о држављанству Републике Србије, оверену фотокопију 
дипломе о стручној спреми. Потребну документацију доставити на 
наведену адресу, у року од 8 дана од дана објављивања. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
31320 Нова Варош, Проте Јевстатија 26

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове прописане чланом 8 став 2, 
чланом 59 и чланом 120 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени  гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), да је 
стекао 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 на 
основним студијама у трајању од најмање четири године, по про-
пису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године, за наставника те врсте школе и подручје рада, педагога 
или психолога; да има дозволу за рад (лиценцу); најмање пет годи-
на рада у установи на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са ученицима; држављанство Репу-
блике Србије; да зна језик на ком се изводи образовно-васпитни 
рад; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 ст. 1 тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања; обука и положен испит за директора (про-
грам обуке за директора и подзаконски акти о полагању испита за 
директора нису донети, па ће изабрани кандидат бити у обавези да 
у законском року исти положи кад се створе услови).

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс са биографијом и кратким пре-
гледом кретања у служби и предлогом програма рада директора 
школе, кандидат треба да приложи: оверену копију дипломе о 
стручном одговарајућем образовању, оверену копију документа о 
положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту, потврду 
о радном искуству у области образовања и васпитања, уверење о 
држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци), лекар-
ско уверење као доказ о психичкој, физичкој и здравственој спо-
собности за рад са ученицима (не старије од 6 месеци), уверење 
да кандидат није осуђиван у складу са законом (не старије од 6 
месеци), уверење да се против кандидата не води кривични посту-
пак код надлежног суда (не старије од 6 месеци), доказ о знању 
језика на ком се изводи образовно-васпитни рад (осим кандидата 
који су одговарајуће образовање стекли на српском језику). Рок 
за пријављивање је 15 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање.

ОСНОВНА СПОМЕН ШКОЛА 
„ГОЈКО ДРУЛОВИЋ“

31318 Кокин Брод, Радоиња
тел. 033/88-281

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка раднице са 

породиљског одсуства и одсуства са рада ради 
неге детета, за рад у ИО Кокин Брод
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Наставник информатике и рачунарства
на одређено време до повратка радника 

са јавне фонкције, са 20% радног времена 
у матичној школи Радоиња и 10% радног 

времена у ИО Негбина

Наставник техничког и информатичког 
образовања

на одређено време до повратка радника 
са јавне функције, са 40% радног времена 
у матичној школи Радоиња и 30% радног 

времена у ИО Негбина

УСЛОВИ: Кандидати треба да доставе доказе (у оригиналу или 
оверене фотокопије) из којих се види да испуњавају услове пред-
виђене Законом о основама система образовања и васпитања 
и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних 
сарадника. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати 
у обзир.

ПРОКУПЉЕ

ОШ „ТОПЛИЧКИ ХЕРОЈИ“
18412 Житорађа, Светосавска 25

тел. 027/8362-970
е-mail: topheroj@open.telekom.rs

Наставник информатике
на одређено време, са 15% норме, до повратка 
запосленог са функције помоћника директора 

школе

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање, да кандидат има обра-
зовање 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 уста-
нови, професор информатике, професор информатике у образо-
вању, професор информатике и и техничког образовања, дипло-
мирани инжењер информатике, дипломирани инжењер пословне 
информатике, дипломирани инжењер електротехнике - за рачун-
ску технику и информатику, дипломирани математичар - за рачу-
нарство и информатику, дипломирани инжењер организације 
рада, смер кибернетски, дипломирани инжењер организације - за 
информационе системе, 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 физике, дипломирани инжењер електро-
технике, смер рачунске технике и информатике, дипломирани 
инжењер електронике, професор технике и информатике, профе-
сор техничког образовања, професор електротехнике, професор 
машинства, дипломирани инжењер менаџмента за информацио-
но-управљачке и комуникационе системе, професор информати-
ке - математике, лица која су на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године имала најмање четири 
семестра информатичких предмета: дипломирани информатичар, 
дипломирани информатичар - пословна информатика, професор 
географије - информатике, дипломирани информатичар - мас-
тер, дипломирани професор географије - информатике, мастер, 
професор физике - информатике, дипломирани професор физи-
ке - информатике - мастер, дипломирани професор информатике, 
мастер, дипломирани информатичар - мастер пословне инфор-
матике, дипломирани инжењер електротехнике за рачунарску 
технику и информатику, дипломирани економиста за економску 
статистику и информатику, дипломирани физичар, дипломирани 
физичар - примењена и компјутерска физика - мастер, дипломи-
рани физичар - примењена физика и информатика - мастер, мас-
тер математичар, мастер инжењер електротехнике и рачунарства, 
мастер економиста, мастер професор информатике и математике, 
мастер професор информатике и физике, мастер професор физике 

и информатике, мастер професор географије и информатике, мас-
тер професор технике и информатике, мастер професор инфор-
матике и технике, мастер инжењер информационих технологија, 
мастер инжењер организационих наука (смер Информациони 
системи и технологије или Софтверско инжењерство и рачунар-
ске науке), дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства 
- мастер, дипломирани инжењер организационих наука - мастер 
из области информационих система и технологија, дипломира-
ни професор информатике и математике - мастер, дипломирани 
професор технике и информатике - мастер, дипломирани профе-
сор информатике и технике - мастер. Лица која су стекла академ-
ско звање мастер, односно дипломирани - мастер, морају имати 
у оквиру завршених основних академских студија положено нај-
мање пет испита из информатичких предмета, од тога најмање 
један из области Програмирање и два предмета из једне или две 
следеће области: Математика или Теоријско рачунарство. Канди-
дати достављају: уверење о држављанству, извод из матичне књи-
ге рођених, лекарско уверење (пре закључења уговора о раду), 
доказ о неосуђиваности - прибавља школа, слати оверене копије - 
не старије од 6 месеци. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се узимати у разматрање.

ГИМНАЗИЈА
18430 Куршумлија, Карађорђева 2

тел. 027/389-020

Наставник руског језика
за 22,2% радног времена или 4 часа недељно, 

на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: професор, односно дипломирани филолог за руски језик 
и књижевност, мастер филолог (студијски програм или главни 
предмет, односно профил Руски језик и књижевност), мастер про-
фесор језика и књижевности (студијски програм или главни пред-
мет, односно профил Руски језик и књижевност). Кандидати треба 
да поред општих испуњавају и следеће услове: да имају одгова-
рајуће образовање из члана 8 став 2 и 4 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 
и 55/13) и Правилника о степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији („Сл. глас-
ник РС - Просветни гласник“, бр. 15/13); да имају психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да нису 
осуђивани правноснажном пресудом за кривична дела утврђена 
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања (доказ прибавља школа); да су држављани РС; да 
знају језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. Уколико 
кандидат није стекао образовање на српском језику, у обавези је 
да достави доказ да је положио испит из српског језика по про-
граму одговарајуће високошколске установе. У складу са чланом 
130 став 4 Закона о основама система образовања и васпитања, 
психолошку процену способности за рад са децом и ученицима 
врши надлежна служба за послове запошљавања, применом стан-
дардизованих поступака. Уз пријаву са кратком биографијом, на 
конкурс доставити доказе о испуњености услова у оригиналу или 
као оверене фотокопије: извод из матичне књиге рођених, дипло-
му (уверење о степену стручне спреме), уверење о држављанству 
и лекарско уверење (подноси се пре закључивања уговора о раду). 
Пријаве са доказима о испуњености услова доставити на адресу 
школе, у року од 8 дана од дана објављивања.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА „15. МАЈ“
18400 Прокупље, Ратка Павловића 194

тел. 027/329-052

Наставник српског језика и књижевности
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана, за 22 сата недељно

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, да кандидат поседује одгова-
рајућу врсту и степен стручне спреме у складу са Правилником о 
врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних 
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наставника у стручним школама и да испуњава услове прописане 
чл. 8 и 120 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13). Уз пријаву на кон-
курс доставити (документа у оригиналу или оверене фотокопије): 
диплому, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), извод 
из матичне књиге рођених, доказ да кандидат има образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студија или након дипломирања 
од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са 
ЕСПБ, односно да је у току студија положио испите из педагогије 
и психологије или је положио стручни испит, односно испит за 
лиценцу. Доказ о знању српског језика на ком се остварује обра-
зовно-васпитни рад достављају кандидати који образовање нису 
стекли на српском језику. Доказ да кандидат има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са ученицима подноси се пре 
закључења уговора о раду, а доказ о неосуђиваности прибавља 
школа.

Административни радник - благајник
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана, за 14 сати недељно

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме. Уз пријаву доставити: оверену 
фотокопију дипломе, уверење о држављанству и извод из матич-
не књиге рођених. Лекарско уверење се доставља пре закључења 
уговора о раду, а уверење о неосуђиваности прибавља школа. Рок 
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања.

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА 
„РАДОШ ЈОВАНОВИЋ СЕЉА“

18400 Прокупље
Вука Караџића 1
тел. 027/331-213

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које испуњава 
услове из чл. 8 став 2, чл. 59 став 2 и 5 и чл. 120 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 
72/09, 52/11 и 55/13); одговарајуће високо образовање стечено на 
студијама другог степена (мастер академске студије, специјалис-
тичке академске студије или специјалистичке струковне студије), 
по пропису које уређује високо образовање почев од 10. септем-
бра 2005. године, односно на основним студијама од најмање 4 
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године; да кандидат има одговарајуће високо обра-
зовање за наставника школе прописано Правилником о степену 
и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним и уметничким школама, за педагога и пси-
холога; дозволу за рад - лиценцу, односно положен стручни испит; 
најмање 5 година рада у установи на пословима образовања и 
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања (доказ прибавља школа по службеној дужнос-
ти); држављанство Републике Србије; знање српског језика на ком 
се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидат уз пријаву треба да достави: доказ о држављан-
ству Републике Србије (уверење о држављанству), извод из мати-
чне књиге рођених, оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању, оверену фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту, односно испиту за лиценцу, потврду о радном искуству 
у области образовања и васпитања, радну биографију, оквирни 
план рада за време мандата, доказе о поседовању организационих 
способности (факултативно). Рок за пријављивање је 15 дана од 
дана објављивања. Изабрани кандидат биће у обавези да у закон-
ском року положи испит за директора. Пријаве слати на адресу 
школе или доставити лично, са назнаком: „Пријава на конкурс за 
директора школе“. Додатне информације могу се добити на горе-
наведени број телефона.

СМЕДЕРЕВО

ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“
11300 Смедерево, Ђуре Даничића 84

тел. 026/4617-380

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које испуњава 
следеће услове: да кандидат има одговарајуће образовање на сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке 
академске студије или специјалистичке струковне студије), по про-
пису 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, 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 образовања и васпитања, након стече-
ног одговарајућег образовања; да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима, држављанство 
Републике Србије; да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривична дела из члана 120 став 1 тачка 3 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања и да зна језик на ком се остварује 
образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: био-
графске податке, односно радну биографију, оверену фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем високом образовању, овере-
ну фотокопију уверења о положеном стручном испиту (дозвола за 
рад - лиценца), оверену фотокопију уверења о положеном испиту 
за директора установе (пријава која не буде садржала уверење о 
положеном испиту за директора школе неће се сматрати непот-
пуном, изабрани кандидат биће у обавези да у законском року 
положи испит за директора школе), потврду о раду у установи на 
пословима образовања и васпитања, уверење о држављанству и 
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 правноснажном пресудом за кривична дела из 
члана 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања - прибавља школа. Рок за пријављивање је 15 дана од 
дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА 
„ИЛИЈА МИЛОСАВЉЕВИЋ КОЛАРАЦ“

11431 Колари
тел. 026/4711-054

Наставник математике
са 55% радног времена, на одређено време до 

повратка одсутног запосленог са боловања

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуне следеће услове: одгова-
рајуће образовање у смислу чл. 8 и чл. 121 ст. 10 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања и Правилника о степену 
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи; поседовање психичке, физичке и здравствене способ-
ности; да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања; држављанство Републике Србије; знање 
српског језика.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс потребно је да кандидати при-
ложе: радну биографију, уверење о држављанству или извод из 
матичне књиге рођених, диплому или уверење о стеченом обра-
зовању, доказ о положеном испиту за лиценцу (стручном испиту), 
доказ о поседовању образовања из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина (за кандидате који нису положили испит 
за лиценцу или стручни испит), кандидати који образовање нису 
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стекли на српском језику потребно је да приложе доказ о знању 
српског језика. Тражена документа треба приложити у оригиналу 
или оверене фотокопије (овера не сме бити старија од 6 месеци), 
уверење о држављанству не сме бити старије од 6 месеци, а уко-
лико се уместо дипломе прилаже уверење о стеченом образовању, 
не сме бити старије од 6 месеци. Рок за пријављивање је 8 дана 
од дана објављивања. Неблаговремене, непотпуне пријаве, као и 
пријаве уз које су достављене неоверене фотокопије потребних 
докумената неће се узимати у разматрање.

Помоћни радник - спремачица - ложач котла у 
грејној сезони

за рад у издвојеном одељењу у Биновцу, 
на одређено време до повратка одсутног 

запосленог са боловања

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуне следеће услове: неквали-
фиковани радник (I степен стручне спреме, завршена основна 
школа), положен испит за руковање централним грејањем; да 
имају психичку, физичку и здравствену способност; да нису осуђи-
вани правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и вас-
питања; држављанство Републике Србије; да знају српски језик.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс потребно је да кандидати прило-
же: кратку биографију, оригинал или оверену фотокопију сведо-
чанства о завршеној основној школи, оригинал или оверену фото-
копију уверења о положеном испиту за руковање централним 
грејањем, оригинал или оверену фотокопију уврења о држављан-
ству или извода из матичне књиге рођених. Рок за пријављивање 
је 8 дана од дана објављивања. Уверење о држављанству не сме 
бити старије од 6 месеци. Неблаговремене, непотпуне пријаве, као 
и пријаве уз које су достављане фотокопије потребних докумената 
које нису оверене неће се узимати у разматрање.

СОМБОР

ОШ „НИКОЛА ТЕСЛА“
25242 Бачки Брестовац, Маршала Тита 81

тел. 025/881-515
тел/факс: 025/881-041

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: На конкурс се може пријавити кандидат који поред општих 
услова утврђених законом испуњава и посебне услове предвиђе-
не Законом о основама система образовања и васпитања: одгова-
рајуће високо образовање из чл. 8 ст. 2 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09...55/13) 
стечено на: студијама другог степена (мастер академске студије, 
специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне 
студије), по пропису који уређује високо образовање почев од 10. 
септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по припису који је уређивао високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године; изузетно на конкурс може 
да се пријави лице које има одговарајуће образовање из чл. 8 
став 3 Закона и најмање 10 година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања; поседовање лиценце за рад; најмање 5 
година рада у установи на пословима образовања и васпитања; 
да поседује 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 осно-
вама система образовања и васпитања; држављанство Републике 
Србије.

ОСТАЛО: Уз пријаву поднети: диплому - оригинал или оверен пре-
пис, доказ о радном стажу, уверење о некажњавању - не старије 
од шест месеци, уверење о држављанству - не старије од шест 
месеци, лекарско уверење - не старије од шест месеци, биографију 
са кратким прегледом кретања у служби. Рок за пријављивање је 
15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве се 

подносе на наведену адресу, са назнаком: „За конкурс за директо-
ра школе“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати 
у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА 
„БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО“

25270 Бездан, Жртава фашизма 25
тел. 025/810-322

Наставник математике
са 66,67% норме, на мађарском наставном 

језику

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме - стручна спрема по 
важећем Правилнику о врсти и степену стручне спреме наставни-
ка и стручних сарадника у основној школи, знање мађарског језика 
на наставном нивоу.

Наставник физике
са 30% норме, на мађарском наставном језику

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме - стручна спрема по 
важећем Правилнику о врсти и степену стручне спреме наставни-
ка и стручних сарадника у основној школи, знање мађарског језика 
на наставном нивоу.

Наставник српског језика као нематерњег 
језика

са 93,33% норме

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме - стручна спрема по 
важећем Правилнику о врсти и степену стручне спреме наставни-
ка и стручних сарадника у основној школи; знање мађарског језика 
на наставном нивоу.

Школски психолог
са 50% радног времена, на одређено време до 
повратка запослене са породиљског одсуства

УСЛОВИ: стручни сарадник - психолог - VII/1 степен стручне спре-
ме - стручна спрема по важећем Правилнику о врсти и степену 
стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној шко-
ли, познавање мађарског језика на наставном нивоу.

Школски психолог
са 50% радног времена, на одређено време до 
повратка запослене са породиљског одсуства

УСЛОВИ: стручни сарадник - психолог - VII/1 степен стручне спре-
ме - стручна спрема по важећем Правилнику о врсти и степену 
стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној шко-
ли.

ОСТАЛО: одговарајуће образовање у складу са чланом 8 став 2 
Закона о основама система образовања и васпитања и у складу са 
Правилником о врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи („Службени гласник РС - Просветни глас-
ник“, бр. 11/2012 и 15/13), односно да је кандидат стекао одгова-
рајуће образовање на студијама другог степена (мастер академске 
студије, специјалистичке академске студије или специјалистич-
ке струковне студије), по пропису који уређује високо образо-
вање почев од 10.09.2005. године или на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10.09.2005. године; психичка, физичка 
и здравствена способност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у 
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања - потврда о некажњавању; држављанство Републике 
Србије; знање језика на ком се остварује образовно-васпитни рад. 
Уз пријаву поднети: диплому или оверен препис дипломе о стече-
ној стручној спреми; уверење о држављанству-оригинал или ове-
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рена фотокопија, не старије од шест месеци; потврду или доказ о 
познавању мађарског језика на наставном нивоу у свим траженим 
случајевима, оригинал или оверена фотокопија; фотокопију личне 
карте. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања, лично 
или поштом. Неблаговремене и некомплетне пријаве неће се узети 
у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА 
„БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО“
25211 Светозар Милетић

Трг слободе 1
тел. 025/840-041

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора школе може бити изабран кандидат који 
испуњава услове прописане чланом 8 став 2 и чланом 120 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 
72/09, 52/11 и 55/13), односно има одговарајуће високо образо-
вање на студијама другог степена (мастер академске студије, спе-
цијалистичке 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 нај-
мање четири године, по пропису који је уређивао високо образо-
вање до 10.09.2005. године, за наставника те врсте школе и под-
ручје рада, за педагога и психолога; дозвола за рад (лиценца); 
обука и положен испит за директора установе; најмање пет годи-
на рада у установи на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања. Изузетно, дужност директора 
основне школе може да обавља лице које има одговарајуће обра-
зовање из члана 8 став 3 Закона за наставнике те врсте школе 
(основна школа), односно лице са стеченим одговарајућим висо-
ким образовањем на студијама првог степена (основне академске, 
основне струковне студије), студијама у трајању од три године 
или више образовање, дозволу за рад, обуку и положен испит за 
директора установе и најмање десет година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања, након стечен одговарајућег 
образовања, ако се на конкурс не пријави кандидат са одгова-
рајућим образовањем из члана 8 став 2 Закона. На поновљеном 
конкурсу кандидати који имају одговарајуће образовање из члана 
8 став 2 и 3 Закона - равноправни су. Остали услови: психичка, 
физичка и здравствена способност за рад са ученицима; да кан-
дидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 ст. 1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања; држављанство Републике Србије.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да достави: био-
графске податке, односно радну биографију (навести значајније 
награде и постигнућа из области образовања, искуство у раду на 
пољу образовања, стручност и активност, друштвену ангажова-
ност, чланство и функцију у организацијама културно-просветног 
значаја, активности на пољу стручног усавршавања у последњих 
пет година); оверену фотокопију дипломе о завршеном одго-
варајућем високом образовању; доказ о знању језика на ком се 
изводи образовно-васпитни рад у школи, уколико одговарајуће 
образовање није стечено на том језику; оверену фотокопију уве-
рења о положеном испиту за лиценцу - дозволи за рад; потврду 
о раду у области образовања - доказ о најмање пет година рада 
у установи на пословима образовања и васпитања, након стече-
ног образовања (оверена фотокопија радне књижице); уверење 
о држављанству (оригинал или оверена фотокопија, не старије од 
6 месеци); извод из матичне књиге рођених - оригинал. Школа по 
службеној дужности прибавља уверење да кандидат није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривична дела која га чине неподоб-
ним за рад у школи, у складу са чланом 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама ситема образовања и васпитања. Лекарско уверење да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима - изабрани кандидат подноси пре закључења уговора 
о раду. Изабрани кандидат који нема положен испит за директора 
дужан је да га положи у року од годину дана од дана ступања на 
дужност, у складу са чланом 59 став 9 Закона о основама система 
образовања и васпитања. Пријаве се подносе на адресу школе, 

са назнаком: „Конкурс за директора“. Рок за пријављивање је 15 
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве комисија неће разматрати.

СРЕМСК А МИТРОВИЦА

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА 
„ТЕОДОР ТОША АНДРЕЈЕВИЋ“

22400 Рума, ЈНА бр. 140
тел. 022/474-042

Наставник виолине
на одређено време до повратка раднице са 
породиљског одсуства и одсуства ради неге 
детета, са пуним радним временом (100% 

норме - 22 часа у непосредној настави)

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање: дипломирани музи-
чар - виолиниста; дипломирани музичар, усмерење виолиниста; 
мастер музички уметник, професионални статус виолиниста; ака-
демски музичар виолиниста. Сви пријављени кандидати треба да 
испуњавају и следеће услове: да имају одговарајуће образовање: 
студије другог степена (мастер академске студије, специјалистич-
ке академске студије или специјалистичке  струковне студије), по 
пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 
2005. године; на основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године, образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина стечено на високошколској установи 
у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и 
шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова, да су држављани Републике Србије; да имају пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања; да знају језик на ком се остварује 
образовно-васпитни рад. Кандидати уз пријаву на конкурс, поред 
биографских података треба да приложе следеће доказе: дипло-
му о стеченој стручној спреми; потврду високошколске установе о 
стеченом образовању из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе 
у установи, у складу са ЕСПБ или фотокопију индекса о положеним 
испитима из педагогије и психологије; уверење о држављанству; 
извод из матичне књиге рођених. Страни држављани и лица без 
држављанства треба да доставе одобрење за настањење, одо-
брење за заснивање радног односа (радну дозволу) и доказ о сте-
ченој стручној спреми. Сви докази који се прилажу уз пријаву на 
конкурс морају бити оригинали или оверене фотокопије. Лекар-
ско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима - изабрани кандидат доставиће пре 
закључења уговора о раду, а уверење из казнене евиденције (о 
неосуђиваности) - прибавља школа. Све пријаве са приложеном 
документацијом послати поштом на адресу школе или донети у 
секретаријат школе, у затвореној коверти, са назнаком: „За кон-
курс“, у времену од 08,00 до 13,00 часова. Конкурс је отворен 8 
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Контакт телефон: 
022/474-042.

СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ШКОЛА 
„МИЛЕНКО БРЗАК УЧА“

22400 Рума, Вука Караџића 70
тел/факс: 022/474-716

Наставник физичког васпитања
на одређено време, са 50% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова, кандидат треба да испуњава и сле-
деће услове: образовање у складу са Правилником о врсти стру-
чне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних настав-
ника у стручним школама („Просветни гласник“, бр. 5/91 до броја 
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6/14); 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 ст. 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања; држављанство Републике 
Србије; да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидати треба да приложе следеће доказе: 
диплому о стеченој стручној спреми - оригинал или оверену фото-
копију, уверење о држављанству, извод из матичне књиге рође-
них. Изабрани кандидат прилаже лекарско уверење пре закљу-
чивања уговора о раду, док уверење о неосуђиваности прибавља 
школа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
Све пријаве са приложеном документацијом доставити на адресу 
школе. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања у публика-
цији „Послови“. Информације на број телефона: 022/474-716.

ОШ „ВЕРА МИШЧЕВИЋ“
22306 Белегиш, Краља Петра I 33

тел. 022/361-514, 361-292
е-mail: belegisоs@ptt.rs

Наставник немачког језика
са 89% радног времена, на одређено време до 

краја наставне 2014/2015. године

Наставник енглеског језика
са 11,11% радног времена, на одређено време 

до краја наставне 2014/2015. године

Наставник техничког и информатичког 
образовања

са 20% радног времена, на одређено време до 
краја наставне 2014/2015. године

Наставник историје
са 25% радног времена, на одређено време до 

краја наставне 2014/2015. године

Наставник хемије
са 30% радног времена, на одређено време до 
повратка запослене са породиљског одсуства и 

одсуства ради неге детета

Наставник информатике и рачунарства
са 40% радног времена, на одређено време до 
повратка запослене са породиљског одсуства и 

одсуства ради неге детета

Наставник техничког и информатичког 
образовања

са 80% радног времена, на одређено време до 
повратка запосленог са функције у државном 

органу

УСЛОВИ: Кандидати треба да имају одговарајуће образовање у 
складу са одредбама Правилника о врсти стручне спреме настав-
ника и стручних сарадника у основној школи, да испуњавају усло-
ве из чл. 8 и чл. 120 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13). Општи 
услови: пријављени кандидати поред одговарајућег образовања 
треба да испуњавају и следеће услове: да имају психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да нису 
осуђивани правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у 
чл. 120 ст. 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и вас-
питања; да су држављани Републике Србије. Уверење о неосуђи-
ваности прибавља школа по службеној дужности, а доказ о посе-
довању психичке, физичке и здравствене способности за рад са 
децом и ученицима - доставља се пре закључења уговора о раду. 
У поступку одлучивања о избору кандидата (наставника) директор 
врши ужи избор кандидата које упућује на претходну проверу пси-

хофизичких способности, у року од 8 дана од дана истека рока за 
подношење пријава. Уз пријаву приложити: диплому или оверену 
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, извод из матичне 
књиге рођених и уверење о држављанству. Уверења не смеју смеју 
бити старија од 6 месеци, изузев извода из матичне књиге рође-
них, уколико се ради о новом обрасцу, а фотокопије морају бити 
оверене. Лекарско уверење доставља се пре закључења уговора о 
раду. Све пријаве са приложеном документацијом предати у секре-
таријату школе, од 09,00 до 12,00 часова или послати на адресу 
школе, са назнаком: „За конкурс“. Оглас је отворен 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се разматрати.

СУБОТИЦА

ОШ „СЕЧЕЊИ ИШТВАН“
24000 Суботица, Карађорђев пут 94

тел. 024/525-799

Професор српског језика и књижевности
на одређено време ради земене одсутне 
запослене преко 60 дана, до повратка 

запослене са послова помоћника директора, 
а најдуже до 31.08.2015. године, за рад у 

одељењима на српском наставном језику, са 
40% радног времена

УСЛОВИ: На основу чл. 120 до 122 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 
и 55/2013), кандидат треба да има одговарајуће образовање сте-
чено на студијама другог степена (мастер академске студије, спе-
цијалистичке академске студије или специјалистичке струковне 
студије), по пропису који уређује високо образовање почев од 10. 
септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по пропису који је уређивао високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године; да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у 
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања; држављанство Републике Србије; да зна језик на ком 
се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: уверење о држављанству, извод 
из матичне књиге рођених, диплому о стеченом образовању, 
доказ да кандидат има образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у 
току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест 
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса 
бодова, доказ да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни 
рад, краћу биографију. Тражене доказе кандидати достављају у 
оригиналу или у овереној фотокопији. Доказ о здравственој спо-
собности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) - дос-
тавља се пре закључења уговора о раду. Доказ о психофизичким 
способностима за рад са децом и ученицима извршиће Национал-
на служба за запошљавање и подноси се пре закључења уговора 
о раду. Доказ да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања - школа ће прибавити 
по службеној дужности од надлежне полицијске управе МУП-а, за 
изабраног кандидата. Пријаве са потребном документацијом слати 
на адресу школе, са назнаком: „За конкурс“. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се узети у разматрање. Одлука о избору канди-
дата биће донета у року од 30 дана од дана истека рока за подно-
шење пријава, о чему ће бити обавештени сви кандидати, у складу 
са законом. Контакт телефон: 024/525-799, Гордана Поњаушић, 
секретар школе.
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ТЕХНИЧКА ШКОЛА „ИВАН САРИЋ“
24000 Суботица, Трг Лазара Нешића 9

тел. 024/552-031

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове прописане чл. 59 и чл. 120 
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13 - даље: Закон): одговарајуће високо 
образовање из члана 8 став 2 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања (високо образовање стечено на студијама 
другог степена - мастер академске студије, специјалистичке ака-
демске студије или специјалистичке струковне студије, у складу са 
Законом о високом образовању „Службени гласник РС“, бр. 76/05, 
100/07 - аутентично тумачење и 97/08, почев од 10. септембра 
2005. године или на основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године), за наставника ове врсте школе, односно 
средње стручне школе за подручја рада машинство и обрада мета-
ла, електротехника, саобраћај и металургија; за педагога и психо-
лога; 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 ст. 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања; држављанство Републике 
Србије; да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад, 
лиценца (стручни испит) за наставника, педагога или психолога, 
да савлада обуку и да има положен испит за директора установе, 
најмање пет година рада у установи на пословима образовања и 
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања.

ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз пријаву на конкурс достави: 
оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
високом образовању, оригинал или оверену фотокопију уверења о 
држављанству Републике Србије, оверен препис/фотокопију доку-
мента о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту 
за наставника, педагога или психолога, доказ да зна језик на ком 
се остварује образовно-васпитни рад, фотокопију радне књижице 
и потврду о радном искуству у области образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања, биографију са кратким 
прегледом кретања у служби и предлогом програма рада дирек-
тора школе. Директор школе се именује на период од 4 године. 
Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са децом и ученицима - изабрани кандидат подноси 
пре закључења уговора о раду, односно пре достављања докумен-
тације на сагласност Покрајинском секретаријату за образовање, 
управу и националне мањине - националне заједнице. Уверење да 
кандидат није осуђиван за кривична дела утврђена чл. 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања - при-
бавља школа у складу са законом. Изабрани кандидат је дужан да 
савлада обуку и положи испит за директора ради стицања лиценце 
за директора на начин и у роковима које пропише министар, а у 
складу са чл. 59 Закона о основама система образовања и васпи-
тања (министар још није прописао програм обуке и испита, начин 
и поступак полагања испита за директора). Рок за пријављивање 
је 15 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве доставити на адре-
су школе, са назнаком: „Конкурс за избор директора“, Трг Лазара 
Нешића 9, 24000 Суботица. Информације о конкурсу могу се доби-
ти на број телефона: 024/552-031.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА КОНКУРСА 
ОСНОВНА ШКОЛА 

 „ПЕТЕФИ ШАНДОР“
24414 Хајдуково

Омладинских бригада 29-31

Конкурс објављен 22.10.2014. године у публикацији 
„Послови“, поништава се за радна места: професор мате-
матике, на одређено време; професор математике, на 
одређено време, са 77% радног времена; професор физи-
ке, на одређено време, са 66% радног времена. Остали 
делови конкурса су непромењени.

ОШ „БОСА МИЛИЋЕВИЋ“
24223 Нови Жедник, Николе Тесле 1

тел. 024/785-026

Наставник биологије
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског одсуства и одсуства са рада ради 
неге детета, са 40% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних чланом 120 Закона о 
основама система образовања и васпитања, кандидат треба да 
има одговарајуће високо образовање у складу са чланом 8 Зако-
на о основама система образовања и васпитања, а у свему према 
Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Службени гласник РС - Просветни 
гласник“, бр. 11/12 и 15/13); психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са ученицима; доказ да није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 ст. 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпитања; држављан-
ство Републике Србије; доказ о знању језика на ком се остварује 
образовно-васпитни рад. Психолошку процену способности за рад 
са децом и ученицима врши надлежна служба за запошљавање.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс приложити: оверен препис/фото-
копију дипломе о стеченој стручној спреми, уверење о држављан-
ству, доказ о знању језика на ком се остварује образовно-васпитни 
рад (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на 
том језику, пошто се сматра да они познају језик на ком се изводи 
образовно-васпитни рад), доказ да кандидат има образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студија или након дипломирања 
од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са 
Европским системом преноса бодова или потврду факултета о 
положеним испитима из педагогије и психологије у току студија 
или доказ о положеном стручном испиту, односно испиту за лицен-
цу. Пријаве на конкурс слати на адресу школе. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се узети у разматрање.

УЖИЦЕ

УЖИЧКА ГИМНАЗИЈА
31000 Ужице, Трг Светог Саве 6

тел. 031/513-140

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: одговарајуће образовање за наставника, педагога или 
психолога гиманзије; дозвола за рад - лиценца (положен стручни 
испит); најмање 5 година рада у установи на пословима образо-
вања и васпитања, након стеченог образовања; да кандидат посе-
дује психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кри-
вична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања; држављанство РС; да зна језик 
на ком се остварује образовно-васпитни рад. Рок за подношење 
пријава је 15 дана од дана објављивања у публикацији „Посло-
ви“. Кандидат је дужан да уз пријаву на конкурс поднесе следећу 
документацију: оверен препис или оверену фотокопију диполоме 
о стеченом одговарајућем образовању, оверен препис или ове-
рену фотокопију лиценце за наставника, педагога или психолога 
(уверење о положеном стручном испиту), потврду да има најмање 
5 година рада у установи на пословима образовања и васпитања 
након стеченог одговарајућег високог образовања, уверење о 
држављанству РС (не старије од 6 месеци), извод из матичне књи-
ге рођених (оригинал или оверена фотокопија), уверење надлеж-
ног суда да против њега није покренута истрага, нити је подигну-
та оптужница за кривично дело из надлежности суда (не старије 
од 30 дана), биографске податке са краћим кретањем у служби 
са широм радном биографијом и евентуалним прилозима којима 
доказује своје стручне, организационе, педагошке и друге способ-
ности и друга документа која могу послужити приликом доношења 
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одлуке о избору, доказ о познавању језика на ком се остварује 
образовно-васпитни рад, уколико одговарајуће образовање није 
стечено на том језику. Лекарско уверење доставља кандидат који 
је одлуком Школског одбора изабран за директора школе, у року 
од 3 дана од дана доношења одлуке. Доказ о неосуђиваности при-
бавља школа пре доношења одлуке о избору директора школе. 
Кандидат изабран за директора школе дужан је да у року и под 
условима прописаним Законом о основама система образовања и 
васпитања и другим подзаконским актима положи испит за дирек-
тора школе. Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова 
доставити лично или поштом на горенаведену адресу.

ГИМНАЗИЈА „СВЕТИ САВА“
31210 Пожега, Вука Караџића 6

тел. 031/714-062

Наставник италијанског језика
са 33% радног времена, на одређено време до 

повратка радника са боловања

УСЛОВИ: поседовање одговарајућег високог образовања из чла-
на 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања 
(високо образовање стечено на студијама другог степена - мастер 
академске студије, специјалистичке академске студије или специја-
листичке струковне студије, по пропису који уређује високо обра-
зовање, 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) и у складу са Правилником о 
врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у гимназији („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 
5/90, 5/91, 1/92, 3/94...11/04, 5/05, 1/07, 7/08 и 8/11); да кандидат 
испуњава услове из члана 120 Закона о основама система образо-
вања и васпитања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узимати у разматрање. Уз пријаву на конкурс приложити: оригинал 
уверење о држављанству и извод из матичне књиге рођених; ори-
гинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; 
потврду високошколске установе да кандидат има образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина у току студија 
или након дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе 
у установи, у складу са ЕСПБ. Пријаве слати на адресу Гимназије. 
Достављена документа неће се враћати. Лекарско уверење иза-
брани кандидат доставља пре закључивања уговора о раду, а уве-
рење о неосуђиваности прибавља школа.

ОШ „СТАРИ ГРАД“
31000 Ужице, Градска 1

тел. 031/552-576

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: На конкурс за избор директора може се пријавити кан-
дидат који испуњава услове предвиђене чланом 59 став 2, 5 и 9 
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и чланом 35 Статута ОШ „Стари град“ 
Ужице: одговарајуће високо образовање из члана 8 став 2 Закона 
о основама система образовања и васпитања - на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске 
студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који 
уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године 
или на основним студијама у трајању од најмање четири године, 
по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године; да има дозволу за рад (лиценцу), положен испит за 
директора, најмање 5 година рада у установи на пословима обра-
зовања 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 осно-
вама система образовања и васпитања; држављанство Републике 
Србије.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат подноси: радну биогра-

фију са оквирним планом рада за време мандата, оверен препис 
или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, оверен 
препис или оверену фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту, односно испиту за лиценцу, уверење о положеном струч-
ном испиту за директора школе (с обзиром да Министарство про-
свете није организовало полагање испита за директора установе, 
пријава које не буде садржала наведени документ неће се смат-
рати непотпуном, а изабрани кандидат биће у обавези да у закон-
ском року положи испит за директора), потврду о радном искуству 
из области образовања и васпитања, одговарајуће лекарско уве-
рење којим се доказује да поседује психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом; школа прибавља уверење да кан-
дидат није осуђиван за кривична дела наведена у тачки 6 услова 
конкурса; оригинал или оверену фотокопију уверења о држављан-
ству и извода из матичне књиге рођених. Рок за пријављивање је 
15 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се разматрати. Пријаве са доказима о испуњавању услова 
конкурса достављају се на адресу школе, са назнаком: „Конкурс за 
избор директора школе“. Решење о избору директора доставиће се 
учесницима конкурса у року од 8 дана од протека рока из члана 60 
став 9 Закона о основама система образовања и васпитања.

ПРВА ОСНОВНА ШКОЛА 
„КРАЉ ПЕТАР II“

31000 Ужице, Димитрија Туцовића 171
тел. 031/513-679

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање из члана 8 став 2 Зако-
на о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС“, бр. 70/09, 52/11 и 55/13): одговарајуће високо образовање 
стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, 
специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне 
студије), по пропису који уређује високо образовање почев од 
10.09.2005. године или на основним студијама у трајању од нај-
мање 4 године, по пропису који је уређивао високо образовање 
до 10.09.2005. године; да кандидат испуњава услове за настав-
ника основне школе, педагога и психолога; да има дозволу за рад 
(лиценцу), односно положен стручни испит за наставника, психо-
лога или педагога; најмање 5 година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образо-
вања; 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 осно-
вама система образовања и васпитања; држављанство Републике 
Србије; да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад; 
да има обуку и положен испит за директора установе.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат доставља: оверен препис 
или оверену фотокопију дипломе о одговарајућем високом обра-
зовању; оверен препис или оверену фотокопију дипломе о поло-
женом стручном испиту - дозволи за рад; доказ о похађаној обуци 
и положеном испиту са директора (изабрани кандидат који нема 
обуку и положен испит за директора биће обавезан да испит поло-
жи у року од годину дана од дана ступања на дужност); извод из 
матичне књиге рођених; уверење о држављанству РС (не старије 
од 6 месеци); потврду да има најмање 5 година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања, након стеченог високог 
образовања (оригинал); доказ о познавању језика на ком оства-
рује образовно-васпитни рад (уколико одговарајуће образовање 
није стечено на српском језику); биографију са кратким прегледом 
кретања у служби и предлогом рада директора школе; уверење 
да кандидати нису осуђивани за кривична дела утврђена чланом 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и вас-
питања (извод из казнене евиденције МУП-а - прибавља школа 
по службеној дужности, пре доношења одлуке о избору); уверење 
о општој здравственој способности (доставља изабрани кандидат, 
пре закључивања уговора о раду). Рок за пријављивање је 15 дана 
од дана објављивања. Пријаве са документацијом доставити лично 
или поштом, на адресу школе, са назнаком: „Конкурс за директора 
школе“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматра-
не.
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УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ
31000 Ужице, Трг Светог Саве 36

тел. 031/521-952

Наставник у звање редовног професора за ужу 
научну област Физичко васпитање - Методика 

наставе физичког васпитања

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, стечен научни назив доктор 
наука физичког васпитања, односно доктор дидактичко-методич-
ких наука.

Наставник у звању ванредног професора за ужу 
научну област Педагогија

на одређено време до 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, стечен научни назив доктор 
педагошких наука (на филозофском факултету).

ОСТАЛО: Кандидати поред општих услова прописаних Законом о 
високом образовању, Правилником о начину и поступку заснивања 
радног односа и стицање звања наставника Универзитета у Кра-
гујевцу и Статутом Учитељског факултета у Ужицу, морају поднети 
доказ о неосуђиваности за кривично дело против полне слободе, 
фалсификовања јавне исправе или примања мита у обављању 
послова у високошколској установи. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у обзир.

МУЗИЧКА ШКОЛА 
„ВОЈИСЛАВ ЛАЛЕ СТЕФАНОВИЋ“
31000 Ужице, Трг Светог Саве 8

тел. 031/512-722

Наставник гитаре
са 323% радног времена - приправник, на 

одређено време, најдуже до 2 године
3 извршиоца

Наставник клавира
са 200% радног времена - приправник, на 

одређено време, најдуже до 2 године
2 извршиоца

Наставник виолине
са 105% радног времена - приправник, на 

одређено време, најдуже до 2 године

Наставник хармонике
са 245% радног времена - приправник, на 

одређено време, најдуже до 2 године
2 извршиоца

Наставник кларинета
са 54% радног времена - приправник, на 

одређено време, најдуже до 2 године

Наставник соло певања
са 87% радног времена - приправник, на 

одређено време, најдуже до 2 године

Наставник предмета - дизајнер звука
са 35% радног времена - приправник, на 

одређено време, најдуже до 2 године

Наставник упоредног клавира
са 151% радног времена - приправник, на 

одређено време, најдуже до 2 године

УСЛОВИ: Кандидат мора испуњавати услове предвиђене Законом 

о раду и Законом о основама система образовања и васпитања: 
да има одговарајуће образовање прописано Правилником о врсти 
стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи 
(„Сл. гласник РС“, бр. 8/08) и Правилником о врсти стручне спреме 
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у струч-
ним школама и Правилником о изменама овог Правилника („Сл. 
гласник РС“, бр. 9/13), да испуњава услове из члана 120 Закона о 
основама система образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс 
приложити доказ о образовању и држављанству. Доказ о здрав-
ственој способности изабрани кандидат подноси пре закључивања 
уговора о раду, а доказ о неосуђиваности прибавља школа. Прија-
ве са одговарајућом документацијом слати на адресу школе.

ЧАЧАК

ЕКОНОМСКО-ТРГОВАЧКА ШКОЛА 
„КЊАЗ МИЛОШ“

32300 Горњи Милановац, Вука Караџића 1
тел. 032/713-322

Наставник енглеског језика
са 22% радног времена, на одређено време 

ради замене одсутне запослене преко 60 
дана (до повратка раднице са породиљског 

одсуства)

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у наведеном занимању; 
психичка, физичка и здравствена способност за рад са ученици-
ма; да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кри-
вична дела утврђена у чл. 120 ст. 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања; држављанство РС. Поред прија-
ве на конкурс кандидати треба да доставе: оверену фотокопију 
документа о одговарајућем образовању, извод из матичне књиге 
рођених и уверење о држављанству. Лекарско уверење доставља 
изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће бити разматране. Конкурс је отворен 
8 дана од дана објављивања. Пријаве са доказима о испуњавању 
услова конкурса подносе се на адресу школе.

ОШ „СВЕТИ САВА“
32300 Горњи Милановац, Бошка Бухе 17

тел. 032/720-510

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове прописане чланом 8 став 2 
и чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), психичка и физичка 
способност за рад са децом и ученицима, здравствена способност 
за рад са ученицима (доказ о испуњености овог услова подноси 
се пре закључења уговора о раду - лекарско уверење), да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у 
члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања, држављанство Републике Србије, да зна језик на 
ком се остварује образовно-васпитни рад; да има дозволу за рад 
- лиценцу за наставника, психолога или педагога, односно поло-
жен стручни испит, завршену обуку и положен испит за директора, 
најмање 5 година рада на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања. Кандидат је дужан 
да уз пријаву на конкурс достави следећу документацију: радну 
биографију са предлогом програма рада директора школе, ове-
рен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом високом 
образовању, оверену фотокопију уверења о положеном струч-
ном испиту - лиценци, доказ - потврду о радном стажу, уверење о 
држављанству Републике Србије и извод из матичне књиге рође-
них. Уверење о положеном испиту за директора школе (с обзиром 
да Министарство просвете није организовало полагање испита за 
директора школе, пријава која не буде садржала наведени доку-
мент неће се сматрати непотпуном, а изабрани кандидат биће у 
обавези да у законском року положи испит за директора школе). 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања. 

 Наука и образовање



Бесплатна публикација о запошљавању 55  26.11.2014.  |  Број 597 |   

ОСТАЛО: Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање. Пријаве са доказима доставити на адресу школе.

ШАБАЦ

ОШ „ЈАНКО ВЕСЕЛИНОВИЋ“
15355 Црна Бара

Миодрага Петровића 54
тел. 015/438-260

Наставник српског језика
са лиценцом или приправник, са 56% радног 

времена, на одређено време ради замене 
одсутне запослене преко 60 дана, односно до 
повратка запослене са породиљског одсуства

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова предвиђених законом 
треба да има одговарајуће високо образовање стечено у складу 
са чл. 8 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и Правилником о степену 
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/12 и 15/13): 
професор српског језика и књижевности, професор српског јези-
ка и књижевности са општом лингвистиком, професор српске 
књижевности и језика, професор српске књижевности и језика 
са општом књижевношћу, дипломирани филолог српског јези-
ка са јужнословенским језицима, дипломирани филолог српске 
књижевности са јужнословенским књижевностима, професор, 
односно дипломирани филолог за српскохрватски језик и југосло-
венску књижевност, професор, односно дипломирани филолог за 
југословенску књижевност и и српскохрватски језик, професор 
српскохрватског језика и опште лингвистике, професор за срп-
скохрватски језик са јужнословенским језицима, професор срп-
скохрватског језика са источним и западним словенским језицима, 
професор српскохрватског језика и југословенске књижевности за 
наставу у школама у којима се образовно-васпитни рад изводи на 
мађарском, односно русинском или румунском језику, професор, 
односно дипломирани филолог за југословенску и општу књижев-
ност, професор југословенске књижевности са страним језицима, 
дипломирани филолог за књижевност и српски језик, дипломира-
ни филолог за српски језик и књижевност, професор српског јези-
ка и књижевности у одељењима за националне мањине, професор 
српског језика и српске књижевности, дипломирани компаратиста, 
мастер филолог (студијски програм: Српски језик и књижевност, 
Српска књижевност и језик, Српска књижевност и језик са општом 
књижевношћу, Српски језик, Српска књижевност, српска филоло-
гија (српски језик и лингвистика), Српска књижевност и језик са 
компаратистиком), мастер професор језика и књижевности (сту-
дијски програми: Српски језик и књижевност, српска књижевност 
и језик, српска књижевност и језик са општом књижевношћу, Срп-
ски језик, Српска књижевност, Српска филологија (српски језик и 
лингвистика), Филологија, модули: Српски језик и Српски језик и 
компаративна књижевност).

Наставник енглеског језика
са лиценцом или приправник, са 90% радног 

времена, на одређено време ради замене 
одсутне запослене преко 60 дана, односно до 
повратка запослене са породиљског одсуства

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова предвиђених законом 
треба да има одговарајуће високо образовање стечено у складу 
са чл. 8 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и Правилником о степену 
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/12 и 15/13): 
професор, односно дипломирани филолог за енглески језик и књи-
жевност; дипломирани професор енглеског језика и књижевности; 
мастер филолог (студијски програм или предмет/профил енглески 
језик); мастер професор језика и књижевности (студијски програм 
или главни предмет/профил енглески језик); дипломирани фило-
лог англиста-мастер.

ОСТАЛО: Кандидати за оба радна места морају имати одговарајуће 
образовање, психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима, држављанство Републике Србије, да нису 
осуђивани 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-вас-
питни рад. Уз пријаву кандидат прилаже следећа документа: 
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, уверење о 
држављанству, извод из матичне књиге рођених, доказ о знању 
језика на ком се остварује образовно-васпитни рад - српски језик. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Школа 
није у обавези да враћа конкурсну документацију. Пријаве слати 
на адресу школе.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
„СЛАВА КОВИЋ“

15350 Богатић, Јанка Веселиновића 3
тел. 015/7786-881

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које испуњава 
следеће услове: поседовање одговарајућег високог образовања 
из члана 8 став 2 Закона о основама система образовања и вас-
питања (високо образовање стечено на студијама другог степена 
- дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академ-
ске студије или специјалистичке струковне, у складу са Законом 
о високом образовању или на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по пропису који је уређивао високо обра-
зовање до 10.09.2005. године), за наставника, васпитача, педагога 
или психолога; поседовање дозволе за рад; поседовање психичке, 
физичке и здравствене способности за рад са децом и ученици-
ма; поседовање држављанства Републике Србије; неосуђиваност 
правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања; најмање пет година рада у установи на пословима образо-
вања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања.

ОСТАЛО: Директор се бира на период од четири године. Рок за 
пријављивање је 15 дана од дана објављивања. Неблаовремене 
и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Уз пријаву на 
конкурс кандидати треба да приложе: доказ о држављанству (уве-
рење о држављанству), извод из матичне књиге рођених, оверен 
препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању, оверен пре-
пис/фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу, однос-
но стручном испиту, потврду о радном искуству, уверење суда да 
се не води истрага и кривични поступак, биографију са кратким 
прегледом кретања у служби и предлогом програма рада дирек-
тора установе. Ближе информације о конкурсу могу се добити код 
секретара и на број телефона: 015/7786-881.

ОШ „СТОЈАН НОВАКОВИЋ“
15000 Шабац, Војводе Јанка Стојићевића 38

тел. 015/334-910, 334-911

Наставник српског језика
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског одсуства и одсуства са рада ради 
неге детета

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: да имају 
одговарајуће образовање, односно да поседују VII степен стручне 
спреме у складу са чланом 8 став 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања и Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. 
гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012 и 15/2013); да имају 
психичку, физичку и здравствену способност (лекарско уверење о 
томе као доказ доставља кандидат који буде изабран, пре закљу-
чења уговора о раду); да нису осуђивани правноснажном пре-
судом за кривична дела утврђена у чл. 120 ст. 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања (доказ прибавља шко-
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ла по службеној дужности); држављанство Републике Србије; да 
знају језик на ком се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву треба да доставе следећа докумен-
та: оверену фотокопију дипломе о стеченом високом образовању; 
оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије 
(не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених (не ста-
рији од 6 месеци). Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. Пријаве слати на адресу школе.

ОШ „ВОЈВОДА СТЕПА“
15305 Липолист, Карађорђева 1

Наставник енглеског језика
са 30% радног времена, на одређено време до 

краја школске 2014/2015. године

Наставник математике
са 67% радног времена, на одређено време до 

краја школске 2014/2015. године

Наставник разредне наставе
на одређено време до краја школске 

2014/2015. године (замена за породиљско 
одсуство)

2 извршиоца

УСЛОВИ: Општи услови за радно место: 1. држављанство Републи-
ке Србије; 2. психичка, физичка и здравствена способност за рад са 
децом и ученицима; 3. да кандидат није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 ст. 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања. Посебни услови: да 
кандидат поседује врсту и степен стручне спреме у складу са Зако-
ном о основама система образовања и васпитања и Правилником 
о врсти и степену стручне спреме наставника и стручних сарадни-
ка у основној школи. Испуњеност услова из тачке 2 - доказује се 
на основу лекарског уверења приликом заснивања радног односа. 
Податке о испуњености услова из тачке 3 - школа ће прибавити од 
надлежног органа (МУП-а Србије - ОУП Шабац). Конкурс је отво-
рен 8 дана од дана објављивања. Пријаве са доказима о испуња-
вању услова конкурса достављају се на адресу школе.
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ПИТАЛИ СТЕ НАС...
Телефон: 011/29 29 509 

Адреса: Послови - Национална служба
за запошљавање

Дечанска 8/3, 11000 Београд
e-mail: novine@nsz.gov.rs

aleksandra.bacevic@nsz.gov.rs

Како се припремити за интервју са послода-
вцем?

Примарни циљ разговора за посао јесте да на исти 
будете и примљени. Секундарни циљ је да у случају да 
не будете изабрани за наведено радно место, оставите 
такав утисак да вас компанија има у виду за неке дру-
ге одговарајуће послове у том предузећу убудуће, од-
носно, да ваше податке задржи у својој бази података. 
Наравно, један од циљева је и усавршавање сопственог 
представљања, односно, стицање самопоуздања за бу-
дућа успешна конкурисања.

Припрема
Сазнајте основне податке о послодавцу (делат-

ност - чиме се бави, какав кодекс понашања постоји у 
предузећу, где се налази - место рада, колике су плате, 
итд). Ажурирајте сопствену радну биографију и погле-
дајте шта сте навели у пријави на оглас. Обуците се 
према утиску који желите да оставите и према кодексу 
облачења у наведеном предузећу. Крените на време на 
заказани разговор (да не дођете прерано, али немојте 
ни да касните, водите рачуна о гужви у превозу, вре-
менским условима, итд).

Долазак на разговор
На разговор дођите неколико минута пре зака-

заног термина. Обавезно се представите саговорнику. 
Руковање са саговорником зависи од ситуације у којој 
се налазите. Уколико је саговорник устао да вас доче-
ка, обавезно пружите руку и уз осмех се представите. 
Уколико вас нису понудили да седнете, потребно је да 
питате где можете да седнете. Седите усправно, са са-
говорником успоставите контакт очима, уз благ осмех. 
Будите мирни, сталожени и сконцентрисани. И нарав-
но, позитиван став, пре свега!

Ток разговора
Одговарајте на постављена питања. Не прекидај-

те саговорника док говори. Трудите се да одговарате 
течно, јасно и концизно. Покажите саговорнику да га 
слушате. Настојте да будете смирени и смањите евен-
туалну трему на најмању могућу меру. Одговарајте на 
постављена питања, не ширите тему ван истих. Кори-
стите одговарајуће језичке изразе адекватне компа-
нији у којој се налазите, без употребе жаргона.

Припремите се за могућа питања која вам могу 
бити постављена, на пример:

• да истакнете пар својих предности везаних за по-
зицију на коју конкуришете и пословну политику саме 
компаније;

• на питања која могу да вас прикажу у лошем 
светлу припремите неутралне одговоре;

• на питања како радите у стресним ситуацијама, 
како решавате проблеме, како се сналазите у ванред-
ним ситуацијама - припремите одговоре из сопствене 
праксе, како и на који начин сте у претходним послов-
ним ситуацијама решавали исте;

• када описујете сопствене слабости, нека то буду 
,,слабости“ које су добре за послодавца (нпр: претерана 
одговорност, прецизност, ефикасност).

Завршетак разговора
Устаните и рукујте се са саговорником. Обавезно 

се захвалите на указаној шанси да представите себе и 
још једном изразите јаку жељу (мотивисаност) за рад у 
наведеној компанији. Питајте када можете да очекујете 
повратну информацију о резултату конкурса и на који 
начин ћете бити обавештени о истом. 

За детаљније информације препоручујемо да се 
информишете код свог саветника за запошљавање о 
укључивању на обуку за активно тражење посла или у 
Клуб за тражење посла.

Које области обухвата обука за започињање 
сопственог посла, чије је похађање предуслов за 
доделу субвенције за самозапошљавање?

У оквиру едукативних услуга које пружају послов-
ни центри Националне службе за запошљавање, по-
стоји могућност похађања инструктивне обуке „Пут до 
успешног предузетника“, која обухвата следеће теме: 
економска мотивација за предузетништво, дефини-
сање пословне идеје, први кораци у бизнису, правни 
аспекти бизниса, порези и доприноси за предузетнике, 
израда бизнис плана.

Обука има за циљ да полазницима омогући да 
провере оправданост своје пословне идеје, сагледају 
предности и ризике предузетништва, спознају своје 
предузетничке склоности, информишу се о поступку 
регистрације и актуелним законским прописима и 
попуне захтев са бизнис планом. Незапослени који на-
кон успешно завршене обуке одлуче да реализују своју 
пословну идеју, могу да конкуришу за субвенцију за са-
мозапошљавање.

ИНТЕРВЈУ КОЈИ МНОГО ЗНАЧИ
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АКТУЕЛНО   Шта су показала истраживања Мреже за пословну подршку (МПП)

ПОЛА ПЛАТЕ ДРЖАВИ
Од бруто плате запослених у државну касу слије се месечно у просеку 54,87 одсто. Намети 

државе на запослене су превисоки за сиромашну земљу као што је Србија, што посебно 
онемогућава младе који желе да заснују породице

Држава сваком запосленом 
грађанину Србије месечно у 
просеку узме 54,87 одсто од 
бруто плате, док за живот пре-

остане тек 45,13 одсто, показало је ис-
траживање Мреже за пословну подрш-
ку (МПП). 

„Ако се томе дода чињеница да 
већина послодаваца исплаћује мини-
малну или зараду ретко већу од про-
тиввредности 200 евра, јасно је каква је 
куповна моћ грађана Србије”, наведено 
је у анализи МПП-а. Они су, у оквиру 
ширег истраживања на нивоу земаља 
југоисточне Европе, анализирали коли-
ко је у нашој земљи укупно оптерећење 
просечног запосленог грађанина поре-
зима, таксама и осталим дажбинама и 
колико од просечне бруто плате запос-
леном остаје за све животне потребе.

“Резултати показују да су намети 

државе на запослене грађане превисо-
ки за сиромашну земљу као што је Ср-
бија, што посебно онемогућава младе 
који имају посао да заснују породице и 
подигну потомство”, наводи Мрежа за 
пословну подршку. 

Уместо да систем подржава запос-
лене и репродуктивно способне људе, 
пише у саопштењу, уз напомену да се 
тако ради у ЕУ, где родитељи зависно 
од броја деце имају пореске олакшице 
на зараде, овде их пореском полити-

ком држава 
дестимули-
ше и при-
морава да 
н а п у ш т а ј у 
земљу. Ре-
зултат овак-
ве пореске 
политике је 
два милиона 
становника у 
Србији мање 
него 1981. го-
дине. 

“Узрок овако ви-
соког оптерећења за-
послених особа у Ср-
бији је нереформисан 
јавни сектор и држав-
на администрација, који су двоструко 

већи у односу на просек да-
леко богатијих земаља ЕУ”, 
навео је у саопштењу Дра-
гољуб Рајић, из Мреже за 
пословну подршку.

У МПП-у сматрају и да 
је реформа пореског систе-
ма и растерећење запосле-
них грађана и предузетника 
једини начин за дугорочни 
опоравак привреде.

Ево њихове рачунице: 
Према подацима Републич-
ког завода за статистику, 
просечна нето зарада у Ср-
бији у септембру 2014. била 
је 43.975 динара. С обзиром 
да закони у Србији пре-
познају бруто зараду као 
укупну зараду запосленог, 
то значи да је запослени 

грађанин у Србији у септембру 2014. 
просечно зарађивао бруто 71.221 ди-
нар. Тај износ је узет за укупну зараду 
просечног грађанина као полазна тач-
ка за истраживање.

“Рачунали смо колико просечан 
грађанин на нивоу Србије месечно пла-
ти пореза на додату вредност (ПДВ), 
када купује основне животне намерни-
це, техничку робу, одећу и обућу и раз-
личите услуге у легално регистрованим 
продавницима или код фирми од којих 

наручује услуге. На списак су додати 
и ПДВ на комуналне услуге, мобилну 
и фиксну телефонију, електричну енер-
гију, гас”, објашњавају аутори анализе у 
саопштењу. Рачунало се и колико запос-
лени грађанин просечно месечно пот-
роши на различите административне 
таксе, обнављање и вађење одређених 
докумената, разне трошкове државне и 
општинске бирократије. Посебна ставка 
била је и просечно месечно оптерећење 
порезом на имовину на станове и куће. 
Урачунати су и просечна месечна пот-
рошња робе са акцизном маркицом 
(кафа, различите врсте пића, цигарета) 
и нафтни деривати на пумпама (бен-
зин, дизел, ауто-гас). 

Редовни месечни трошкови

   Порези и доприноси на зараду: 27.246 дин.
   Куповина основних намирница и робе широке пот-
рошње у продавницама (удео ПДВ у укупним цена-
ма производа): 4.320 дин.
   Комуналне услуге, мобилна и фиксна телефонија, 
струја, гас, итд. (удео ПДВ у укупним ценама услу-
га): 1.312 дин.
  Административне таксе и остали бирократски 
трошкови при републичким институцијама и орга-
нима локалних самоуправа: 1.970 дин.
    Порез на имовину (на станове и куће): 496 дин.
   Просечна месечна потрошња робе са акцизном 
маркицом (удео акцизе у укупним ценама произво-
да): 772 дин.
   Просечна потрошња нафтних деривата по запос-
леној особи (удео ПДВ и акцизе у цени купљеног 
горива): 2.965 дин.
   Укупни трошкови које држава намеће (месечно): 
39.081 дин.
   Средства која запосленом грађанину преостану 
за све остале животне потребе: 32.140 дин. 
   Бруто зарада запосленог у РС (сеп. 2014.): 71.221 
дин.

Рад на црно и у ФТО 

   Инспекторат Министарства за рад, 
запошљавање, борачка и социјална 
питања је након појачане инспекције 
спроведене код 38 послодаваца, чија 
је претежна делатност физичкотех-
ничко обезбеђење, поднео 20 захтева 
за покретање прекршајног поступка, 
од којих је шест за рад на црно, наво-
ди се у саопштењу тог министарства. 
Како се додаје, инспекција је донела 
и 19 решења из области безбедно-
сти и здравља на раду и изрекла два 
решења о забрани рада због угроже-
ности безбедности и здравља на раду 
запослених. Захваљујући појачаном 
надзору инспекције, послодавци су 
смањили број радника на пословима 
ФТО на основу уговора о стручном ос-
пособљавању и усавршавању супротно 
Закону о раду, на само 0,73 процента. 

Резултат пореске политике је два милиона 
становника у Србији мање него 1981. године
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АКТУЕЛНО   Светска банка и Европска комисија спремне да подстакну запошљавање у Србији

Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална 
питања Александар Вулин изјавио је да су представници 
Светске банке (СБ), са којима је разговарао о програмима за 
подстицање запошљавања и о обезбеђивању средстава за те 
намене, изразили спремност да помогну и подржали актив-
ности Србије на том плану.

Вулин је рекао новинарима да је са представницима СБ 
разговарао о социјалној заштити, Националној служби за за-
пошљавање, односно о потреби да се она мења, као и о томе 
како да се оствари што више конкретних програма којима 

би се подстакло запошљавање у Србији и дошло до финан-
сијских средстава за те намене.

“СБ је спремна да нам помогне, као и Европска коми-
сија, и ми ћемо те програме и те како искористити”, рекао 
је Вулин. Како је објаснио, реч је о програмима обука, али и 
програмима самозапошљавања, као и програму „Прва шан-
са“. Министар рада је навео да је на састанку било речи о томе 
како да се помогне у смањењу незапослености, као и људима 
који ће у наредном периоду евентуално остати без посла, те 
како да се обезбеде нове могућности запошљавања. 

ПРВА ШАНСА СА СВЕТСКОМ БАНКОМ
„Реч је о програмима обука, али и програмима самозапошљавања, као и програму Прва шанса“, 

изјавио Александар Вулин 

Позитиван тренд у смањењу броја 
незапослених

ДОДЕЛА УГОВОРА У НИШУ
У Филијали Ниш НСЗ свечанo су додељени уговори ко-

рисницима програма и мера активне политике запошља-
вања за 2014. годину. Програмима и мерама АПЗ, укупне 
вредности 31,2 милиона динара, ове године обухваћена су 
372 лица у Нишу. Уговоре је уручио директор Националне 
службе за запошљавање Зоран Мартиновић. 

„И поред скромних средстава које је ове године Нацио-
нална служба за запошљавање имала на располагању за 
своје програме и мере, стопа незапослености је у паду, а на-
дамо се да ће се следеће године овај тренд наставити, као 
и да ћемо располагати већим средствима. Стопа незапос-
лености тренутно износи 17,6% и мања је за 3,2% у односу 
на први квартал ове године. Такође, битно је да се настави 
смањење броја лица на нашој евиденцији. За решавање про-
блема незапослености, који је велики социјално економски 
проблем, потребна је повећана активност свих привредних и 
друштвених субјеката који могу допринети већем запошља-
вању“, истакао је директор Националне службе за запошља-
вање.

Успех у даљем раду потписницима уговора пожелео је и 
директор Филијале Ниш НСЗ Бобан Матић, том приликом 

представивши и последње позитивне трендове на нишком 
тржишту рада. 

„Према последњим подацима, број лица на евиден-
цији НСЗ за Филијалу Ниш, у поређењу са почетком године, 
смањен је за 7,2%, уз пораст запошљавања са евиденције од 
15,1% у односу на исти период прошле године“, нагласио је 
Матић. 

    Погранична сарадња суботичке и сегединске 
службе за запошљавање

ЗАЈЕДНО ДО ИПА ПРОЈЕКАТА
Директор суботичке филијале НСЗ Душан Торбица са 

сарадницама је присуствовао радионици коју је организо-
вала мађарска Служба за запошљавање у Сегедину, 13 и 
14. новембра. Мађарска Служба за запошљавање у оквиру 
пројекта “Развој Националне службе за запошљавање 2“ 
има задатак да успостави контакте и сарадњу са погранич-
ним службама за запошљавање, у циљу заједничког конку-
рисања за ИПА пројекте прекограничне сарадње.

Представници суботичке филијале НСЗ присуствовали 
су отварању Сајма образовања у Сегедину, након чега је уп-
риличена посета сегединској филијали Службе за запошља-
вање. 

Упоређујући рад мађарских колега са искуством наше 
службе, уочавају се разлике само у начину организације 
рада, броју запослених и висини средстава која су усмере-
на на мере активне политике запошљавања, јер веома мали 
број послодаваца не користи субвенције, захваљујући фон-
довима ЕУ.

Е.С.Ердман 

    ЈАГОДИНА: ПОСЕТА ГИЗ МИСИЈЕ
Представници Филијале Јагодина и Тима за профе-

сионалну оријентацију, који чине представници основних 
и средњих школа Поморавског округа, учествовали су 
на радном састанку у Основној школи „Рада Миљковић“ 
у Јагодини, на тему „Млади и запошљавање - каријерно 
вођење и саветовање“, одржаном у оквиру посете тима не-
мачких експерата ГИЗ мисије.

У циљу процене могућности у области запошљавања 
младих, током јула месеца ове године успешно је реали-
зована мисија прикупљања чињеница уз учешће ГИЗ-а 
(Deutsche Geseilshaft fur Internationale Zusammenarbeit 
(GIZ) GmbH). Мисија је реализована ради имплементације 
ГИЗ пројеката „Јачање структура за оснаживање и пар-
тиципацију младих у Србији“ и „Професионална оријен-
тација у Србији“. Овом приликом наглашена је важност 
унапређења шанси за запошљавање младих, у циљу пре-
вентивног деловања ради смањења незапослености.

У складу са ГИЗ процедурама, следећи корак биће 
дефинисање нових мера ГИЗ мисије, током које ће се са-
чинити предлози пројектне понуде за нову интервенцију у 
области запошљавања младих.

Б. Арсенијевић 

В.Крстић
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У холу Центра за културу у Смедереву, 13. новембра 
одржан је други овогодишњи сајам запошљавања у 
организацији Филијале Смедерево. Своје штандове на 
сајму имала су 23 послодавца из Смедерева, Београда 

и Новог Сада, као и Агенција за запошљавање „EXSITOR“ из 
Београда. 

Понуђено је више од 270 слободних радних места, а 
најтраженија су била занимања у машинству, електротех-
ници, економији и трговини, и то од трећег до седмог степе-
на стручне спреме. Такође, исказане су и потребе за грађе-
винским и текстилним радницима, као и радницима за 

непосредну индустријску производњу, без обзира на профил 
стручности. Понуда је било и за правнике, али и за особе са 
инвалидитетом, од првог до четвртог степена стручне спре-
ме, без обзира на занимање.

Да су Смедеревци врло озбиљно схватили сајамску шан-
су, говори чињеница да је било више од две хиљаде посети-
лаца. Највише пажње изазвали су штандови „Железаре“ и 
финске фирме PKC WIRING SYSTEMS д.о.о. Смедерево, које су 
и понудиле највећи број радних места. 

З.К.

У свечаној сали Градске управе 
града Краљева одржана је свечана 
додела уговора за 168 незапослених 
лица за обављање стручне праксе, 
као и за 11 предузећа која ће орга-
низовати јавне радове за особе са 
инвалидитетом, 3 предузећа која ће 
примити особе са инвалидитетом 

у стални радни однос и за 20 неза-
послених који су се одлучили да 
покрену приватни бизнис и добили 
средства за самозапошљавање, међу 
којима су и особе са инвалидитетом 
и припадници ромске мањине.

Уговоре су корисницима уручи-
ли градоначелник Краљева Томислав 
Илић и директор НСЗ Зоран Марти-
новић, у присуству бројних гостију 
и медија. За примену ових мера из-
двојена су знатна финансијска сред-
ства - за програм самозапошљавања 

2.400.000 динара, за самозапошља-
вање особа са инвалидитетом НСЗ је 
издвојила 800.000 динара, за јавне 
радове преко 9.000.000 динара, а ло-
кална самоуправа 33.766.500 динара 
за 168 приправника који ће обавити 
стручну праксу у 38 предузећа, што 
је највиши износ ове године у Србији.

У оквиру посете Филијали 
Краљево НСЗ одржан је састанак 
са представницима медија. Мар-
тиновић је новинарима представио 
резултате примене мера активне 
политике запошљавања и изнео ох-
рабрујуће податке за трећи квартал 
ове године, по којима је незапосле-
ност у Србији пала са 26% на 17,6%. 
Ове године је забележено и 192.000 
запошљавања, што је 8,5% више у од-
носу на исти период прошле године. 

С.Антонијевић

АКТУЕЛНО   Више од две хиљаде посетилаца 
на Сајму запошљавања у Смедереву

КОД ФИНАЦА 
НАЈВИШЕ РАДНИХ 

МЕСТА
Највише пажње изазвали су штандови 

„Железаре“ и финске фирме PKC WIRING SYS-
TEMS, које су и понудиле највећи број радних 

места

УГОВОРИ ЗА 168 НЕЗАПОСЛЕНИХ
Посета директора НСЗ Филијали Краљево Сајам запошљавања у Тутину

„НАМЕШТАЈЦИ“ ТРАЖЕ  
НАЈВИШЕ РАДНИКА 

Филијала Нови Пазар НСЗ - Испостава 
Тутин успешно је организовала Сајам запо-
шљавања у Тутину, на коме је учествовало 16 
послодаваца са понудом од преко 60 слобод-
них радних места. Највише пријављених 
потреба је било у области производње на-
мештаја, производње и прераде млека и меса, 
у трговини, саобраћају, угоститељству...

Одличан одзив незапослених - преко 
400 лица различитих образовних профила 
и позитивни коментари послодаваца који су 
прикупили велики број радних биографија 
и упознали одличне кандидате, потврђују 
предности и ефикасност ове мере запошља-
вања.

Манифестацију је отворио директор Фи-
лијале Нови Пазар Нихат Бишевац, истакавши 
да у време економске кризе свако слободно 
радно место представља велики успех. Сајму 
су присуствовали и представници Општинске 
управе Тутин, као и социјални партнери, из-
разивши подршку активностима усмереним 
ка постицању запошљавања и отварању но-
вих радних места.

А.Бојаџић
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Компанија „С&Т Србија“ (S&T 
Serbia), која се бави информа-
тичким софтвером, направила 
је „социјални картон“ - информа-

циони систем социјалног старања, који 
је имплементиран у државној управи 
Црне Горе, где је унапредио размену 
података са фондовима за пензијско и 
инвалидско осигурање. Овај пројекат 
представља окосницу процеса реформе 
социјалног старања, која се спроводи 
путем развоја ефикаснијег, делотвор-
нијег и праведнијег система социјалне 
заштите и квалитетних услуга за сиро-
машне и угрожене.

Информациони систем омогућа-
ва размену података и са Фондом за 
здравствено осигурање, Централним 
регистром становништва, министар-
ствима унутрашњих послова, просвете 
и спорта и пољопривреде, Управом за 
некретнине, Заводом за запошљавање, 
Пореском и Ветеринарском управом.

Систем, такође, омогућава бољи 
увид у кориснике, филтрира оне који 
не испуњавају услове (смањењем гре-
шака које се односе на такозвану ис-
кљученост и укљученост), смањује број 
прималаца вишеструких накнада и 
штеди на административним трошко-
вима. Ове уштеде могу дати фискални 
простор за проширење покривености 
социјалном помоћи већег броја оних 
којима је помоћ заиста потребна. 

Нови софтвер омогућио је грађани-
ма Црне Горе да дођу само са личном 
картом у филијалу центра за социјал-
ни рад и остваре своја права. Раније је 
било неопходно да се прикупи чак око 
20 доказа за већину процедура.

- У тренутку када неко поднесе 
захтев, одмах ћемо знати да ли посе-
дује неопходна документа како би се 
пријавио за социјално давање. Социјал-
ни картони већ су урађени у Никшићу, 
Плужинама, Шавнику, Улцињу, Бару и 
већем делу Подгорице, а до 15. децем-
бра имаћемо функционалан систем. У 

јануару ће систем бити пуштен у рад 
и исплата ће се обавити на основу со-
цијалних картона - казао је министар 
рада и социјалног старања Црне Горе 
Предраг Бошковић. 

Према његовој оцени, овај проје-
кат је један од најзначајнијих у систему 
владе. Радило га је Министарство рада 
и социјалног старања у сарадњи са 
УНДП. Његова вредност је 1,2 
милиона евра. Влада је инвес-
тирала 90 одсто, а остатак Ује-
дињене нације. Захваљујући 
овом систему сада се центра-
лизовано решавају социјална 
давања у целој Црној Гори. 
Систем ће омогућити уштеде у 
делу административних трош-
кова система со-
цијалне заштите 
и информациони 
систем социјал-
ног старања по-
бољшати усмера-
вањем средстава 
за социјална да-
вања. Бошковић 
каже да ресору којим он руководи 
није циљ да се смањи број корисника 
социјалних давања, већ да се помоћ 
државе преусмери онима којима је то 
највише потребно.

- Нови умрежени информациони 
систем смањиће злоупотребе социјал-
них давања. Дешавало се да у Никшићу 
имамо 75 корисника који нису међу жи-
вима, а примали су одређену социјалну 
накнаду. То је недопустиво. Сада ће то 
бити немогуће. Нови систем омогућиће 
да се средства усмеравају онима који-
ма је то заиста потребно - уверен је ми-
нистар Бошковић.

Компанија „С&Т Србија“ дала је 
изузетан допринос развоју еУправе у 
Србији и региону. Радила је и на креи-
рању, имплементацији и развоју пор-
тала еУправе, систему за обележавање 
и регистрацију животиња у Србији. На 

овогодишњој конференцији о еУправи 
у Београду, „С&Т Србија“ је предста-
вила и решења за заштиту података у 
системима еУправе, стављајући посе-
бан акценат на заштиту база података. 
Ова тема све више добија на важности, 
имајући у виду драстичан пораст сајбер 
криминала, који је често финансијски 
мотивисан (у око 75 одсто случајева на-

пада), али неретко има и облик међуд-
ржавне шпијунаже (у скоро 20 одсто 
случајева откривених напада).

Према истраживању IDC - једне 
од највећих светских независних ком-
панија која се бави истраживањем и 
анализом ИТ тржишта и технологија, 
у 2013. години, у Адриатик региону 
укупни приход највећих ИТ компанија 
увећан је за 7,9 одсто, док је број запос-
лених порастао за 3,9 процента у одно-
су на претходну годину.

У категорији регионалних компа-
нија које се баве претежно ИТ услугама 
и развојем софтвера групација, „С&Т 
Србија“ са прометом од скоро 80 мили-
она евра у 2013. је заузела другу пози-
цију, са уделом у овом тржишту од око 
шест одсто, одмах иза Ком трејд групе 
(Com Trade), која се бави и дистрибу-
цијом хардвера.

Систем омогућава бољи увид у кориснике, филтрира оне који не испуњавају услове, 
смањује број прималаца вишеструких накнада и штеди на административним трошковима. 

Нови систем смањиће злоупотребе социјалних давања - у Никшићу је 75 корисника, који 
нису међу живима, примало социјалну накнаду

АКТУЕЛНО   Компанија „С&Т Србија“ 
креирала информациони систем 

социјалног старања који је имплементиран 
у државној управи Црне Горе

ЕЛЕКТРОНСКИ 
СОЦИЈАЛНИ 

КАРТОН

Нови софтвер омогућио је грађанима да само са 
личном картом у центру за социјални рад оства-
ре своја права, док им је раније било неопходно да 

прикупе око 20 доказа за већину процедура

Министар рада и социјалног старања Црне Горе  
Предраг Бошковић
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Основна карактеристика предузетништва је пре-
узимање ризика. Међутим, да ли се ризик који 
носи предузетништво и авантура звана приват-
ни бизнис исплати у актуелној привредној ситу-

ацији, коју карактерише дефицит пореских олакшица и 
субвенција намењених почетницима у приватном биз-
нису?

„У региону постоји огроман неискоришћени потен-
цијал за развој приватног сектора, кроз финансијски 
инструмент заснован на уделу у капиталу предузећа. 
Такав начин финансирања, изузетно значајан за ино-
вативна и брзорастућа предузећа, у свету има велику 
улогу, али код нас је тек у зачетку. Иако те фирме чине 
мали проценат у сектору малих и средњих предузећа у 
Србији, светска истраживања показују да су кључне за 
дугорочну конкурентност земље“, изјавио је министар 
привреде Жељко Сертић, отварајући Трећи инвестицио-
ни и иновациони „Белгрејд венчер форум“ (Belgrade venture 
forum), и додао да је понуда финансијских средстава за мала 

и средња предузећа данас неповољна и заснива се махом на 
кредитима банака. 

Сертић је казао да се предузетни капитал сусреће са 
законским препрекама, економским и финансијским огра-
ничењиима, али и са ниским нивоом свести у приватном и 
јавном сектору о његовом значају.

„Белгрејд венчер форум“ је највећи скуп те врсте у Ср-
бији, на коме је представљено 30 иновативних идеја из чак 11 
земаља, а инвеститори из 15 земаља, који управљају фондо-
вима вредним више од милијарду евра, спремни су да инвес-
тирају од 25.000 до више милиона евра по компанији.

Шеф Делегације ЕУ у Београду Мајкл Девенпорт оце-
нио је да Форум помаже у промовисању конкурентности у 
Србији, што је значајно, имајући у виду економске пробле-
ме. Девенпорт је поручио да ће ЕУ наставити да подржава 
пројекте у Србији и региону и навео да приоритет Брисела, 
као и Београда, остаје унапређење пословног окружења. 
Подсетивши да су у Србији усвојени важни закони, нагласио 
је да сада треба да уследи њихова имплементација и упозо-
рио да спорост процедура кочи напредак Србије.

Девенпорт је оценио и да у оквиру Програма за истра-
живање и иновације „Хоризонт 2020“ постоје огромне могућ-
ности за Србију и додао да ЕУ заједно с Владом Србије ради 
на успостављању фонда за иновације. 

Девенпорт и први саветник амбасаде САД у Београду 
Дејвид Кживда истакли су значај приватног сектора, који 
у ЕУ запошљава две трећине радника, док мала предузећа у 
САД запошљавају чак 75 одсто људи. Кживда је изјавио и да 
влада треба да подржи предузетништво стварањем повољ-
ног пословног окружења, као и да створи услове да приватни 
сектор буде покретач привреде и раста.

Александар Бјелић, члан одбора СеВеН-7, оценио је да 
би развоју иновација у Србији највише помогло када би држа-
ва прилагодила регулативу.

„Код нас се све више цене иновације. Оне које су намење-
не тржишту и развоју и имају за циљ продају на ширем тр-
жишту све више добијају на значају. Ту видимо и све више 
српских инвеститора“, рекао је Бјелић, додајући да би ипак 
требало разликовати иновације које су урађене ради науке и 
оне које су намењене тржишту. 

Такође, оценио је да смо нација са највећим и најкреа-
тивнијим идејама, а као пример је навео „Строубери дрво“, 
прошлогодишњег победника. Ове године је та иновација по-
бедила и у Сан Франциску и била једини „неамерички“ так-
мичар.

САЗНАЈТЕ ВИШЕ   Belgrade venture forum

РЕГИОН 
НЕИСКОРИШЋЕНИХ ПОТЕНЦИЈАЛА

Представљено 30 иновативних идеја. Инвеститори из 15 земаља спремни да 
инвестирају од 25.000 до више милиона евра по компанији

      Припреми се за европско тржиште

   Општина Србобран ће се у наредних годину дана припре-
мити за европско тржиште, кроз пројекат за оснаживање 
микро, малих и средњих предузећа. Подухват ће спровести 
Регионална развојна агенција Бачка и Европски покрет 
Нови Сад. Финансијер ће бити немачка Фондација „Конрад 
Аденауер“, која према речима представника Саше Ахмето-
вића, настоји да преко своје канцеларије у Србији помог-
не стварању друштва заснованог на социјалној правди, 
слободној демократији и одрживој привреди.
   - Пројекат „Европске интеграције и јачање конкурент-
ности сектора МССП - Припреми се за европско тржиште“ 
подразумева подршку малим и средњим предузећима и 
предузетницима, али и онима који желе да почну бизнис. 
Знање ће се преносити кроз обуке и радионице из области 
предузетништва, управљања бизнисом, маркетинг страте-
гије, познавања европских правила пословања и политике 
интеграције. Друга фаза пројекта почеће на пролеће, а 
обухватиће директну подршку предузетницима који су 
прошли обуку. Они ће своје производе моћи да излажу 
на манифестацијама руралног карактера и тако остваре 
финансијску добит - објаснила је Сања Гавриловић, асис-
тент директора РРА Бачка.
   Александар Симурдић, генерални секретар Европског 
покрета Нови Сад, изнео је да је у разговорима с пред-
ставницима Фондације „Конрад Аденауер“ предложено 
да се пројекат измести из Новог Сада, како би се помогло 
предузетницима из других делова Војводине.
   - Данас, када је велики број људи незапослен и влада не-
сигурност у привреди, излазак из кризе тражи се кроз све 
већи и бржи улазак у предузетништво, а најбоље помаке у 
економији имају микро, мала и средња предузећа - подву-
као је Симурдић.
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У малим и средњим предузећима се од 2009. године 
смањио број запослених за скоро 200.000, са 582.409 на да-
нашњих 385.934. Координатор Форума малих и средњих пре-
дузећа ПКС Александар Грачанац каже за „Блиц” да су раз-
лози следећи: смањење тражње, пораст трошкова улагања, 
психолошки страх од неуспеха, хронична неликвидност, по-
раст сиве економије, као и пораст пара-
фискалних трошкова у пословању. 

„Здрава предузетничка динамика 
је почела да се губи, успореним осни-
вањем, али и све бројнијим гашењем 
фирми. Србија је 2009. имала 266.242 
микро, мале и средње фирме, а данас 
их је регистровано 217.000“, објашњава 
Грачанац и подсећа да је, према пока-
затељима ЕУ, Србија у групи земаља 
које су умерени иноватори, са перфор-
мансама испод просека, а по показа-
тељима квалитета предузетништва, 
осим БиХ, најслабија је у региону. 

„Држава од почетка кризе није препознавала вапаје ма-
лог сектора. И када је чинила неке мале помаке, многе мере 
су биле закаснеле. Умањено је или укинуто 138 парафискал-

них намета, што је недовољно у односу на 256 тада иденти-
фикованих. Данас их је преко 300“, подсећа Грачанац и додаје 
да су измене Закона о ПДВ додатно урушиле пословање ма-
лих фирми, јер се ПДВ плаћа по фактурисању.

„И закон о роковима плаћања је, нажалост, био мртво 
слово на папиру, јер је међу највећим дужницима била др-

жава. Неликвидност се наставила, а 
велики број малих и средњих фирми 
буквално банкротирао због немогућ-
ности да се избори са неликвидношћу“, 
закључује Грачанац.

Према подацима Агенције за прив-
редне регистре, у првом тромесечју 
2014. основано је 2.196 привредних 
друштава, а из регистра обрисано 556. 
Што се тиче предузетничке делатности, 
основано је 7.268, а обрисано 5.052 (удео 
обрисаних у односу на основане фирме 
износи 70 одсто). На листи избрисаних 

нашло се и више од 200 рекламних агенција. 
Када је реч о структури делатности, најатрактивнија је 

неспецијализована трговина на велико - основано је 256, а из 
регистра избрисане 62 фирме (24 одсто). Следе консултантске 
активности - основано је 79, а из регистра обрисано 27. Судећи 
према подацима АПР, најслабије интересовање владало је за 
оснивање привредних друштава из области трговине аутомо-
билима и лаким моторним возилима, где су регистроване 34 
фирме, док је најмање обрисаних фирми у сектору трговине 
на велико одећом и обућом - само девет.

САЗНАЈТЕ ВИШЕ   У малим и средњим предузећима гасе се радна места

ОТПУШТЕНО 200.000 РАДНИКА
Од 2009. године смањио се број запослених за готово 200.000, са 582.409 на 

данашњих 385.934

Национални конкурс за покретање малих и породичних предузећа отворен до 
31. јануара 2015.

ПОКРЕНИ СЕ ЗА ПОСАО
Захваљујући подршци компаније „Филип Морис“, по-

чиње нови, шести циклус националног конкурса „Покрени се 
за посао“, који помаже покретање малих и породичних преду-
зећа широм Србије. Конкурс је отворен до 31. јануара наредне 
године, а свим грађанима омогућава да добрим и креативним 
предузетничким идејама покрену или унапреде сопствени 
мали бизнис.

У протеклих пет година, захваљујући овом програму по-
кренуто је 385 малих и породичних предузећа, чиме је омо-
гућено запослење више од 1.300 људи. Кроз програм се до-
дељују бесповратна средства за куповину опреме неопходне 
за покретање или унапређење сопственог бизниса. Корисни-
цима је на располагању велики број обука, као и саветодавна 
помоћ економских стручњака, који ће их упутити у основе 
малог предузетништва. 

„Оснаживање предузетништва и креативних предузет-
ничких идеја је неопходно за економски опоравак и даљи 
развој сваког друштва и његове привреде. Компанија Филип 
Морис је препознала могућност да се и сама укључи и пру-
жи подршку, како држави тако и свим грађанима Србије који 
виде прилику да кроз покретање сопственог бизниса трај-
но реше проблем незапослености. У сарадњи са НВО Енека 
покренули смо нови, шести циклус програма Покрени се за 
посао, којим ћемо подржати још најмање 100 добрих преду-
зетничких идеја. Веома смо поносни што свих 385 малих и 
породичних фирми које смо до сада подржали и даље успеш-
но раде и шире пословање“, изјавила је Јелена Прерадовић 
Стевановић, из компаније „Филип Морис“. 

„Покрени се за посао“ реализује НВО „Енека“, а значај и 
добри резултати конкурса у протеклих пет година обезбеди-

ли су подршку и великог броја партнера. Национална служба 
за запошљавање ће преко своје мреже филијала и канцела-
рија информисати незапослене и помоћи им око пријављи-
вања за програм. 

Конкурс је отворен до 31. јануара 2015. године. Детаљније 
информације о конкурсу, начину пријављивања као и сам 
формулар пријаве за конкурс можете пронаћи на сајту www.
pokrenisezaposao.rs.  

На листи избрисаних нашло се и више од 200 
рекламних агенција

Милица Радуловић из Ниша основала је вртић
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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)


