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Јавна дебата о запошљавању

ДЕФИНИСАТИ НОВУ 
ПОЛИТИКУ
Да ли је могуће осмислити потпуно нови концепт одрживог 
развоја, каква нам је држава потребна, на који начин подстицати 
инвестиције и креирати монетарну и фискалну политику, само су 
нека од питања која захтевају хитне одговоре

национални оквир квалификациЈа

ПУТ КА ЕВРОПСКОМ 
ТРЖИШТУ ЗНАЊА
Болоњски систем установио је нова занимања. Србија је 
једина земља у Европи која нема документ који наводи, 
описује и анализира све нивое образовања и описује знања и 
вештине које доноси одређена диплома 

бизнис младих србиЈе

ЛИДЕРИ БУДУЋНОСТИ
Највећи број младих сигурност тражи у оквиру државне 
службе. Да финансијска средства не буду препрека за почетак 
сопственог бизниса, обезбеђен је приступ повољној кредитној 
линији
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ПОКРЕНИ СЕ!
У Привредној комори Србије недавно је одржана јавна дебата 

„Нови концепт државе и одрживог развоја у функцији смањења не-
запослености“. Представници владе, народни посланици, економисти 
и привредници, расправљали су о могућностима превазилажења не-
запослености која је највећи социјално економски проблем у Србији. 
Сви учесници скупа сагласили су се да је ситуација већ дуго тешка, 
да транзиција предуго траје, да је стопа незапослености све виша и да 
решавање тог проблема треба да буде приоритет сваке владе. Кључне 
тачке за излазак из кризе виде у стварању повољнијих услова за по-
словање, кроз пореску реформу, смањење инфлације, стабилизацију 
јавних финансија и већа улагања у извозно оријентисане секторе.

Према подацима Светске банке, просечна стопа раста у Србији у 
наредних пет година требало би да буде најмање 5 одсто, да би се за 
исти проценат смањила незапосленост. У условима када економска 
криза потреса цео свет, тај ниво привредног раста је тешко оствари-
ти. Због тога, према речима председника Привредне коморе Србије 
Милоша Бугарина, Србији је потребан потпуно нови концепт државе 
и нова политика, која ће допринети дугорочној промени привредне 
структуре и расту запослености. Паралелно са тим, важно је дефи-
нисати нову политику привлачења инвестиција, смањити порезе и 
доприносе по основу рада, као и израдити стратегију за укључивање 
домаће индустрије у велике инфраструктурне пројекте. Бугарин је 
оценио и да би требало боље користити ресурсе којима држава рас-
полаже, у виду земљишта и некретнина, за подстицање улагања у 
производњу, што би омогућило веће запошљавање.

Национални савет за високо образовање проследиће почетком 
наредне године Министарству просвете предлог Националног окви-
ра квалификација (НОК). Доношење НОК-а најавио је председник На-
ционалног савета за високо образовање Срђан Станковић. Предлог је 
урађен још пре две године, али се није знало ко је надлежан за његово 
усвајање. Најновијим изменама закона предвиђено је да НОК доноси 
Министарство просвете, на предлог Савета.

„Оквиром квалификација дефинишу се нивои образовања и ис-
ходи учења, односно шта студент треба да зна и шта је у стању да ура-
ди на основу квалификације коју је стекао на одређеном нивоу обра-
зовања. Реч је о документу који треба да поброји, опише и анализира 
све нивое образовања који се могу стећи у Србији, као и да опише која 
знања и вештине доноси одређена диплома“, објаснио је Станковић.

У оквиру програма „Бизнис младих Србије“, ове године су први 
пут додељене награде за најбољи и најиновативнији бизнис програм. 
Награду у висини од 2000 евра, за најбољи бизнис програм, добило 
је предузеће „Строубери енерџи“ (Strawberry Energy) Милоша Мили-
сављевића, док је „Свет конопље“ Јана Привизера, освојио награду за 
најиновативнији бизнис програм, у висини од 1000 евра. Награду је 
обезбедио Форум пословних лидера Србије. „Бизнис младих Србије“ 
је свеобухватан програм подршке за економско оснаживање младих 
који има за циљ да путем развоја предузетништва и радних пракси 
помогне младим људима да остваре економски напредак и започ-
ну сопствени посао. Покренут је као партнерска иницијатива Смарт 
колектива, Ерсте банке и Националне службе за запошљавање, уз 
финансијску подршку УСАИД Пројекта одрживог локалног развоја и 
Министарства омладине и спорта. 

У организацији НВО „Енека“ из Ниша и компаније „Филип Мо-
рис“, пре три године покренут је пројекат „Покрени се за посао“, чија је 
сврха помоћ новооснованим фирмама, као и онима које желе да унап-
реде своје пословање. Због великог успеха програма одлучено је да 
се прошири на целу Србију и да се одобри 100 нових грантова. Заин-
тересовани могу да се пријаве преко сајта www.pokrenisezaposao.rs.

У времену када је висока стопа незапослености кључни економ-
ски проблем земље и њених грађана, свако радно место је од вели-
ког значаја. Компанија „Филип Морис“ препознала је потребу да се 
и сама укључи у решавање овог горућег проблема и 2009. године 
покренула програм помоћи у покретању и јачању малих породичних 
пословних подухвата.

    Редакција



Индустрија грађевинских материјала

Упркос препрекама, велики број фирми из овог сектора квалитетом и стандардом производа 
бори се за освајање што већег броја послова на домаћем терену. Стране кредите често 

добијамо уз услов да се ангажује грађевинска оператива и материјали из земље зајмодавца

Седамдесете и осамдесете године прошлог века, када су 
домаће фирме градиле широм Европе и света, нису не-
достижне, али само ако се суштински промени однос 
државе према грађевинској индустрији. Куповина мате-
ријала произведеног у Србији стимулише привредни раст 

и отвара нова радна места. Упркос препрекама, велики број фир-
ми из овог сектора квалитетом и стандардом производа бори се 
за освајање што већег броја послова на домаћем терену, поручили 
су произвођачи грађевинских метеријала на конференцији коју је 
под слоганом „Домаћи материјали за будућност Србије“, протекле 
недеље организовало Удружење за грађевинарство, ИГМ и стам-
бену привреду Привредне коморе Србије. Учесници конферен-
ције, чији је циљ био допринос процесу изградње Србије домаћим 
материјалима, били су представници индустрије грађевинских 
материјала који послују у Србији, представници министарстава, 
независни економски аналитичари и представници медија.

Велимир Илић, министар грађевинарства и урбанизма, поз-
вао је привреднике и ПКС да предложе шта треба да се подстиче 
и субвенционише како би се подстакла грађевинска индустрија и 
индустрија грађевинског материјала у Србији. 

„Дрво којим обилујемо готово да смо избацили из употребе, 
а увозимо чак и песак. Влада ће подржати гиганте, као што су 
‚Енергопројект‘ или ‚Планум‘, и помоћи посрнуле фирме каква је 
‚Ратко Митровић‘, а посебно фабрике грађевинског материјала, са 
циљем да се око њих формирају конзорцијуми“, рекао је Илић и 
нагласио да влада треба да субвенционише и пројектантске куће, 
које ће се окренути домаћим материјалима. 

„Стране кредите често добијамо уз услов да се ангажује 
грађевинска оператива и грађевински материјали из земље зај-
модавца, али ако се добро организујемо и будемо имали конку-
рентан, исплатив производ, нико нас неће условљавати да уво-
зимо. Влада је управо усвојила план субвенција за грађевинску 
индустрију за 2013. и 2014, а до краја ове године биће исплаћени 
и сви дугови према грађевинској индустрији за реализоване по-
слове у вредности од 2,5 милијарди динара“, рекао је министар и 
најавио доношење новог Закона о планирању и изградњи, у на-
редних шест месеци. 

„Биће омогућено добијање грађевинске дозволе за 30 дана, 
на једном шалтеру. Представници привреде и Привредне коморе 
треба да се укључе у радне групе за израду закона и буду филтер 
у томе ко улази на наше тржиште. У 2013. имаћемо две милијарде 
евра пројеката. Желимо да бар део тога буде домаћа производња“, 
рекао је министар Илић.

Подаци Привредне коморе Србије показују да се грађевинска 
индустрија и производња грађевинског материјала суочава са 
падом производње, падом учешћа у БДП, смањењем броја пре-
дузећа и броја запослених.

„Први услов решавања ових проблема је добар регулаторни 
оквир, који првенствено треба да омогући убрзавање издавања 
грађевинских дозвола, хармонизацију са директивом о грађе-
винским материјалима, спречавање нелојалне конкуренције, 

дампинг цена, сиве економије, као и прекомерног увоза“, рекла 
је потпредседница ПКС Видосава Џагић и закључила да уз ква-
литетне домаће ресурсе и радну снагу, уз страни капитал и нове 
технологије, можемо да добијемо квалитетан производ.

Домаћи производ подразумева сву робу у чијој производњи 
вредност увозних сировина и репроматеријала не прелази поло-
вину фабричке вредности производа, коју су произвели грађани 
Србије, од домаћих материјала и на територији земље. 

„Развој индустрије грађевинског материјала доноси нова за-
пошљавања, а присуство квалитетних страних брендова доноси 
квалитетан домаћи производ по европским стандардима“, подсе-
тио је модератор скупа Милан Ћулибрк. 

Конкретне проблеме са којима се сусреће ова грана индус-
трије представили су предузетници који послују у овој бранши. 
Скренута је пажња на проблем нестабилног пословног окружења, 
пре свега на неликвидност, због које не могу да учествују на тен-
дерима, али и несигурног курса динара. Велики проблем је и не-
усаглашеност стандарда са европским, што смањује конкурент-
ност и онемогућава продор на страна тржишта. Предложили су 
влади да субвенционише извоз, али и да прошири стамбене суб-
венције и на приватну изградњу, како би се побољшало стање у 
високоградњи. 

A.Б.

домАЋИ мАТЕрИјАлИ ЗА 
бУдУЋносТ србИјЕ

Закључак
Горан Родић, секретар Одбора за грађевинарство и ИГМ у 

ПКС, рекао је да ћемо за две године изгубити комплетну грађе-
винску оперативу, ако не добијемо законе који ће помоћи да је 
запослимо и нагласио да су потребни развојна банка, која ће 
грађевинце пратити гаранцијама у иностранству, и референт-
ни послови у земљи.

Домаћи грађевинари од државе не траже ништа више од 
онога на шта наилазе на другим тржиштима, а то је да зашти-
ти сопствену индустрију у разумној мери, закључак је конфе-
ренције „Домаћи материјали за будућност Србије“.
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Уоквиру програма „Бизнис младих Србије“, ове године су 
први пут додељене награде за најбољи и најиноватив-
нији бизнис програм. Награду у висини од 2000 евра, за 
најбољи бизнис програм, добило је предузеће „Строубе-
ри енерџи“ (Strawberry Energy) Милоша Милисављевића, 

док је „Свет конопље“ Јана Привизера, освојио награду за најинова-
тивнији бизнис програм, у висини од 1000 евра. Награду је обезбе-
дио Форум пословних лидера Србије.

„Бизнис младих Србије“ је свеобухватан програм подршке за 
економско оснаживање младих који има за циљ да путем развоја 
предузетништва и радних пракси помогне младим људима да 
остваре економски напредак и започну сопствени посао. Покре-
нут је као партнерска иницијатива Смарт колектива, Ерсте банке 
и Националне службе за запошљавање, уз финансијску подршку 
УСАИД Пројекта одрживог локалног развоја и Министарства ом-
ладине и спорта. „Бизнис младих Србије“ је у октобру 2012. постао 
члан престижне глобалне мреже за развој предузетништва мла-
дих „Јут бизнис интернешнел“ (Youth Business International - YBI).

У оквиру програма ове године је први пут организовано 
такмичење за најбољи и најиновативнији бизнис програм. У фи-
налу, организованом 7. децембра, у просторијама београдског КЦ 
„Град“, петоро младих предузетника је публици и жирију предста-
вило своје пословање и планове за будућност.

„Сви су победници, јер су показали страст, иновативност, раз-
новрсност и професионалност. Неки од њих ће бити и победници 
на светској сцени, јер је ‚Бизнис младих Србије‘ сада део глобалне 
породице ‚Јут бизнис интернешнел‘. Уз помоћ овог програма више 
од 10.000 младих годишње покрене сопствени посао, па ћемо 
заједнички настојати да створимо више могућности и подршке у 
форми капитала, менторства и обука за младе људе у Србији који 
желе да своје идеје преточе у бизнис“, нагласио је Ендрју Девен-
порт, директор „Јут бизнис интернешнел“, на свечаној додели на-

града младим предузетницима.
„Бизнис младих Србије“ настао је као плод међусекторске 

сарадње и окупио представнике владиног, невладиног и финан-
сијског сектора и привреде, који свако на свој начин пружају 
подршку младим људима у њиховим првим пословним корацима.

„Национална служба за запошљавање подржава сваку ини-
цијативу која помаже младим људима да лакше дођу до посла, 
јер су они са становишта запошљавања у најтежој позицији и чине 
више од 40% укупног броја незапослених у Србији. Ова подршка 
даје добре резултате, јер доприноси развоју предузетништва и 
даљем запошљавању. Велико је интересовање за наше субвенције 

за самозапошљавање и само је у току ове године пристигло 5600 
захтева. Због ограниченог буџета нисмо у могућности да свима 
одговоримо, па је сарадња са другим партнерима и донаторима 
неопходна“, поручила је Весна Павловић, начелница Одељења за 
програме запошљавања НСЗ.

„За развој региона у овом тренутку је најважнији развој при-
ватног сектора. Један од начина је привлачење страних инвестито-
ра, а други је анимирање локалних талената да се отисну у преду-
зетништво. Уколико у локалној заједници не постоји посао којим 
можете и желите да се бавите, измислите га. Тако ћете допринети 
и својој егзистенцији и заједници у којој живите. Наш пројекат се 
бави конкурентношћу и у њега, уз помоћ Смарт колектива, укљу-
чујемо све добре предузетнике, како би постали велики менаџери 
и своју компанију даље добро водили“, нагласио је Хауард Окман 
(Howard Ockman), директор УСАИД Пројекта одрживог локалног 
развоја.

Млади људи као једну од препрека за почетак сопственог биз-
ниса истичу недоступност финансијских средстава и производа. 
Приступ повољној кредитној линији младим учесницима програ-
ма „Бизнис младих Србије“ омогућила је Ерсте банка.

„Од свог настанка, Ерсте банка настоји да отвара врата фи-
нансијских услуга групама којима су те услуге тешко доступне. 
Желимо да их подстакнемо да се активирају у решавању пробле-
ма незапослености у Србији и да се отисну у предузетничке воде. 
Осим 100.000 евра које смо определили за повољно крeдитирање, 
доступни смо и у оквиру менторског програма“, каже Андреа Бр-
баклић, извршна директорка у Ерсте банци.

Невен Мариновић, директор Смарт колектива, наглашава да 
је циљ пројекта промоција предузетничке културе, јер истражи-
вања показују да највећи број младих људи сигурност тражи у 
оквиру државне службе. 

Програм „Бизнис младих Србије“ се спроводи у четири међу-
општинска партнерства, предвођена Нишом, Новим Садом, Краље-
вом и Суботицом. Пружа подршку младим предузетницима који 
имају до 35 година, кроз бизнис менторства које обезбеђује Смарт 
колектив, затим приступ кредитима Ерсте банке под повољним 
условима намењеним младим предузетницима (суперстеп кре-
дит), као и обуке и тренинге Националне службе за запошљавање 
и других партнера. У оквиру програма биће реализоване и радне 
праксе за незапослене младе, с циљем да им се омогући стицање 
радног искуства, које је један од кључних услова за запошљавање 
на савременом тржишту рада.

А.Бачевић

„Бизнис младих Србије’’ награђује најбоље предузетнике

Циљ пројекта је промоција предузетничке културе, јер истраживања показују да највећи број младих 
сигурност тражи у оквиру државне службе. Да финансијска средства не би била препрека за почетак 

сопственог бизниса, обезбеђен је приступ повољној кредитној линији учесницима програма 

ЛИДЕРИ БУДУЋНОСТИ

Све је могуће
На додели награда пет младих финалиста (Милош Ми-

лисављевић - Strawberry Energy, Београд; Јан Привизер - Свет 
конопље, Нови Сад; Ана Петровић - Travel Boutique, Београд; 
Немања Јанковић - Бисерна полиса, Краљево и Здравка Мак-
симовић - Прецизлаб, Нови Сад) презентовало је свој бизнис у 
петоминутном обраћању, након чега су одговарали на питања 
чланова жирија и публике. 

„Ова награда показује да у Србији постоји неко ко на 
конкретан начин вреднује рад младих предузетника, не кроз 
причу, већ кроз конкретна дела“, рекао је Јан Привизер, док је 
Милош Милисављевић  додао: „Увек има проблема, али у тим 
тренуцима је најважније да вам заједница пружи подршку. 
Овакве примере је важно истицати, јер показују да је све мо-
гуће“.



   |  Број 496  |  19.12.2012. Бесплатна публикација о запошљавању 5  19.12.2012.  |  Број 496  |   

Додељене награде најбољим извозницима

Најбољи извозник 2012. године, компанија 
„Хемофарм“, највећи је извозник фармацеутских 
производа и највећи нето извозник Србије у 
првих девет месеци ове године

нА ТрИ  
КонТИнЕнТА

Друштвена одговорност
Као и претходних 18 година, „Хемофарм“ фондација обра-

довала је и овог децембра најуспешније академце на свечаној 
додели стипендија за 20 студената из целе Србије, од укуп-
но 237 кандидата, колико је учествовало на конкурсу. Право 
учешћа имали су редовни студенти од треће године студија на 
факултетима и академијама, који се школују на терет буџета 
Републике Србије, слабијег материјалног стања и просека нај-
мање 8,50. 

Фондација „Хемофарм“ од оснивања, 1993. године, по-
ред приоритетних, хуманитарних активности, континуирано 
доприноси и помаже афирмацији позитивних друштвених 
трендова, развој науке, културе, спорта, младих талената. До-
дела стипендија део је настојања Фондације да талентованим 
младим људима олакша даље школовање и професионално 
усавршавање. Поред студентских стипендија, ова фондација 
образовање помаже и на друге начине: стипендирањем нај-
бољих средњошколаца вршачке општине, средњошколаца 
из целе Србије са изузетним резултатима на републичким 
такмичењима, донацијама образовним установама... Само у 
последњих 10 година „Хемофарм“ фондација имала је 2.514 
стипендиста. 

“Ми верујемо да је улагање у младост једина сигурна ин-
вестиција у будућност. Наставићемо да подржавамо младе и 
надамо се да ће и друге компаније следити наш пример, јер 
сматрамо да је улога приватног сектора у подршци образо-
вању врло важна“, изјавила је Снежана Радочај, директорка 
Фондације „Хемофарм“.
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УПривредној комори Србије недавно је одржана јавна де-
бата „Нови концепт државе и одрживог развоја у функ-
цији смањења незапослености“. Представници владе, 
народни посланици, економисти и привредници, рас-
прављали су о могућностима превазилажења незапос-

лености која је највећи социјално економски проблем у Србији. Да 
ли је могуће осмислити потпуно нови концепт одрживог развоја 
захваљујући којем ће се значајније смањити незапосленост, каква 
нам је држава потребна за убрзанији развој, на који начин под-
стицати инвестиције и креирати монетарну и фискалну политику, 
само су нека од питања која захтевају хитне одговоре. Сви еконо-
мисти, учесници скупа, сагласили су се да је ситуација већ дуго 
тешка, да транзиција предуго траје, да је стопа незапослености све 
виша и да зато решавање тог проблема треба да буде приоритет 
сваке владе. Кључне тачке за излазак из кризе виде у стварању 
повољнијих услова за пословање, кроз пореску реформу, смањење 
инфлације, стабилизацију јавних финансија и већа улагања у из-
возно оријентисане секторе.

Без сидра
Према подацима Светске банке, просечна стопа раста у Ср-

бији у наредних пет година требало би да буде најмање 5 одсто, да 
би се за исти проценат смањила незапосленост. У условима када 
економска криза потреса цео свет, тај ниво привредног раста је 
тешко остварити. Због тога, према речима председника Привред-
не коморе Србије Милоша Бугарина, Србији је потребан потпуно 
нови концепт државе и нова политика, која ће допринети дуго-
рочној промени привредне структуре и расту запослености. Па-
ралелно са тим, важно је дефинисати нову политику привлачења 
инвестиција, смањити порезе и доприносе по основу рада, као и 
израдити стратегију за укључивање домаће индустрије у велике 
инфраструктурне пројекте. Бугарин је оценио и да би требало боље 
користити ресурсе којима држава располаже, у виду земљишта и 
некретнина, за подстицање улагања у производњу, што би омо-
гућило веће запошљавање.

„Србија већ деценијама више троши него што производи“, 
истакао је проф. Владимир Глигоров, из Економског института у 
Бечу, наглашавајући да се развој који смо до сада желели показао 
као неодржив. 

„Инфлација се увек креће око двоцифреног броја, а сада је то 
између 13 и 14 одсто, што говори да се у Србији водила монетар-
на политика без сидра. Циљ свих будућих програма мора да буде 

одржавање конкурентности и њен стални раст“, истакао је Глиго-
ров.  Према његовим речима, неопходно је да се јавни дуг сведе 
на 45 одсто бруто друштвеног производа и да се изврши пореска 
реформа. 

Друштво системског дефицита
Миодраг Зец, професор београдског Филозофског факултета, 

истакао је да се Србија налази у стратешкој кризи, јер модел који 
се заснивао на монетарној стабилности није остварио своју функ-
цију, нити испунио постављени циљ, те смо завршили у монетар-
ном хаосу. Такође, Зец сматра да је озбиљан приступ монетарном 
систему подразумевао да се прво реши оно на шта се он ослања, 
а то су дефицит и дугови државе, јавних предузећа и приватних 
фирми, што је допринело да се унутра формирају монополи, па ни 
од либерализације тржишта нисмо могли да очекујемо резултате. 

„Кључно питање ове земље већ више од шест и по деценија 
је да се прерасподели постојеће, а не да се створи ново. Живели 
смо и живимо у друштву које има уграђену системску грешку, да 
стално креира право на потрошњу, а не размишља о привредном 
мотору. Ја тај систем зовем - друштвом системског дефицита“, на-
вео је проф. Зец, закључујући да проблеме решавамо тако што от-
клањамо последице, а никад се не запитамо о фундаменталним 
узроцима зашто су нам се ти проблеми уопште десили. 

„Влада ће припремити сет мера за смањење незапослености, 
а прва од њих је одобравање кредита из Фонда за развој преду-
зећима која отварају нова радна места“, најавила је министарка 
регионалног развоја и локалне самоуправе Верица Калановић, 
учествујући на поменутој дебати. Према њеним речима, ресорно 
министарство припрема Национални план за регионални развој, 
који представља мрежу секторских и регионалних политика раз-
воја. 

Да ли је могуће осмислити потпуно нови концепт одрживог развоја захваљујући којем ће се 
значајније смањити незапосленост, каква нам је држава потребна за убрзанији развој, на који начин 
подстицати инвестиције и креирати монетарну и фискалну политику, само су нека од питања која 
захтевају хитне одговоре

Јавна дебата о запошљавању

ДЕФИНИСАТИ НОВУ ПОЛИТИКУ
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На основу регионалних планова, које су сачиниле локалне 
самоуправе, приоритети су равномерна регионална изградња ин-
фраструктуре и развој великих привредних система у свим реги-
онима. 

„Инфраструктура је предуслов за привлачење страних ин-
вестиција, јер је досадашње искуство показало да је већи прилив 
инвестиција у оним општинама које се налазе уз ауто-пут, као и 
тамо где постоји изграђен гасовод. Други битан фактор су велики 
привредни системи који, кроз различите видове кооперације, омо-
гућавају развој малих и средњих предузећа. Систем подстицаја 
државе за отварање нових радних места дао је добре резултате у 
претходном периоду, те ће бити настављен, јер је то предност Ср-
бије у односу на остале земље у региону, када је реч о привлачењу 
страних инвеститора, поготово великих компанија, које могу да 
запосле хиљаду и више људи“, истакла је министарка Калановић.

Стратешки правци
Програми државе за подстицање запошљавања подразуме-

вају и изградњу инфраструктуре и кредитне линије из Фонда за 
развој. У 2013. години ће бити одобрена посебна кредитна линија 
за предузећа која су користећи кредите Фонда за развој у претхо-
дним годинама повећала број запослених. 

Према подацима које је изнео Зоран Мартиновић, државни 
секретар у Министарству рада, запошљавања и социјалне полити-
ке, у Србији сваки четврти радно способан становник данас је без 
посла. Према последњим подацима из Анкете о радној снази, сто-
па незапослености у Србији је 26 процената, а стопа запослености 
само 45%. Сва стратешка документа уз која би требало да се пре-
вазиђу проблеми у овој области, у овом тренутку делују нереално. 

„Истина, доношењем Националне стратегије о запошљавању 
покушали смо барем дефинисати нека опредељења, али то су само 
стратешки правци. У фокусу стратегије је период до 2020. године, 
у којем би требало да имамо одрживо и стабилно запошљавање. 
Донет је је и Акциони план запошљавања за 2013. годину који де-
финише оно што ће у наредној години бити приоритети, када је 
реч о политици запошљавања. План је усмерен на унапређење 
институција тржишта рада, подстицање развоја регионалне и ло-
калне политике запошљавања, унапређење квалитета рдане снаге 
и подстицање запошљавања теже запошљивих категорија. Све то 
ће бити подржано и одређеним финансијским механизмима. За 
активне мере запошљавања за 2013. годину издвојено је 3,4 ми-
лијарде динара - износ на нивоу овогодишњег, иако смо се залага-

ли да буде већи. Међутим, ова чињеница не треба да нас порази, 
јер финансијска средства, свакако, нису једини кључни механизам 
који би променио стање у области тржишта рада. Ма како била 
ефикасна, није довољна само једна политика. Сви који су укључе-
ни у политику привредног развоја треба да дају свој максимум, 
да би се што више политика сконцентрисало у једну тачку и дало 
резултате“, рекао је Мартиновић.

Све мере ће се реализовати кроз програме који су и до сада 
дали резултате, у сарадњи са локалним самоуправама које су по-
казале велико интересовање, доносећи локалне акционе планове 
запошљавања. Мартиновић је најавио и даљу реформу радног за-
конодавства, без обзира на антагонизме између социјалних парт-
нера. 

У Србији је политика изнад економије, заједнички је закљу-
чак свих учесника у дискусијама које су уследиле након уводних 
излагања. 

Модератор скупа, потпредседница ПКС Видосава Џагић, ис-
такла је да мала предузећа не могу бити носиоци развоја у Србији, 
већ велике фирме за које ће мале да производе. Закључујући скуп, 
Видосава Џагић је истакла да су нам потребни брзи одговори за 
нову визију будућности Србије коју сад стварамо. 

	 	 	 	 	 	 СМЦ

Статистика и прогнозе
Србији је недовољан раст од четири одсто БДП, да би био заустављен раст незапослености која је међу највишима у Европи, на нивоу 

незапослености у Грчкој и Шпанији. Инустријска производња је у паду, а инвестиције на најнижем нивоу од када је почела криза. 
„Новембарска пројекција Европске комисије за Србију указује на рецесију и спор опоравак“, рекла је потпредседница ПКС Видосава 

Џагић, презентујући актуелна привредна кретања у 2012. години, на Трећој седници Управног одбора Привредне коморе Србије. Индус-
тријска производња је и даље испод прошлогодишњег нивоа, за првих девет месеци мања је за 3,8 одсто него у истом периоду прошле 
године. Укупна спољнотрговинска робна размена за првих девет месеци 2012. опала је за 5,9 одсто у односу на исти период претходне 
године, извоз је смањен за 7,4 а увоз за 4,9 одсто.

Презентујући резултате истраживања о потребама привреде за знањима и вештинама, саветница председника ПКС Радмила Ми-
ливојевић је рекла да је проблем што код нас неформално образовање није законски уређено, па су потребне промене у системским 
решењима, којима би се признавале квалификације стечене током рада, знања из радног искуства и обуке у предузећима. 

„У периоду 2013-2016. Европска унија је издвојила средства за подршку подизања нивоа знања у иновативним предузећима. ПКС 
има улогу као посредник у процесу преквалификације и доквалификације“, рекла је Миливојевићева и навела примере комора Европске 
уније, где је 2,5 милиона људи прошло кроз обуке у коморама. 
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Интернет је донео нове могућности у свим областима 
живота, па и у области запошљавања. Никада није било 
једноставније конкурисати за посао, нити доћи до ин-
формација о слободним радним местима. Коверте и 
руком писане или отипкане на писаћој машини молбе, 

заменили су мејлови, олакшавајући комуникацију и скраћујући 
процедуре. На први поглед, све саме предности, али у мору могућ-
ности лако се изгубити, пожурити и погрешити.

Тачно је да је интернет допринео уклањању баријера у кому-
никацији, али је истовремено изазвао плиму неформалности у 
опхођењу, која се пренела и на пословни план. Њене основне од-
реднице су кратка форма, колоквијални изрази, анимација. Поје-
дини корисници су у овоме отишли предалеко, па се веома нефор-
мално постављају и у пословној комуникацији, која без обзира на 
све подлеже одређеним правилима и има своје кодексе. Мора се 
задржати известан формализам и веб-саговорнику указати дуж-
но поштовање. Будите обазриви. Не желите да учините ништа што 
ће угрозити судбину ваше пријаве, а неформалност може имати 
супротне ефекте од очекиваних.

Пођимо од почетка, од ваше мејл адресе. 
Маштовити и оригинални називи звуче симпа-
тично, али ви на послодавца морате оставити 
утисак доброг и озбиљног радника. Зато је нај-
боље да адреса садржи ваше име и презиме, 
макар је користили само за конкурисање на сло-
бодна радна места. Бројни претраживачи омо-
гућавају вам да на њима лако и брзо направите 
свој налог (@gmail.com, @yahoo.com).

Указаћемо вам и на остале грешке које кан-
дидати праве у електронској пријави на оглаше-
но радно место.

Празан имејл. Ставили сте у атачмент свој CV, али у телу и 
наслову мејла нисте ништа написали. Значи, нисте се ни потруди-
ли да се обратите особи која прима пријаву, нисте назначили са 
којом намером се обраћате. Правило је да се у телу мејла напише 
кратко писмо, са назнаком за које радно место конкуришете, као и 
да назначите неколико својих основних предности, како бисте од-
мах скренули пажњу на себе. Овде можете поновити и своје личне 
и контакт податке, па тек онда упутити на CV, у коме је све детаљ-
није изложено. Дакле, тело мејла би требало да садржи пропратно 
писмо и укаже послодавцу да сте прави кандидат за радно место. 
Уколико шаљете CV за радна места која нису оглашена, већ како 
би вас узели у обзир при евентуалном будућем конкурсу, пропрат-
но писмо је утолико неопходније, да бисте истакли како добро по-
знајете пословање фирме и назначили да ћете се лако уклопити у 
радну средину.

CV у имејлу. Биографију обавезно ставите у атачмент, никако 
је не уносите у оквиру мејла.

Непоштовање критеријума. Добро проучите оглас и не-
мојте слати пријаву ако не испуњавате кључне критеријуме за ог-
лашено радно место. Бројни сајтови са понудом послова на адресе 
корисника, по систему унетих критеријума, шаљу актуелне огла-
се за које би могли бити заинтересовани. Корисници навикли на 
често коришћење веб-комуникације олако и без много претходног 

размишљања шаљу пријаве, иако нису посебно заинтересовани, 
нити квалификовани за дати посао. Њихове пријаве су најчешће 
кратке, непотпуне, са штурим информацијама, често и без CV-а. 
Неуспех је неизбежан при оваквом конкурисању, а самим тим и 
разочарење. Послодавац лако препознаје ову врсту „неозбиљ-
них“ кандидата и не жели да губи време разматрајући непотпуне 
пријаве. Онај ко заиста жели посао озбиљно ће се потрудити од 
самог почетка - конкурисања.

Било какав посао. Ако се пријављујете за посао који нема 
много везе са вашим образовањем, радним искуством, а можда ни 
са интересовањима, немојте се надати позиву на интервју са пос-
лодавцем. Увек морате у први план ставити оне своје карактерис-
тике које одговарају радном месту и фирми у којој бисте желели да 
радите. Никада немојте навести у пријави да тражите било какав 
посао - или ћете одбити послодавца или привући оне који мисле 
да могу извући користи из вашег положаја и воље да радите било 
шта, вероватно и за мању плату.

Нерелевантни подаци. Ако конкуришете 
за посао секретарице, немојте истицати да сте 
радили као трговац и магационер, него укажите 
да сте спремни и стручни за обављање послова 
оглашеног радног места. Не морате наводити 
националност, имена родитеља, назив основне 
школе и слично, осим ако се то од вас не захтева.

Привремени посао. Не потцењујте посао 
за који конкуришете. Никако немојте рећи да 
вам је он само успутна станица док не нађете 
бољи, одговарајући вашем профилу или док не 
стекнете искуство и будете спремни да тражите 
други посао. 

Важни подаци. Не смете заборавити да појединачно наве-
дете квалификације које поседујете и у којој мери изражене, а које 
се у конкурсу траже. Увек проверите да ли сте унели личне и по-
датке за контакт. 

Назив радног места. Обавезно наведите у пропратном пис-
му за коју позицију конкуришете. Имајте у виду да неке фирме 
могу имати више различитих конкурса расписаних у истом тре-
нутку и да можда неће знати за коју позицију се пријављујете.

Релевантне информације. Ако у пријави стоји да наведете 
хоби, немојте правити листу свих активности којима сте се икада 
бавили, него само оне које су у било каквој вези са послом за који 
конкуришете. На пример, ако сте спортиста, значи да поседујете 
изражен тимски дух, па ћете се лако уклопити у рад у тиму.

Интернет је повећао број кандидата који конкуришу, олакшан 
је приступ информацијама, па треба бити спреман и на конкурен-
цију. Огласи о слободним пословима доступни су свима. Када по-
стави оглас он-лајн, послодавац је свестан да ће бити бомбардован 
пријавама, на вама је да своју учините посебном, како бисте ушли 
у најужи избор и на крају били запослени. Одредите круг послова 
на којима бисте могли да пружите добре резултате у раду и фо-
кусирајте се на њих, постаните што компетентнији у тој области, 
информишите се, напредујте. 

ЗАДРЖАТИ ФОРМАЛИЗАМ
Интернет је допринео уклањању баријера у комуникацији, али је истовремено изазвао плиму 
неформалности у опхођењу, која се пренела и на пословни план

Грешке у пријави за посао
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САЈАМ ЗАПОШЉАВАЊА У БЕОГРАДУ

Национална служба за запошљавање, Служба Звездара београдске филијале, у сарадњи са 
Градском општином Звездара, организује Сајам запошљавања, у петак, 21. децембра 2012. 
године, од 10 до 15 часова, у холу Високе пословне школе, Краљице Марије 73. 

Учешће на сајму најавило је 15 послодаваца којима су потребни радници различитих занимања и 
квалификација (металске струке, економисти, грађевински инжењери, комерцијалисти, продавци, 
итд). Послодавци ће понудити и радна места за особе са инвалидитетом.

На штанду београдске филијале НСЗ незапослени ће добити све потребне информације о 
услугама и програмима НСЗ, као и стручне савете и помоћ у писању радне биографије (CV). 

хол високе пословне школе, краљице марије 73 
21. децембар 2012. године, од 10 до 15 часова
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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

526

Како да предате оглас за слободна радна места 

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

бЕогрА д

управа Градске 
општине Гроцка
11306 Гроцка
Булевар ослобођења 39
тел. 011/8501-312

Приправник

УСЛОВИ: висока стручна спрема-прав-
ни факултет, без радног искуства. Поред 
наведених услова, кандидат треба да 
испуњава и услове из чл. 6 Закона о 
радним односима у државним органима 
(„Сл. гласник РС“, бр. 48/91, 66/91, 44/98, 
49/99, 34/2001, 39/2002, 49/2005, 79/2005, 
81/2005 и 83/2005). Уз пријаву са био-
графијом подносе се следећа документа: 
диплома о завршеном факултету, фото-
копија радне књижице, уверење о држа-
вљанству Републике Србије (да није ста-
рије од шест месеци), лекарско уверење о 
општој здравственој способности (да није 
старије од шест месеци), уверење надлеж-
ног суда да против лица није покренута 
истрага и да није подигнута оптужница 
(издато након објављивања огласа), уве-
рење полицијске управе да није осуђи-
ван за кривично дело на безусловну каз-
ну затвора од најмање шест месеци или 
за кажњиво дело које га чини неподобним 
за обављање послова у државном орга-
ну (издато након објављивања огласа). 
Рок за достављање пријава је осам дана 
од дана објављивања огласа. Пријаву и 
доказе о испуњености услова достављати 
начелнику Управе градске Општине Гроц-
ка (у оригиналу или оверене фотокопије), 
а преко Службе за кадровске и опште 
послове, Гроцка, Булевар ослобођења 
39. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узимати у разматрање.

ЧАЧАК

Јип „ивањиЧки радио“
32250 Ивањица
Венијамина Маринковића бб
тел. 032/661-303

Директор
на мандатни период од четири 
године

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, одго-
варајућег занимања, три године радног 
искуства, да кандидат поседује органи-
заторске способности и да је у свом раду 
показао успех, да испуњава опште зако-
ном прописане услове за избор и поста-
вљење. Рок за пријављивање је 15 дана 
од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се узети у разматрање. 
Пријаве са доказима о испуњавању усло-
ва слати на горенаведену адресу.

јАгодИнА

прекршаЈни суд у 
параЋину
35250 Параћин
Томе Живановића 10
тел. 035/569-690

Шеф рачуноводства

УСЛОВИ: VI/1 степен стручне спреме, 
виша школа или први степен факулте-
та економске струке (рачуноводствени 
или финансијски смер), три године рад-
ног искуства у струци, познавање рада 
на рачунару, положен државни струч-
ни испит и у складу са прописима, други 
одговарајући стручни испит. Кандидати 
треба да испуњавају услове за заснивање 
радног односа прописане чл. 45 ст. 1 
Закона о државним службеницима. Уз 
пријаву са краћом биографијом канди-
дат треба да поднесе следећа докумен-
та, у оригиналу или оверене фотокопије: 
извод из матичне књиге рођених; уве-
рење о држављанству; доказ о стручној 
спреми; доказ о радном искуству; доказ 
о познавању рада на рачунару; доказ о 
положеном државном стручном испиту; 
лекарско уверење о општој здравственој 
способности; уверење да није под истра-
гом и да није осуђиван на казну затвора 
од најмање шест месеци; доказ да му рад-
ни однос није престао због теже повре-
де радне дужности (за кандидате који су 
радили у државним органима). Државни 
службеник који се пријављује на јавни 
конкурс, уместо уверења о држављанству 
и извода из матичне књиге рођених, под-
носи решење о распоређивању или пре-
мештају на радно место у органу у коме 
ради или решење да је нераспоређен. 
Пријаве са доказима о испуњавању усло-
ва конкурса доставити у року од осам 
дана од дана објављивања у „Службеном 
гласнику РС“, поштом у затвореној ковер-
ти, са назнаком: „За конкурс“, на горена-
ведену адресу или непосредно пријемној 
канцеларији суда. Неблаговремене, недо-
пуштене, неразумљиве, непотпуне прија-
ве или пријаве уз које нису приложени 
потребни докази, конкурсна комисија ће 
одбацити закључком. Лице задужено за 
давање обавештења о јавном конкурсу 
је председник конкурсне комисије Ради-
ца Радовановић, број телефона: 035/569-
690. У изборном поступку врши се прове-
ра знања кандидата усменим разговором, 
о чему ће кандидати бити благовремено 
обавештени.

КИКИнд А

центар за социЈални рад 
за општину Чока
Чока, Потиска 20
тел. 0230/72-629

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: завршено високо образовање 
на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, специјалистичке академс-
ке студије, специјалистичке струковне 
студије), односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године и 
одговарајући академски, односно струч-
ни назив утврђен у области правних, еко-
номских, психолошких, педагошких и анд-
рагошких и социолошких наука, односно 
стручни назив: дипломирани социјал-
ни радник; да кандидат има најмање 5 
година радног искуства у струци; да није 
осуђиван и да се против њега не води 
кривични поступак за кривична дела која 
га чине неподобним за вршење функције. 
Уз пријаву доставити: извод из матичне 
књиге рођених, уверење о држављанству, 
уверење, односно диплому о стеченом 
образовању, уверење о радном искуству 
или оверену копију радне књижице; уве-
рење да није осуђиван и уверење да се 
против њега не води кривични поступак, 
односно да није стављен захтев за спро-
вођење истраге или одређених истраж-
них радњи, да није подигнута оптужница 
или оптужни предлог за кривична дела за 
која се гоњење предузима по службеној 
дужности. Уз доказе о испуњавању усло-
ва конкурса кандидат је дужан да поднесе 
и програм рада за мандатни период. Рок 
за подношење пријаве је 15 дана од дана 
објављивања конкурса. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање. Пријаве са потребном доку-
ментацијом доставити на горенаведену 
адресу, са назнаком: „За конкурс за име-
новање директора“.

КосовсКА мИТровИцА

Град приштина 
Градско веЋе
38205 Грачаница

Начелник Градске управе за 
финансије Града Приштине
на период од 5 година

УСЛОВИ: Општи услови: да је канди-
дат држављанин Републике Србије, да 
је пунолетан, да има општу здравствену 
способност и да није под истрагом и кри-
вично осуђиван. Посебни услови: завр-
шен економски или правни факултет-VII 
степен стручне спреме, положен стручни 
испит за рад у органима државне управе 
и најмање пет година радног искуства у 
струци. Уз пријаву приложити следећу 
документацију: извод из матичне књи-
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ге рођених, уверење о држављанству-не 
старије од 6 месеци, оверену фотоко-
пију дипломе, оверену фотокопију радне 
књижице, оверену фотокопију уверења 
о положеном стручном испиту за рад у 
органима државне управе или положеном 
правосудном испиту, уверење да канди-
дат није осуђиван за кривична дела, уве-
рење да се не води истрага за кривична 
дела, уверење о општој здравственој спо-
собности и личну и радну биографију. Рок 
за пријаву је 8 дана од дана објављивања. 
Пријаве поднети у архиви Града Пришти-
не са седиштем у Грачаници или поштом 
на адресу: Град Приштина, 38205 Грача-
ница, у затвореној коверти, са назнаком: 
„Пријава на оглас за начелника Градске 
управе за финансије Града Приштине“. 
Разматраће се само благовремене и ком-
плетне пријаве. Пристигле пријаве раз-
матраће Комисија за избор кандидата за 
начелника Градске управе за финансије 
Града Приштине. Комисија ће у року не 
дужем од 30 дана од дана објављивања 
извршити избор кандидата за начелни-
ка Градске управе за финансије Града 
Приштине.

лЕсКовАц

општинска управа 
лебане
16230 Лебане, Цара Душана 116
тел. 016/843-083

Достављач-курир  
МК Бошњаце

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме или 
НК радник, 1 година радног искуства.

Помоћни радник-хигијеничар

УСЛОВИ: осмогодишња школа.

ОСТАЛО: Уз пријаву на оглас кандидати 
су дужни да доставе следећу документа-
цију: доказ о стручној спреми; уверење о 
радном искуству; извод из матичне књиге 
рођених; уверење о држављанству; доказ 
опште здравствене способности (лекар-
ско уверење); уверење да нису осуђива-
ни за кривично дело на безусловну казну 
затвора од најмање шест месеци или за 
кажњиво дело које их чини неподобним 
за обављање послова у државном орга-
ну. Рок за пријављивање је 15 дана од 
дана објављивања у публикацији „Посло-
ви“. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се разматрати. Пријаве слати на 
горенаведену адресу, са назнаком: „За 
конкурс“.

туристиЧка 
орГанизациЈа 
општине медвеЂа
16240 Медвеђа
тел. 016/891-348

Директор

УСЛОВИ: VII/1 или VI степен стручне 
спреме, туристичког, економског или дру-
гог одговарајућег смера, да кандидат има 
радно искуство у области туризма (нај-
мање 3 године), да поседује организаторс-
ке способности. Обавезна документација 
уз пријаву на конкурс: доказ о стручној 
спреми (оверена копија), извод из матич-
не књиге рођених, уверење о држављан-
ству, уверење о здравственој способности, 
уверење суда да кандидат није осуђиван 
за кривично дело, копија радне књижице 
као доказ о радном искуству, биографија. 
Конкурс је отворен 15 дана од дана обја-
вљивања у публикацији „Послови“. Прија-
ве са потребном документацијом слати на 
адресу: Туристичка организација Општи-
не Медвеђа, Краља Милутина бб, 16246 
Сијаринска Бања.

нИш

више Јавно 
туЖилаштво ниш
18000 Ниш, Вождова 24

Тужилачки помоћник
са звањем: саветник

Административно-технички 
секретар
са звањем: референт

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају, 
поред општих услова из чл. 45 ст. 1 Зако-
на о државним службеницима и посебне 
услове - за тужилачког помоћника: прав-
ни факултет, положен правосудни испит 
и најмање три године радног искуства; за 
административно-техничког секретара: 
средња школска спрема, радно искуство 
у струци од најмање две године, позна-
вање рада на рачунару и положен држав-
ни стручни испит. Уз пријаву доставити 
оригинал или оверену фотокопију: изво-
да из матичне књиге рођених, уверења о 
држављанству РС, уверења да кандидат 
није под истрагом и да се против њега не 
води кривични поступак, потврде о рад-
ном искуству, дипломе или уверења о 
стручној спреми, уверења о положеном 
правосудном испиту за радно место тужи-
лачког помоћника, а уверења о положе-
ном државном стручном испиту за радно 
место административно-техничког секре-
тара. Доказ о здравственој способности 
доставиће кандидати који буду изабра-
ни одлуком овог тужилаштва. Пријаве са 
кратком личном и радном биографијом 
подносе се у року до 15 дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику 
РС“, односно дневном листу „Политика“ 
и публикацији „Послови“, на горенаведе-
ну адресу. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати.

Градско позориште 
„театар 91“
18220 Алексинац
Душана Тривунца 15
тел. 018/801-722

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђе-
них законом, кандидат мора да испуњава 
и следеће услове: да има високу стручну 
спрему: учитељски, филолошки, фило-
зофски или факултет драмских уметнос-
ти; најмање 3 године радног искуства у 
области културе; искуство у руковођењу, 
организацији и маркетингу. Сваки канди-
дат је дужан да предложи Програм рада 
и развоја установе као саставни део кон-
курсне документације. Уз пријаву дос-
тавити сва потребна уверења и потврде 
којима кандидат доказује да испуњава 
опште и посебне услове предвиђене кон-
курсом. Рок за пријаву је 15 дана.

пАнЧЕво

омладинска задруГа 
„омза“
26210 Ковачица, Маршала Тита 11
тел. 013/661-168

Директор
на мандатни период од 5 година

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају 
следеће услове: да имају средње, више 
или високо образовање; најмање 5 годи-
на искуства на руководећим функцијама; 
да познају рад на рачунару; возачка доз-
вола „Б“ категорије. Кандидати уз пријаву 
прилажу: диплому или оверену фотоко-
пију дипломе, односно уверења о стече-
ном одговарајућем образовању; овере-
ну фотокопију возачке дозволе; доказ о 
познавању рада на рачунару, односно за 
кандидате који га не приложе, извршиће 
се провера познавања рада на рачунару 
у Омладинској задрузи. Конкурс је отво-
рен 8 дана од дана објављивања у пуб-
ликацији „Послови“. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у раз-
матрање. Предлог кандидата по конкурсу 
извршиће конкурсна комисија коју је име-
новао Управни одбор, а избор кандидата 
ће се извршити на седници Скупштине 
Омладинске задруге „Омза“. Пријаве са 
приложеним доказима о испуњавању тра-
жених услова и назнаком: „За конкурс“, 
послати на горенаведену адресу.

Обука за
активно 
тражење
посла

Посао се не чека, 
посао се тражи

Обука за активно
тражење посла

Стекните 
конкурентску 

предност

Запослимо 
Србију 

Локални акциони планови запошљавања
Запослимо Србију 

Национална служба
за запошљавање

Регионална политика запошљавања

Пословни центри НСЗ

ВЕЛИКЕ ИДЕЈЕ 
ЗА МАЛИ 
БИЗНИС

Обуке и субвенције
за запошљавање

Унапредите
своје

пословање

Национална служба
за запошљавање

Пословни центри 
НСЗ

План за 
реализацију 

вашег
бизниса

САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊА

НАЈКРАЋИ ПУТ
ДО ПОСЛА

Национална служба
за запошљавање

САЈМОВИ ЗАПОШЉАВАЊА

Први утисак је 
најважнији –
будите
испред свих

Национална служба
за запошљавање

Друштвена одговорност

ПРИОРИТЕТИ У 
ЗАПОШЉАВАЊУ

Друштвена
одговорност

Људи су
мера успеха

Шанса за младе

Школа је знање, 
посао је занат

Национална служба
за запошљавање

Шанса за 
младе

Програми 
приправништва – 

знање у пракси

ПРАВИ 
ОДГОВОРИ НА 
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ

У служби 
клијената

ПРАВИ 
ОДГОВОРИ НА 
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ Прави људи

на правим
пословима

Обуке и субвенције (за запошљавање)

Једнакост 
на тржишту 

рада

Подршка
запошљавању особа

са инвалидитетом

0800 300 301 
(позив је бесплатан)

нсЗ позивни 
центар

Администрација и управа
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пож АрЕвАц

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

Приправник за оспособљавање 
за вршење послова и задатака 
радног места за имовинско-
правне послове у Одељењу за 
привреду и имовинско-правне 
послове Општинске управе 
Општине Кучево
на одређено време

УСЛОВИ: висока стручна спрема-правни 
факултет, да је кандидат држављанин 
Републике Србије, да је пунолетан, да има 
општу здравствену способност, да има 
прописану стручну спрему, да није осуђи-
ван за кривично дело на безусловну казну 
затвора од најмање шест месеци или за 
кривично дело које га чини неподобним 
за рад у државним органима. Рок за под-
ношење пријава је 8 дана од дана обја-
вљивања огласа. Приликом подношења 
захтева за пријем у радни однос прило-
жити: уверења, диплому, остале исправе, 
односно оверене копије истих, као доказе 
о испуњавању наведених услова. Непо-
тпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узети у разматрање.

срЕмсК А мИТровИцА

општина стара пазова 
општинска управа
22300 Стара Пазова
Светосавска 11
тел. 022/310-170

Шеф Кабинета председника 
општине

УСЛОВИ: средње образовање у четворо-
годишњем трајању, друштвеног смера 
или гимназија, 1 година радног искуства и 
положен стручни испит за рад у органима 
државне управе.

Шеф Канцеларије за брзе 
одговоре

УСЛОВИ: високо образовање стечено на 
студијама првог степена (основне ака-
демске студије, основне струковне сту-
дије) у области економских наука или 
менаџмента и бизниса, односно студије 
у трајању до 3 године, 1 година радног 
искуства и положен стручни испит за рад 
у органима државне управе.

Административни послови у 
Канцеларији за брзе одговоре
2 извршиоца

УСЛОВИ: високо образовање стечено на 
студијама првог степена (основне ака-

демске студије, основне струковне сту-
дије) у области економских наука или 
менаџмента и бизниса, односно студије 
у трајању до 3 године, 1 година радног 
искуства и положен стручни испит за рад 
у органима државне управе.

Начелник Одељења за 
информационе технологије и 
комуникације

УСЛОВИ: високо образовање стечено на 
студијама другог степена (дипломске ака-
демске студије-мастер, специјалистич-
ке академске студије, специјалистичке 
струковне студије) у области рачунар-
ских наука, електротехничког и рачунар-
ског инжењерства и економских наука, 
односно основне студије у трајању од нај-
мање 4 године, 2 године радног искуства 
и положен стручни испит за рад у органи-
ма државне управе.

Послови уређивања интернет 
портала

УСЛОВИ: високо образовање стече-
но на студијама првог степена (основ-
не академске студије, основне стру-
ковне студије) у области рачунарских 
наука, електротехничког и рачунарског 
инжењерства, односно студије у трајању 
од најмање 3 године, 1 година радног 
искуства и положен стручни испит за рад 
у органима државне управе.

Послови техничког 
администратора

УСЛОВИ: средње образовање у четво-
рогодишњем трајању, електротехничког 
смера или гимназија, 1 година радног 
искуства и положен стручни испит за рад 
у органима државне управе.

Послови спремачице

УСЛОВИ: завршена осмогодишња школа.

Шеф Одсека за буџет

УСЛОВИ: високо образовање стечено на 
студијама другог степена (дипломске ака-
демске студије-мастер, специјалистичке 
академске студије, специјалистичке стру-
ковне студије) у области економских нау-
ка или менаџмента и бизниса, односно 
основне студије у трајању од најмање 4 
године, 1 година радног искуства и поло-
жен стручни испит за рад у органима 
државне управе.

Шеф Одсека за трезор и 
рачуноводство

УСЛОВИ: високо образовање стечено на 
студијама другог степена (дипломске ака-
демске студије-мастер, специјалистичке 
академске студије, специјалистичке стру-
ковне студије) у области економских нау-
ка или менаџмента и бизниса, односно 
основне студије у трајању од најмање 4 

године, 1 година радног искуства и поло-
жен стручни испит за рад у органима 
државне управе.

Шеф Одсека за послове 
културе

УСЛОВИ: високо образовање стечено на 
студијама другог степена (дипломске ака-
демске студије-мастер, специјалистичке 
академске студије, специјалистичке стру-
ковне студије) у области економских нау-
ка или менаџмента и бизниса, односно 
основне студије у трајању од најмање 4 
године, 1 година радног искуства и поло-
жен стручни испит за рад у органима 
државне управе.

Стручно-административни и 
преводилачки послови

УСЛОВИ: високо образовање стечено на 
студијама другог степена (дипломске ака-
демске студије-мастер, специјалистичке 
академске студије, специјалистичке стру-
ковне студије) у области филолошких 
наука, односно основне студије у трајању 
од најмање 4 године, филозофски факул-
тет-одсек за словачки језик и књижев-
ност, познавање словачког језика, 1 годи-
на радног искуства и положен стручни 
испит за рад у органима државне управе.

Послови менаџмента локалног 
економског развоја
2 извршиоца

УСЛОВИ: високо образовање стечено на 
студијама другог степена (дипломске ака-
демске студије-мастер, специјалистичке 
академске студије, специјалистичке стру-
ковне студије) у области менаџмента и 
бизниса, економских наука и саобраћајног 
инжењерства, односно основне студије у 
трајању од најмање 4 године, 1 година 
радног искуства и положен стручни испит 
за рад у органима државне управе.

Послови извршења буџета и 
праћења издатака корисника 
буџетских средстава у области 
јавних предузећа и осталих 
корисника јавних средстава

УСЛОВИ: високо образовање стече-
но на студијама првог степена (основ-
не академске студије, основне струков-
не студије) у области економских наука, 
односно основне студије у трајању до 3 
године, 1 година радног искуства и поло-
жен стручни испит за рад у органима 
државне управе.

Послови урбанизма и 
просторног планирања

УСЛОВИ: високо образовање стечено на 
студијама другог степена (дипломске ака-
демске студије-мастер, специјалистичке 
академске студије) у области гео-наука и 
ИМТ студија-дипломирани просторни пла-
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нер, 1 година радног искуства и положен 
стручни испит за рад у органима државне 
управе.

Општи послови

УСЛОВИ: средње образовање у четворо-
годишњем трајању, правног, економског 
смера или гимназија, 1 година радног 
искуства и положен стручни испит за рад 
у органима државне управе.

ОСТАЛО: да је лице држављанин Репу-
блике Србије; да је пунолетно; да има 
општу здравствену способност; да има 
прописану стручну спрему и радно 
искуство; положен стручни испит за рад у 
органима државне управе; да није осуђи-
вано за кривично дело на безусловну каз-
ну затвора од најмање 6 месеци или за 
кажњиво дело које га чини неподобним 
за обављање послова у државном органу. 
Уз пријаву на оглас приложити: уверење 
о држављанству; извод из матичне књи-
ге рођених; диплому, уверење о положе-
ном стручном испиту; потврду о радном 
искуству; уверење суда да кандидат није 
под истрагом, односно да није осуђиван 
за поменута кривична дела; лекарско 
уверење приложиће изабрани кандидат. 
Пријаве са приложеном документацијом 
о испуњавању сваког од наведених усло-
ва (сем лекарског уверења које ће иза-
брани кандидат доставити по пријему у 
радни однос), подносе се у року од 8 дана 
од дана објављивања огласа, Општин-
ској управи Општине Стара Пазова; број 
тел. 022/310-170, локал 149. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се разма-
трати.

општина ириГ 
општинска управа
22406 Ириг, Војводе Путника 1
тел. 022/400-600

Послови административног 
радника, дактилографа-
записничара, у Служби 
Скупштине Општине и 
Општинског већа, Општинске 
управе Општине Ириг

УСЛОВИ: основна школа, дактилограф-
ски курс, курс за рад на рачунару: Wоrd 
и Еxcel и једна година рада у државним 
органима. Општи услови: да је канди-
дат држављанин Републике Србије, да 
је пунолетан, да има општу здравствену 
способност, да није осуђиван за кривично 
дело на безусловну казну затвора од нај-
мање шест месеци или за кривично дело 
које га чини неподобним за обављање 
послова у државном органу. Пријаве на 
оглас са потребним доказима достави-
ти Одсеку за општу управу и заједничке 
послове, у року од 15 дана од дана обја-
вљивања.

сУбоТИц А

Град суботица 
Градска управа 
секретариЈат за 
општу управу и 
заЈедниЧке послове 
слуЖба за прописе, 
Јавне набавке и 
опште послове
24000 Суботица, Трг слободе 1
тел. 024/626-798

Оператер контакт центра 024-I

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, 
правног, економског, општег или геодет-
ског смера, са најмање 1 годином радног 
искуства, познавање рада на рачунару. 
Поред посебних услова, кандидати за 
заснивање радног односа на неодређе-
но време на горенаведеном радном мес-
ту 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 
имају општу здравствену способност, да 
нису осуђивани за кривично дело на без-
условну казну затвора од најмање шест 
месеци или за кажњиво дело које их 
чини неподобним за обављање послова у 
државном органу. Оглас је отворен 8 дана 
од дана објављивања. Пријаве на оглас, 
са доказима о испуњавању свих горенаве-
дених услова за заснивање радног одно-
са, заинтересовани кандидати подносе 
поштом, на адресу: Градска управа Субо-
тица (Пријава на оглас), Трг слободе 1 
или лично у Градски услужни центар Гра-
да Суботице, приземље, Трг слободе 1. 
Документацију којом се доказује испуње-
ност услова из огласа кандидати подносе 
у оригиналу или као оверене фотокопије 
или ће се у противном сматрати да им је 
пријава непотпуна. Непотпуне и неблаго-
времено поднете пријаве неће бити узете 
у обзир приликом одлучивања о избору 
кандидата.

УжИцЕ

општинска управа 
поЖеГа
31210 Пожега, Трг слободе 9
тел. 031/816-468

Инспектор канцеларијске 
контроле
за рад у Одељењу за утврђивање и 
наплату јавних прихода

УСЛОВИ: VI и VII/1 степен стручне спре-
ме, правне или економске струке, позна-
вање рада на рачунару.

Порески инспектор теренске 
контроле
за рад у Одељењу за утврђивање и 
наплату јавних прихода

УСЛОВИ: IV, VI и VII/1 степен стручне 
спреме, правне или економске струке, 
познавање рада на рачунару.

Послови издавања 
урбанистичких аката
за рад у Одељењу за урбанизам, 
грађевинарство, стамбено-
комуналне послове и заштиту 
животне средине

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спре-
ме, архитектонски факултет, факултет 
техничких наука, познавање рада на 
рачунару.

ОСТАЛО: Кандидат треба да испуњава и 
опште услове утврђене чл. 6 Закона о рад-
ним односима у државним органима: да је 
држављанин РС; да је пунолетан; да има 
општу здравствену способност; да није 
осуђиван за кривична дела на безусловну 
казну затвора од најмање 6 месеци или 
за кажњиво дело које га чини неподобним 
за обављање послова у државном органу. 
Пријаве са доказима о испуњености усло-
ва огласа послати на адресу: Општинска 
управа Пожега, Одељење за општу упра-
ву и заједничке послове.

Обука за
активно 
тражење
посла

Посао се не чека, 
посао се тражи

Обука за активно
тражење посла

Стекните 
конкурентску 

предност

Запослимо 
Србију 

Локални акциони планови запошљавања
Запослимо Србију 

Национална служба
за запошљавање

Регионална политика запошљавања

Пословни центри НСЗ

ВЕЛИКЕ ИДЕЈЕ 
ЗА МАЛИ 
БИЗНИС

Обуке и субвенције
за запошљавање

Унапредите
своје

пословање

Национална служба
за запошљавање

Пословни центри 
НСЗ

План за 
реализацију 

вашег
бизниса

САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊА

НАЈКРАЋИ ПУТ
ДО ПОСЛА

Национална служба
за запошљавање

САЈМОВИ ЗАПОШЉАВАЊА

Први утисак је 
најважнији –
будите
испред свих

Национална служба
за запошљавање

Друштвена одговорност

ПРИОРИТЕТИ У 
ЗАПОШЉАВАЊУ

Друштвена
одговорност

Људи су
мера успеха

Шанса за младе

Школа је знање, 
посао је занат

Национална служба
за запошљавање

Шанса за 
младе

Програми 
приправништва – 

знање у пракси

ПРАВИ 
ОДГОВОРИ НА 
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ

У служби 
клијената

ПРАВИ 
ОДГОВОРИ НА 
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ Прави људи

на правим
пословима

Обуке и субвенције (за запошљавање)

Једнакост 
на тржишту 

рада

Подршка
запошљавању особа

са инвалидитетом
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вршАц

дом омладине у вршцу
26300 Вршац, Дворска 28
тел. 013/830-604, 830-605
е-mail: dovs@hemo.net
dovrsac@gmail.com

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуња-
вају следеће услове: да поседују високу 
(VII степен) или вишу (VI степен) стручну 
спрему; да поседују организаторске спо-
собности. Уз пријаву кандидати обавезно 
прилажу: CV (биографију); оверену фото-
копију дипломе о стеченом високом или 
вишем образовању (оверену у суду или 
у општинској управи); уверење о држа-
вљанству (не старије од 6 месеци); уве-
рење надлежног суда да се против кан-
дидата не води кривични поступак због 
кривичног дела за које се гони по службе-
ној дужности (не старије од месец дана); 
програм рада и развоја Дома омладине у 
Вршцу. Изборни поступак ће се спровести 
само међу кандидатима који испуња-
вају све услове јавног конкурса за избор 
директора. Управни одбор Дома омлади-
не у Вршцу извршиће избор кандидата у 
року од 30 дана од дана завршетка јавног 
конкурса и предлог доставити оснива-
чу, односно СО Вршац. Кандидати који 
испуњавају услове јавног конкурса подно-
се пријаву са наведеном документацијом 
по јавном конкурсу, лично или достављају 
поштом у затвореној коверти, препору-
чено, на горенаведену адресу - Управни 
одбор, са назнаком: „За јавни конкурс 
за избор директора“. У пријави се оба-
везно наводи име и презиме, име једног 
родитеља, ЈМБГ, адреса пребивалишта, 
адреса на коју се кандидату достављају 
обавештења, број телефона, досадашње 
радно и стручно искуство. Рок за подно-
шење пријава је 15 дана од дана обја-
вљивања. Неблаговремене, некомплетне 
и непотпуне пријаве уз које нису прило-
жени сви потребни докази на тражени 
начин, неће се узимати у разматрање. 
Додатне информације могу се добити на 
горенаведене бројеве телефона.

Јатп „бела црква“
26340 Бела Црква, Првог октобра бб
тел. 013/851-091

Директор
на мандатни период до 4 године

УСЛОВИ: висока стручна спрема технич-
ког смера и 3 године искуства у струци; 
виша стручна спрема техничког смера и 5 
година искуства у струци; средња струч-
на спрема и 8 година искуства у струци. 
Поред општих услова предвиђених зако-
ном, кандидат треба да уз пријаву при-
ложи: оверену диплому о стеченој струч-
ној спреми, уверење о држављанству РС, 
извод из матичне књиге рођених. Лекар-

ско уверење подноси се пре закључења 
уговора о раду. Доказ о неосуђиваности 
прибавља кандидат од надлежног суда 
лично. Рок за пријављивање је 8 дана 
од дана објављивања. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узимати у раз-
матрање.

ЗА јЕЧАр

стамбена задруГа 
„књаЖевац“
19350 Књажевац
Добривоја Радосављевића 10
тел. 063/418-204

Директор
на мандатни период од четири 
године

УСЛОВИ: VII или VI степен стручне спре-
ме, да кандидат има 4 године радног иску-
ства на пословима руковођења. Конкурс 
је отворен 15 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови“. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узе-
ти у разматрање. Пријаве са доказима о 
испуњавању услова слати на горенаве-
дену адресу, са назнаком: „За конкурсну 
комисију“.

 Трговина и услуге

обуЋарска радња 
„Гиле“
Сокобања, А. Маркишића 10
тел. 063/8734-985

Обућар

Опис посла: поправка обуће и предмета 
од коже.

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

„аутостад“ доо
32000 Чачак
Ђорђа Томашевића 176
тел. 032/5350-420

Администратор гарантних 
поправки
на одређено време од шест месеци

УСЛОВИ: IV, VI или VII степен стручне 
спреме, без обзира на занимање, одлич-
но познавање енглеског језика-виши ниво 
знања; знање рада на рачунару; возачка 
дозвола „Б“ категорије; спремност за стро-
го поштовање процедура; пожељно рад-
но искуство на истом или сличном радном 

месту; предност имају лица мушког пола, 
старости између 30 и 35 година; проб-
ни рад месец дана; обезбеђена исхрана. 
Заинтересовани кандидати пријаве и рад-
не биографије (CV) могу да шаљу поштом 
и на е-mail: dusan.zivanic@fird-cacak.rs. 
Конкурс је отворен до 24.12.2012. године.

„RDM еаS“ Dоо
11070 Нови Београд
Булевар Арсенија Чарнојевића 178

Продавац прехрамбене робе
на одређено време до 12 месеци

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спре-
ме, основно знање рада на рачунару, 
радно искуство у раду са прехрамбеном 
робом. Пријављивање на број телефона: 
011/6691-272.

стр „пивара“
34000 Крагујевац
Стојана Протића 69
тел. 063/615-564

Продавац на одељењу меса
на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спре-
ме, без обзира на занимање, предвиђен 
сменски рад. Заинтересована лица тре-
ба да се јаве лицу за контакт: Вуловић 
Радојици, на број телефона: 063/615-564, 
сваког дана искључиво до 15,00 часова, а 
најкасније до 31.12.2012. године.

суптГр „храст“
17540 Босилеград
Индустријска бб
тел. 017/878-840

Шивач
на одређено време до 12 месеци

УСЛОВИ: било који степен стручне спре-
ме, занимање: шивач текстила, са радним 
искуством од најмање 12 месеци, пробни 
рад 30 дана.

Тапетар намештаја
на одређено време до 12 месеци
2 извршиоца

УСЛОВИ: било који степен стручне спре-
ме, без обзира на радно искуство, пробни 
рад 30 дана.

ОСТАЛО: За оба радна места пријаве сла-
ти на горенаведену адресу или на е-mail: 
hrastnamestaj@gmail.com или се јавити на 
број тел. 069/635-014. Рок за пријављи-
вање је 15 дана од дана објављивања.

Администрација и управа / Трговина и услуге
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пп „меркур марком“
11000 Београд, Милешевска 12
тел. 011/2455-295
е-mail: merkur@nadlanu.com

Рачуновођа-књиговођа

УСЛОВИ: од IV до VII степена струч-
не спреме, 5 година радног искуства на 
наведеним пословима; познавање Word-a 
и Еxcel-a; пожељно знање израде заврш-
ног рачуна. Кандидати треба да се јаве 
на бројеве телефона: 011/2455-295 и 
063/277-681. Оглас је отворен до попуне 
радног места.

 Грађевинарство   
     и индустрија

акционарско друштво 
„фабрика седишта“ 
прибоЈ 
у реструктурирању
31330 Прибој
Велимира Бандовића бб
тел. 033/2445-228

Извршни директор

УСЛОВИ: За извршног директора може 
бити именовано лице које испуњава сле-
деће услове: да има високу стручну спре-
му економског, правног или машинског 
смера, најмање 5 година радног искуства 
у струци, поседовање организационих и 
руководствених способности, доказани 
резултати и успеси у обављању досада-
шњих послова, да је држављанин Репу-
блике Србије, да има општу здравствену 
способност, да нема законских сметњи за 
именовање на функцију извршног дирек-
тора, да није осуђивано за кривично дело 
на безусловну казну затвора у трајању 
од најмање шест месеци или за кажњи-
во дело које га чини неподобним за оба-
вљање дужности у Друштву, као и друге 
услове прописане законом. Надлежност, 
послови и обавезе извршног директора 
утврђени су Законом о јавним предузећи-
ма, Статутом Друштва и општим актима 
Друштва. Уз пријаву на конкурс приложи-
ти доказе о испуњавању општих и посеб-
них услова, са адресом пребивалишта 
и телефонским бројем, и то: оригинал 
извод из матичне књиге рођених, уве-
рење о општој здравственој способности, 
кратку биографију са радним искуством, 
копију дипломе о стручној спреми, уве-
рење о некажњавању од надлежног суда. 
Рок за подношење пријаве је 5 дана од 
дана објављивања конкурса. Пријаве 
се достављају лично, радним данима, у 
времену од 08,00 до 14,00 часова или на 
горенаведену адресу.

„аLMAKS SECURITY 
SYSTEMS“ Dоо
11000 Београд
Васе Чарапића 3
тел. 011/2852-606
е-mail: srosandic@almaks.rs

Руководилац монтаже и 
сервисирања

УСЛОВИ: VI или IV степен стручне спре-
ме, електро струке; најмање једна годи-
на радног искуства у области система 
техничке заштите; предност: од 30 до 
40 година старости; возачка дозвола „Б“ 
категорије; енглески језик-почетни ниво.

Менаџер сектора за 
инжењеринг

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, 
електротехнички факултет; предност: од 
30 до 40 година старости; предност имају 
кандидати који поседују лиценце 353 
и 453; возачка дозвола „Б“ категорије; 
основна информатичка обука; енглески 
језик-почетни ниво.

ОСТАЛО: Пријаве слати на е-mail: 
srosandic@almaks.rs или се јавити на број 
телефона: 011/2852-606. Рок за пријављи-
вање је 15 дана од дана објављивања.

„про Галвано 
микрометал“ ад
11080 Земун, Марка Николића 9
тел. 011/3160-216
е-mail: pravnasluzba@progalvano.com

Комерцијалиста
на одређено време од 3 месеца

УСЛОВИ: дипломирани машински 
инжењер или дипломирани економиста 
за унутрашњу и спољну трговину; позна-
вање рада на рачунару; возачка дозво-
ла „Б“ категорије; знање енглеског јези-
ка-виши ниво; познавање извоза-увоза; 
радно искуство 12 месеци. Заинтересо-
вани кандидати могу слати биографије 
на е-mail: pravnasluzba@progalvano.com, у 
року од 8 дана од дана објављивања кон-
курса.

„елдон Група“ доо
11420 Смедеревска Паланка
Петра Муњаса бб
тел. 026/322-394

Радник за вулканизацију 
делова и рад на преси
уговор о делу

УСЛОВИ: средња стручна спрема, без 
обзира на занимање, са искуством на 
датим пословима.

    Mедицина
     и пољопривреда 

специЈална болница 
„свети сава“
11000 Београд, Немањина 2
тел. 011/6642-831

Медицински техничар
2 извршиоца

Медицински техничар
на одређено време до повратка 
запослене са тудничког/
породиљског боловања
4 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, 
медицинска школа-општи смер; положен 
стручни испит за звање: медицински тех-
ничар; шест месеци радног искуства у 
струци.

Помоћни радник за преношење 
и транспорт пацијената

Спремачица

УСЛОВИ: II степен стручне спреме, основ-
на школа, пробни рад 3 месеца.

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да прило-
же следећу документацију (фотокопије): 
диплому о завршеној траженој школи; 
потврду/уверење о положеном траженом 
стручном испиту; кратку биографију са 
адресом и контакт телефоном. Пријаве се 
подносе поштом на наведену адресу бол-
нице. Пријаве поднете мимо означеног 
рока и без потпуне документације неће се 
узимати у разматрање.

дом здравља бела 
паланка
18310 Бела Паланка, Нушићева 2

Дипломирани фармацеут
2 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђе-
них законом, кандидат мора испуњавати 
и следеће посебне услове: VII/1 степен 
стручне спреме, завршен фармацеут-
ски факултет, положен стручни испит и 
познавање рада на рачунару. Уз пријаву 
на оглас приложити: диплому о стручној 
спреми и уверење о положеном стручном 
испиту-који се достављају у оригиналу 
или у овереним фотокопијама. Рок за под-
ношење пријава са краћом биографијом 
је осам дана од дана објављивања огла-
са. Пријаве слати на адресу: Дом здравља 
Бела Паланка, са назнаком: „Директору“. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се разматрати.
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клиниЧко-болниЧки 
центар „звездара“
11000 Београд
Димитрија Туцовића 161
тел. 011/3806-333
факс: 011/3809-650

Дипломирани економиста

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завр-
шен економски факултет, најмање три 
године радног искуства на пословима 
ревизије, интерне контроле, финансијске 
контроле или на рачуноводствено-финан-
сијским пословима и положен испит за 
стицање звања: овлашћени интерни реви-
зор у јавном сектору. Пријаве са биогра-
фијом и овереним фотокопијама доказа о 
испуњавању наведених услова, подносе 
се у року од 8 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови“, на горенаведе-
ну адресу, са назнаком: „За конкурс ради 
пријема у радни однос“. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће бити узете у 
разматрање. Кандидати ће писаним путем 
бити обавештени о резултатима конкурса.

дом здравља 
поЖаревац
12000 Пожаревац
Јована Шербановића 12

Доктор стоматологије
са половином радног времена, за 
рад у школским амбулантама, на 
одређено време до 6 месеци
4 извршиоца

Опис послова: обавља стоматолошке пре-
гледе и интервенције из домена дечје и 
превентивне стоматологије; одређује 
терапију и начин лечења, ради системат-
ске стоматолошке прегледе деце, ради 
на здравственом просвећивању деце; 
сарађује са специјалистима стоматоло-
гије по питању даљег лечења, сарађује са 
наставним особљем; ради и друге послове 
сходно својој струци и актима РФЗО. 

УСЛОВИ: поред законом прописаних усло-
ва за заснивање радног односа, потребно 
је испуњавати и следеће услове: завр-
шен стоматолошки факултет и положен 
стручни испит. Потребна документација: 
оверена фотокопија дипломе о заврше-
ном стоматолошком факултету и оверена 
фотокопија уверења о положеном струч-
ном испиту.

Медицински техничар
на одређено време до 6 месеци, 
за рад у здравственој служби 
Костолац
2 извршиоца

Опис послова: узима потребне податке од 
пацијената; припрема пацијента за пре-
глед, по потреби врши тријажу пације-
ната по болестима и према лекарима, по 
налогу лекара даје одговарајућу тера-

пију; врши наплату и фактурисање пру-
жених услуга; води потребну медицинску 
и другу документацију; води рачуна о сте-
рилности материјала и средстава за рад; 
обавља и друге послове из домена своје 
струке по налогу непосредног руководи-
оца.

УСЛОВИ: завршена средња медицинска 
школа општег смера и положен стручни 
испит. Потребна документација: оверена 
фотокопија дипломе о завршеној меди-
цинској школи и оверена фотокопија уве-
рења о положеном стручном испиту.

ОСТАЛО: За оба радна места потребно 
је доставити и извод из матичне књиге 
рођених (не старији од шест месеци) или 
оверену фотокопију. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати. Пријаву са биогра-
фијом и потребном документацијом дос-
тавити на горенаведену адресу, са назна-
ком: „Пријава на оглас за радно место 
_______________ под редним бројем 
______“.

„фитомедицина“ доо 
ниш
18000 Ниш, Ђуке Динић 31

Продаја и саветодавне услуге у 
пољопривредној апотеци
на одређено време
2 извршиоца

УСЛОВИ: дипломирани инжењер за заш-
титу биља, струковни инжењер пољопри-
вреде, смер заштита биља или било која 
виша школа; пробни рад; пожељно рад-
но искуство. Пријаве слати на е-mail: 
fitomedicina@open.telekom.rs. Контакт 
телефон: 064/1702-927.

дом здравља 
нови пазар
36300 Нови Пазар
Генерала Живковића 1
тел. 020/314-722

Медицинска сестра-техничар
за рад у Дому здравља у Служби 
опште медицине

УСЛОВИ: завршена средња медицин-
ска школа-општи смер, положен стручни 
испит и да кандидат поседује лиценцу. Уз 
пријаву на оглас кандидат прилаже дока-
зе о испуњавању услова, у оригиналу или 
у овереном препису: уверење о држа-
вљанству, доказ да се против кандида-
та не води истрага и кривични поступак. 
Оглас је отворен 8 дана од дана објављи-
вања. Пријаве се подносе на адресу Дома 
здравља, са назнаком: „За јавни оглас“.

општа болница 
нови пазар
36300 Нови Пазар
Генерала Живковића 1
тел. 020/314-722

Медицинска сестра-општи 
смер
за рад у Служби биохемијске 
лабораторије

УСЛОВИ: завршена средња медицин-
ска школа-општи смер, положен стручни 
испит и да кандидат поседује лиценцу. 
Уз пријаву на оглас кандидат прилаже 
доказе о испуњавању услова, у оригина-
лу или у овереном препису: уверење о 
држављанству, извод из матичне књиге 
рођених, доказ да се против њега не води 
истрага и кривични поступак. Непотпуна 
и неблаговремено достављена докумен-
тација неће се разматрати. Оглас је отво-
рен 8 дана од дана објављивања. Пријаве 
се подносе на адресу Болнице, са назна-
ком: „Јавни оглас“.

специЈална болница за 
психиЈатриЈске болести 
„ковин“
26220 Ковин, Цара Лазара 253
тел/факс: 013/741-166

Виши санитарни техничар

УСЛОВИ: завршена виша медицинска 
школа-VI степен, смер санитарни тех-
ничар, положен стручни испит за вишег 
санитарног техничара, без обзира на рад-
но искуство.

Спремачица на одељењу
на одређено време до 12 месеци
3 извршиоца

УСЛОВИ: завршена основна школа-I сте-
пен, без обзира на радно искуство.

ОСТАЛО: Кандидати су у обавези да 
доставе: пријаву са кратком биографијом: 
за радно место: виши санитарни техни-
чар: фотокопију дипломе о завршеној 
стручној спреми-VI степен, звање: виши 
санитарни техничар, уверење о положе-
ном стручном испиту за вишег санитарног 
техничара; за радно место спремачица: 
фотокопију дипломе о завршеној основ-
ној школи. Пријаве са потребним докази-
ма достављају се на горенаведену адре-
су, у року од 8 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови“. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разма-
трати.

http://www.nsz.gov.rs/
ВАшА ПРАВА АдРЕСА:
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здравствени центар 
сурдулица
17530 Сурдулица
Српских владара 111
тел. 017/815-300

Медицинска сестра-
педијатријски смер
на одређено време до повратка 
раднице са породиљског одсуства

УСЛОВИ: IV степен, завршена медицин-
ска школа-педијатријски смер, положен 
стручни испит. Потребна документација: 
оверена фотокопија дипломе, оверена 
фотокопија уверења о положеном струч-
ном испиту, извод из матичне књиге 
рођених, односно венчаних за особе које 
су мењале презиме, уверење Националне 
службе за запошљавање да се лице нала-
зи на евиденцији тражилаца запослења, 
лекарско уверење.

дом здравља љубовиЈа 
(са стационаром)
15320 Љубовија
Војводе Мишића 58
тел. 015/661-898

Медицинска сестра-техничар
на одређено време до повратка 
раднице са породиљског боловања

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завр-
шена медицинска школа. Кандидати уз 
пријаву подносе: оверену фотокопију 
дипломе о завршеној медицинској школи, 
фотокопију сведочанства за сва четири 
разреда средње школе, оверену фото-
копију потврде о положеном стручном 
испиту, решење о упису у именик коморе, 
кратку биографију, уверење Националне 
службе за запошљавање, потврду о рад-
ном искуству након положеног стручног 
испита на пословима пружања здравстве-
не заштите и кратку биографију. Пријаве 
са доказима доставити на адресу устано-
ве, у року од 8 дана од дана објављивања 
огласа.

Геронтолошки центар 
зрењанин
23000 Зрењанин
Принципова 22-26

Директор
за мандатни период од четири 
године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава 
следеће услове: за директора може бити 
именован држављанин Републике Србије 
који је стекао високо образовање на сту-
дијама другог степена (мастер академс-
ке студије, специјалистичке академске 
студије, специјалистичке струковне сту-
дије), односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године и 

одговарајући академски, односно струч-
ни назив утврђен у области правних, пси-
холошких, педагошких и андрагошких 
наука, специјалне едукације и рехабили-
тације, социолошких, политичких, еко-
номских или медицинских наука; најмање 
пет година радног искуства у струци. Уз 
пријаву приложити: основне биографске 
податке са прегледом кретања у служби, 
оверен препис или оверену фотокопију 
дипломе, уверење надлежног суда да не 
постоје законске сметње, односно забра-
не за обављање послова директора (да 
се против лица не води истрага, нити је 
подигнута оптужница) и потврда из каз-
нене евиденције МУП-а, доказ (потврда) 
о радном искуству, фотокопију личне кар-
те и програм рада за мандатни период. 
Рок за подношење пријава је 15 дана од 
дана објављивања у публикацији „Посло-
ви“. Пријаве са потребном документа-
цијом доставити непосредно или поштом, 
на горенаведену адресу, са назнаком: 
„За конкурсну комисију“. Непотпуне или 
неблаговремене пријаве неће се узимати 
у разматрање.

национална слуЖба за 
запошљавање
11000 Београд, Краља Милутина 8

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

Послодавац: Gulu Indepеndеnt Hospital
Место рада: Гулу, Уганда

Гинеколог

Опис посла: послови специјалисте гине-
кологије.

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

Биомедицински инжењер

Опис посла: послови биомедицинског 
инжењера.

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

Медицинска сестра

Опис посла: послови медицинске сестре.

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

ОСТАЛО: Врста радног односа: уговор о 
раду на 2 године; обезбеђен бесплатан 
смештај; исхрана није укључена; дужина 
радног времена: 54 часа недељно; посло-

давац плаћа трошкове повратне авионске 
карте од Србије до Уганде (која ће бити 
купљена и дата кандидату пред пут) и 
такође ће рефундирати 50 USA $ који се 
плаћају при уласку у Уганду. Препорука 
од стране послодавца: вакцинација про-
тив жуте грознице и превентива против 
маларије.

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

Начин конкурисања: Документацију дос-
тавити скенирану на е-mail: zaposljavanje@
nsz.gov.rs или поштом, на адресу: Нацио-
нална служба за запошљавање, Дечанска 
8/V, 11000 Београд, са назнаком: „За кон-
курс: Уганда, назив радног места за које 
се конкурише: _ _ _ _“.

Детаљне информације о условима рада 
кандидати ће добити на разговору са пос-
лодавцем. О месту и термину одржавања 
разговора биће обавештени путем теле-
фона кандидати који уђу у ужи избор. Рок 
трајања конкурса је до 31.12.2012. годи-
не.

национална слуЖба за 
запошљавање
11000 Београд, Краља Милутина 8

Оглашава слободна радна места, за 
рад у Либији:

Послодавац: Болница „ЕЛ ЖМЕЈЛ“
Место рада: Џемаил, Либија

Специјалиста неурохирургије
2 извршиоца

УСЛОВИ: наведена специјализација.

Специјалиста ортопедске 
хирургије
2 извршиоца

УСЛОВИ: наведена специјализација.

Специјалиста хирургије уха, 
грла и носа

УСЛОВИ: наведена специјализација.

Специјалиста опште хирургије
3 извршиоца

УСЛОВИ: наведена специјализација.

Медицина и пољопривреда
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Специјалиста васкуларне 
хирургије

УСЛОВИ: наведена специјализација.

Специјалиста дечије хирургије

УСЛОВИ: наведена специјализација.

Консултант за хирургију ока

УСЛОВИ: специјалиста офталмохирургије.

Специјалиста интерне 
медицине
3 извршиоца

УСЛОВИ: наведена специјализација.

Специјалиста клиничке 
хематологије

УСЛОВИ: наведена специјализација.

Специјалиста нефрологије
2 извршиоца

УСЛОВИ: наведена специјализација.

Специјалиста кардиологије

УСЛОВИ: наведена специјализација.

Специјалиста пулмологије

УСЛОВИ: наведена специјализација.

Специјалиста анестезиологије
2 извршиоца

УСЛОВИ: наведена специјализација.

Специјалиста педијатрије
4 извршиоца

УСЛОВИ: наведена специјализација.

Специјалиста гинекологије и 
акушерства
4 извршиоца

УСЛОВИ: наведена специјализација.

Специјалиста хематологије

УСЛОВИ: наведена специјализација.

Специјалиста бактериологије и 
вирусологије
2 извршиоца

УСЛОВИ: наведена специјализација.

Специјалиста радиологије

УСЛОВИ: наведена специјализација.

Специјалиста физикалне 
терапије

УСЛОВИ: наведена специјализација.

Специјалиста 
неуропсихијатрије

УСЛОВИ: наведена специјализација.

Специјалиста ургентне 
медицине
4 извршиоца

УСЛОВИ: наведена специјализација.

Медицинска сестра на 
одељењу
5 извршилаца

УСЛОВИ: медицинска сестра/техничар.

Медицинска сестра у хирургији
5 извршилаца

УСЛОВИ: медицинска сестра/техничар.

Бабица
5 извршилаца

УСЛОВИ: бабица.

За све наведене позиције: знање 
енглеског језика-средњи ниво; знање 
арапског језика-пожељно.

ОСТАЛО: Врста радног односа: уговор о 
раду на годину дана, са пробним радом 
у трајању од 3 месеца; висина плате: за 
докторе специјалисте од 2.000 до 2.500 
(USA $) бруто; за медицинске сестре и 
бабице од 800 до 1.300 (USA $) бруто; 
обезбеђен бесплатан смештај; послода-
вац сноси трошкове повратне авионске 
карте од Србије до Либије, издавања 
улазних виза и регулисања радних дозво-
ла, авионског превоза и визирања пасоша 
приликом довођења породице.

Потребна документација: радна биогра-
фија; фотокопија факултетске дипломе 
или дипломе средње школе; за лека-
ре специјалисте-доказ о специјализа-
цији. Наведена документа доставити на 
енглеском језику (у моменту подношења 
пријаве није потребна овера од стране 
судског тумача).

Пре потписивања уговора о раду, изабра-
ни кандидати ће бити у обавези да о вла-
ститом трошку доставе лекарско уверење 
на хепатитис А, Б, Ц и ХИВ.

Начин конкурисања: Документацију дос-
тавити скенирану на е-mail: zaposljavanje@
nsz.gov.rs или поштом, на адресу: Нацио-
нална служба за запошљавање, Дечанска 
8/V, 11000 Београд, са назнаком: „За кон-
курс: Либија, назив радног места за које 
се конкурише: _ _ _ _“.

Детаљне информације о условима рада 
кандидати ће добити на разговору са пос-
лодавцем. О месту и термину одржавања 
разговора биће обавештени кандидати 
који уђу у ужи избор, путем телефона.

Рок трајања конкурса: до 21.12.2012. 
године.

дом здравља раковица
11090 Београд, Краљице Јелене 22

Дипломирани фармацеут-
медицински биохемичар

Опис послова: одговоран је и учествује у 
изради свих анализа које се раде у лабо-
раторији, стара се о квалитетној изради 
лабораторијских анализа, контролише 
методе рада и тачност анализа на свим 
пунктовима, стара се о рационалној пот-
рошњи материјала, уводи нове методе 
рада, испитује прецизност и реципроду-
цибилност анализа, контролише исправ-
ност хемикалија и тестова, ради и ток-
сиколошке анализе, стара се о стручном 
оспособљавању особља и врши струч-
ни надзор над њиховим радом, бави се 
здравствено васпитним радом, информи-
ше здравствене раднике о новим анализа-
ма и њиховим специфичностима, ради на 
аутоматизованим апаратима и води рачу-
на о исправности њиховог коришћења, 
ради и друге послове по налогу начелни-
ка службе коме одговара за свој рад.

УСЛОВИ: фармацеутски факултет-VII/1 
степен стручне спреме, положен струч-
ни испит, познавање рада на рачунару 
(основни пакет МS Оffice и Windows окру-
жење) и радно искуство 3 године. Кан-
дидати су обавезни да уз пријаву са био-
графијом доставе: фотокопију дипломе о 
завршеном факултету, фотокопију дозво-
ле за рад-лиценцу издату од надлежне 
коморе (ако је кандидат у радном односу) 
или решење о упису у комору (ако кан-
дидат није у радном односу), уверење да 
кандидат није осуђиван (уверење издаје 
МУП) и уверење да се против кандида-
та не води кривични поступак (уверење 
издаје суд), извод са евиденције Нацио-
налне службе за запошљавање (за кан-
дидате који се налазе на евиденцији 
Националне службе за запошљавање), 
кратку биографију са адресом и контакт 
телефоном. Рок за подношење пријава је 
8 дана од дана објављивања у публика-
цији „Послови“. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се разматрати. Канди-
дати који испуњавају услове огласа могу 
бити позвани на разговор ради пружања 
додатних информација, које могу бити 
важне за доношење одлуке о пријему. 
Кандидат који буде изабран пре закључи-
вања уговора о раду дужан је да достави 
доказ о здравственој способности за рад 
на наведеним пословима. Одлука о избору 
биће објављена на огласној табли испред 
писарнице Дома здравља, у приземљу, 
Краљице Јелене 22 у Београду. Пријаве 
слати поштом на адресу: Дом здравља 
Раковица, 11090 Београд, Краљице Јеле-
не 22, са назнаком: „За оглас“ или лично 
доставити у писарницу Дома здравља.

Медицина и пољопривреда
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дом здравља Гроцка
11306 Гроцка
Српско-грчког пријатељства 17

Доктор специјалиста 
рендгенолог

УСЛОВИ: Поред општих услова за засни-
вање радног односа утврђених законом, 
кандидат треба да испуњава и следеће 
потребне услове: завршен медицински 
факултет-VII/2 степен стручне спреме, 
положен стручни испит; положен спе-
цијалистички испит из радиологије; посе-
довање лиценце за рад. Заинтересовани 
кандидати уз пријаву за радно место под-
носе следећу документацију: диплому о 
завршеној стручној спреми; положен спе-
цијалистички испит; диплому о положе-
ном стручном испиту; фотокопију личне 
карте; кратку биографију.

Медицинска сестра-техничар 
општег смера
3 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова за засни-
вање радног односа утврђених законом, 
кандидат треба да испуњава и следеће 
потребне услове: завршена средња меди-
цинска школа-IV степен стручне спреме, 
општег смера; положен стручни испит; 
поседовање лиценце за рад. Заинтересо-
вани кандидати уз пријаву за радно место 
подносе следећу документацију: диплому 
о завршеној стручној спреми; диплому о 
положеном стручном испиту; фотокопију 
личне карте; кратку биографију.

Педијатријска сестра

УСЛОВИ: Поред општих услова за засни-
вање радног односа утврђених законом, 
кандидат треба да испуњава и следеће 
потребне услове: завршена средња меди-
цинска школа-IV степен стручне спреме, 
педијатријског смера; положен стручни 
испит; поседовање лиценце за рад. Заин-
тересовани кандидати уз пријаву за рад-
но место подносе следећу документацију: 
диплому о завршеној стручној спреми; 
диплому о положеном стручном испиту; 
фотокопију личне карте; кратку биогра-
фију.

Лабораторијски техничар

УСЛОВИ: Поред општих услова за засни-
вање радног односа утврђених законом, 
кандидат треба да испуњава и следеће 
потребне услове: завршена средња меди-
цинска школа-IV степен, смер лаборато-
ријски техничар; положен стручни испит; 
поседовање лиценце за рад. Заинтересо-
вани кандидати уз пријаву за радно место 
подносе следећу документацију: диплому 
о завршеној стручној спреми; диплому о 
положеном стручном испиту; фотокопију 
личне карте; кратку биографију.

Спремачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова за засни-
вање радног односа утврђених законом, 
кандидат треба да испуњава и следеће 
потребне услове: завршена основна шко-
ла. Заинтересовани кандидати уз пријаву 
за радно место подносе следећу докумен-
тацију: сведочанство о завршеној основ-
ној школи; фотокопију личне карте; крат-
ку биографију.

ОСТАЛО: Како достављену документацију 
не враћамо кандидатима, иста не мора 
бити оверена. Одлука о избору кандидата 
биће објављена на огласној табли Дома 
здравља, а информације се могу добити у 
Правно-кадровској служби Дома здравља. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Посло-
ви“. Пријаве се подносе на горенаведе-
ну адресу или непосредно у канцеларији 
писарнице Дома здравља Гроцка. Пријаве 
мимо означеног рока и без потпуне доку-
ментације неће се узимати у разматрање.

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

Медицински биохемичар

Опис посла: вођење послова у лаборато-
рији поликлинике.

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут, смер 
медицински биохемичар или лекар спе-
цијалиста биохемије; пробни рад 3 месе-
ца; без обзира на радно искуство. Конкурс 
је отворен до попуне радног места. Заин-
тересовани кандидати могу радне био-
графије да доставе мејлом или да се јаве 
на горенаведени број телефона. Лице за 
контакт: Сеад Рамовић.

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

Дипломирани фармацеут

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

ветеринарска 
амбуланта 
„драГан“
Костолац, Партизанска 32
тел. 063/345-349

Ветеринар

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

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, 
дипломирани ветеринар, лиценца за рад, 
радно искуство је небитно; плаћени путни 
трошкови. Конкурс је отворен до попуне. 
Лице за контакт: Драган Ивановић.

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

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

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

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

Руководилац контроле и 
испитивања лекова

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

највећа понуда 
слободних послова 
на једном месту
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здравствени центар 
„алексинац“
18220 Алексинац
Момчила Поповића 144

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Општи услови: у складу са Зако-
ном о раду. Посебни услови: завршен 
медицински факултет и специјализација 
из гране медицине из делатности Здрав-
ственог центра и најмање пет година рад-
ног стажа по положеном специјалистич-
ком испиту; завршен економски или 
правни факултет и специјализација из 
здравственог права и едукација из обла-
сти здравственог менаџмента и најмање 
пет година радног стажа по завршеној 
специјализацији. Кандидати су обавезни 
да уз пријаву, у којој ће навести у крат-
ким цртама смернице свог рада, доставе: 
оверену фотокопију дипломе о заврше-
ном факултету, оверену фотокопију уве-
рења о специјализацији, потврду устано-
ве о укупном радном стажу и стажу после 
специјализације, извод из матичне књиге 
рођених и уверење да се против њих не 
води кривични поступак. Рок за пријаву 
је 8 дана од дана објављивања. Пријаве 
на конкурс доставити лично или поштом, 
на горенаведену адресу, са назнаком: 
„Пријава на конкурс за директора“. Прија-
ве са непотпуном документацијом, као и 
неблаговремене пријаве неће се разма-
трати. Бројеви телефона за информације: 
018/804-215, 018/804-211, лок. 105.

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

Специјалиста радиотерапије

Опис посла: обављање послова из доме-
на лекара специјалисте радиолога-радио-
терапеута.

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спре-
ме, лекар специјалиста; положен спе-
цијалистички испит; лиценца за лекаре; 
потребна најмање 1 година радног иску-
ства у струци. Обезбеђен је смештај; 
скраћено радно време: 30 сати недељно. 
Конкурс је отворен до попуне радног мес-
та. Заинтересовани кандидати треба да 
се на горенаведени број телефона обрате 
особама за контакт: Слађани Натошевић 
и Бојани Скрлатовић.

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

Специјалиста анестезије са 
реанимaцијом

Опис посла: послови специјалисте анесте-
зије са реанимацијом у Служби за полик-
линичку делатност.

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, 
лекар специјалиста, положен специја-
листички испит, лиценца за лекаре. Радно 
искуство: није услов; обезбеђен смештај. 
Конкурс је отворен до попуне радног мес-
та. Заинтересовани кандидати се на горе-
наведени број телефона, електронским 
путем и поштом на горенаведене адресе, 
обраћају особи за контакт: Слађани Нато-
шевић.

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

Специјалиста офталмологије
2 извршиоца

Опис посла: специјалистички офталмо-
лошки прегледи, дијагностика, хирургија.

УСЛОВИ: завршен медицински факул-
тет-специјалиста офталмологије; рад-
но искуство: пожељно (није неопходно); 
познавање рада на рачунару (МS Оffice 
пакет); знање енглеског језика; возачка 
дозвола „Б“ категорије (пожељна, није 
услов). Обезбеђен је смештај близу кли-
нике; пробни рад (4 месеца); рад у смена-
ма; радно време 8 сати дневно. Конкурс је 
отворен до попуне радних места. Заинте-
ресовани кандидати треба да се на горе-
наведене бројеве телефона обрате особи 
за контакт: Мирјани Тркуљи.

универзитетска 
деЧЈа клиника
11000 Београд, Тиршова 10
тел. 011/2060-676

Медицинска сестра-техничар
3 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, меди-
цинска школа-педијатријског или општег 
смера; положен стручни испит; пробни 
рад 3 месеца; најмање шест месеци рад-
ног искуства на пословима медицинске 
сестре-техничара након положеног струч-
ног испита. Пријаве се шаљу у затворе-
ној коверти, на наведену адресу Клини-

ке, са назнаком: „Пријава на конкурс за 
пријем медицинске сестре-техничара на 
неодређено време-3 извршиоца“.

Лабораторијски техничар
на одређено време по основу 
замене

УСЛОВИ: VI или IV степен стручне спреме, 
лабораторијски техничар; положен струч-
ни испит. Пријаве се шаљу у затвореној 
коверти, на наведену адресу Клинике, са 
назнаком: „Пријава на конкурс за пријем 
лабораторијског техничара на одређено 
време по основу замене“.

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да доставе 
следећа документа: кратку биографију; 
фотокопију личне карте; фотокопију 
дипломе о завршеној школи; фотокопију 
дипломе о положеном стручном испи-
ту; оверену фотокопију радне књижице. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узимати у разматрање.

Обука за
активно 
тражење
посла

Посао се не чека, 
посао се тражи

Обука за активно
тражење посла

Стекните 
конкурентску 

предност

Запослимо 
Србију 

Локални акциони планови запошљавања
Запослимо Србију 

Национална служба
за запошљавање

Регионална политика запошљавања

Пословни центри НСЗ

ВЕЛИКЕ ИДЕЈЕ 
ЗА МАЛИ 
БИЗНИС

Обуке и субвенције
за запошљавање

Унапредите
своје

пословање

Национална служба
за запошљавање

Пословни центри 
НСЗ

План за 
реализацију 

вашег
бизниса

САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊА

НАЈКРАЋИ ПУТ
ДО ПОСЛА

Национална служба
за запошљавање

САЈМОВИ ЗАПОШЉАВАЊА
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најважнији –
будите
испред свих

Национална служба
за запошљавање

Друштвена одговорност

ПРИОРИТЕТИ У 
ЗАПОШЉАВАЊУ
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одговорност

Људи су
мера успеха

Шанса за младе
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за запошљавање

Шанса за 
младе

Програми 
приправништва – 

знање у пракси

ПРАВИ 
ОДГОВОРИ НА 
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ

У служби 
клијената

ПРАВИ 
ОДГОВОРИ НА 
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ Прави људи

на правим
пословима

Обуке и субвенције (за запошљавање)

Једнакост 
на тржишту 

рада

Подршка
запошљавању особа

са инвалидитетом

Пословни центри НСЗ

Подршка у реализацији 
Предузетничке идеје

Медицина и пољопривреда
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  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 пре-
судом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злоста-
вљање малолетног лица или родоскр-
вњење, за кривично дело примање мита 
или давање мита, за кривично дело из 
групе кривичних дела против полне сло-
боде, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање;
4)  има држављанство Републике Србије.

Када се образовно-васпитни рад остварује 
на језику националне мањине, осим усло-
ва из става 1 овог члана, лице мора да има 
и доказ о знању језика на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад.
Услови из ст. 1 и 2 овог члана доказују се 
приликом пријема у радни однос и прове-
равају се у току рада.
Доказ о испуњености услова из става  1, 
тач. 1) и 4) и става 2 овог члана подно-
се се уз пријаву на конкурс, а из става 1 
тачка 2) овог члана пре закључења угово-
ра о раду. Доказ из става 1. тачка 3) овог 
члана прибавља установа.
Запосленом престаје радни однос ако се у 
току радног односа утврди да не испуња-
ва услове из ст. 1 и 2 овог члана или ако 
одбије да се подвргне лекарском прегледу 
у надлежној здравственој установи.

бЕогрА д

предшколска установа 
„перка виЋентиЈевиЋ“
11500 Обреновац, Вука Караџића 92
тел. 011/8721-283, 8721-479

Возач хране за децу

Курир-домар
за одржавање објеката за дневни 
боравак деце, фискултурних сала, 
дворишта и мобилијара-ложач за 
одржавање грејних инсталација 
у објектима за дневни боравак 
деце и објеката за реализацију 
припремно-предшколског 
програма

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спре-
ме, матурант гимназије, средња стручна 
спрема, машинске, саобраћајне, електро, 
металске струке, са положеним возачким 
испитом за моторна возила „Б“ и „Ц“ кате-
горије, са или без радног искуства, могућа 
провера психофизичких и радних способ-
ности.

Кувар

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, КВ 
кувар, угоститељске струке куварског 
смера, са или без радног искуства.

ОСТАЛО: Рок за подношење пријаве је 
осам дана од дана објављивања огла-
са. Писане пријаве достављати лично 
или поштом, на горенаведену адресу, са 
назнаком радног места за које се канди-
дат пријављује. Уз пријаву на конкурс 
доставити: доказ о стручној спреми, уве-
рење о држављанству Републике Србије. 
Фотокопије докумената морају бити ове-
рене и не старије од шест месеци. Уста-
нова прибавља доказ да кандидат није 
осуђиван правноснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања. Изабрани кандидат 
пре заснивања радног односа дужан је да 
достави лекарско уверење и санитарну 
књижицу.

исправка конкурса 
ош „Јосиф панЧиЋ“
11030 Београд, Пожешка 52
тел. 011/3554-845

Конкурс објављен 12.12.2012. годи-
не у публикацији „Послови“, испра-
вља се за радно место: наставник 
физичког васпитања, на одређено 
време до повратка раднице са поро-
диљског одсуства, и треба да гласи: 
наставник физичког васпитања, на 
одређено време до повратка радни-
це са породиљског одсуства, за 40% 
радног времена.

поништење оГласа 
предшколска установа 
„бошко буха“
11000 Београд, Прерадовићева 2а
тел. 011/7292-218

Оглас објављен 12.12.2012. године 
у публикацији „Послови“, поништа-
ва се за радно место: васпитач-при-
правник, на одређено време до 24 
месеца-1 извршилац.

универзитет у беоГраду 
факултет 
орГанизационих наука
11000 Београд, Јове Илића 154
тел. 011/3950-867

Ванредни професор за ужу 
научну област Индустријско и 
менаџмент инжењерство
на одређено време од пет година

Ванредни професор за ужу 
научну област Маркетинг, 
односи с јавношћу и 
мултимедијалне комуникације
на одређено време од пет година

Ванредни професор за ужу 
научну област Софтверско 
инжењерство
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: научни назив доктора наука 
из одговарајуће научне области; науч-
ни, односно стручни радови објављени у 
научним часописима или зборницима, са 
рецензијама и способност за наставни рад; 
више научних радова од значаја за развој 
науке у ужој научној области, објављених 
у међународним или водећим домаћим 
часописима, са рецензијама, оригинално 
стручно остварење, односно руковођење 
или учешће у научним пројектима, обја-
вљен уџбеник, монографија, практикум 
или збирка задатака за ужу научну област 
за коју се бира и више радова саопштених 
на међународним или домаћим научним 
скуповима. Уз пријаву приложити: дипло-
му о одговарајућој стручној спреми, био-
графију, списак радова и саме радове.

Асистент за ужу научну област 
Софтверско инжењерство
на одређено време од три године

Асистент за ужу научну 
област Маркетинг, односи с 
јавношћу и мултимедијалне 
комуникације
на одређено време од три године

УСЛОВИ: студент докторских студија или 
магистар наука из одговарајуће области 
коме је прихваћена тема докторске дисер-
тације, који је претходне нивое студија 
завршио са укупном просечном оценом 

Обука за  
активнО  
тражење 

 пОсла
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најмање 08,00, смисао за наставни рад. 
Уз пријаву приложити: диплому о одгова-
рајућој стручној спреми; потврду о уписа-
ним докторским студијама; о прихваћеној 
теми докторске дисертације; биографију; 
списак радова и саме радове.

ОСТАЛО: Услови за избор прописани су 
Законом, Статутом Универзитета, Ста-
тутом Факултета и Правилником о орга-
низацији и систематизацији послова на 
Факултету. Сви прилози се достављају у 
електронској форми на CD-у. Конкурс је 
отворен 15 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови“. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ош „вук караЏиЋ“
11253 Сремчица, Школска 4
тел. 011/2526-114, 2522-718
e-mail: оsvukk@open.telekom.rs

Наставник математике

Наставник српског језика

УСЛОВИ: одговарајуће образовање про-
писано Законом о основама система обра-
зовања и васпитања, Правилником о врс-
ти и степену стручне спреме наставника, 
стручних сарадника и васпитача у основ-
ној школи и Правилником о организацији 
рада и систематизацији радних места у 
школи; психичка, физичка и здравствена 
способност за рад са ученицима; да кан-
дидат није осуђиван правоснажном пресу-
дом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања; да је државља-
нин Републике Србије. Пријаве на кон-
курс, са доказима о испуњености услова 
за пријем у радни однос, достављају се 
на адресу школе. Кандидати су дужни 
да школи уз пријаву на конкурс доставе: 
писану биографију, оверену копију дипло-
ме о стеченој стручној спреми, оверену 
копију уверења о држављанству Републи-
ке Србије и извод из матичне књиге рође-
них или венчаних. Непотпуне и неблагов-
ремене пријаве неће бити разматране.

ош „нови беоГрад“
11070 Нови Београд
Народних хероја 12

Дипломирани дефектолог 
олигофренолог

Дипломирани дефектолог 
олигофренолог
на одређено време до повратка 
раднице са породиљског одсуства
2 извршиоца

Дипломирани дефектолог 
олигофренолог
на одређено време до истека 
мандата директору школе

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме. 
Кандидати за горенаведена радна места 

треба да испуњавају следеће услове: да 
имају одговарајуће образовање у складу 
са чл. 8 став 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања и чл. 92 Зако-
на о основној школи; да имају психичку, 
физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да нису осуђива-
ни правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и 
васпитања; да су држављани Републике 
Србије. Уз пријаву кандидати су дужни да 
доставе доказе о испуњавању услова за 
радно место на које конкуришу: доказ о 
одговарајућем образовању-диплома (ове-
рена фотокопија); доказ о држављанству 
Републике Србије (оверена фотокопија); 
извод из матичне књиге рођених (оверена 
фотокопија). Извештај о извршеном пре-
тходном лекарском прегледу (лекарско 
уверење) доставља изабрани кандидат 
пре закључења уговора о раду. Извештај 
из казнене евиденције Секретаријата 
унутрашњих послова прибавља школа по 
службеној дужности. Пријаве са потпуном 
документацијом слати на адресу школе, 
у року од 8 дана од дана објављивања. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати у поступку избора 
кандидата.

Домар

УСЛОВИ: Кандидати за горенаведено рад-
но место треба да испуњавају следеће 
услове: IV степен стручне спреме, стру-
ке: машинске, електро или столарске; 
да имају психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и учени-
цима; да нису осуђивани правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у 
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања; 
да су држављани Републике Србије. Уз 
пријаву кандидати су дужни да доставе 
доказе о испуњавању услова за радно 
место на које конкуришу: доказ о одго-
варајућем образовању (оверена фотоко-
пија); доказ о држављанству Републике 
Србије (оверена фотокопија); извод из 
матичне књиге рођених (оверена фотоко-
пија). Извештај о извршеном претходном 
лекарском прегледу (лекарско уверење) 
доставља изабрани кандидат пре закљу-
чења уговора о раду. Извештај из казне-
не евиденције секретаријата унутрашњих 
послова прибавља школа по службеној 
дужности. Пријаве са потпуном докумен-
тацијом слати на адресу школе, у року од 
8 дана од дана објављивања. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се разма-
трати у поступку избора кандидата.

ош „илиЈа Гарашанин“
Гроцка, Булевар револуције 11
тел. 011/8501-235, 8500-375
e-mail: оs.i.garasanin@gronet.rs

Професор географије
са 55% радног времена

Професор физичког васпитања
са 70% радног времена

Професор разредне наставе

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одгова-
рајуће образовање у складу са чл. 8 став 
1 тач. 1 и 2 и чл. 120 став 1 тачка 1 Зако-
на о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009 и 
5/2011) и у складу са Правилником о врс-
ти стручне спреме наставника и стручних 
сарадника у основној школи; психичка, 
физичка и здравствена способност за рад 
са децом и ученицима (проверу психофи-
зичких способности за рад са децом и уче-
ницима врши надлежна служба за послове 
запошљавања, применом стандардизова-
них поступака, а упућивање кандидата 
врши директор); да кандидат није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и 
васпитања (прибавља школа). Уз пријаву 
са биографијом поднети: оверен препис/
фотокопију дипломе о стеченом образо-
вању, уверење о држављанству (не ста-
рије од 6 месеци), извод из матичне књи-
ге рођених. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања конкурса, на адресу 
школе, са назнаком: „За конкурс“.

ош „алекса шантиЋ“
11130 Калуђерица, Краља Петра I 9
тел. 011/3140-655

Наставник хемије
са 70% радног времена

Наставник српског језика
са 67% радног времена, на 
одређено време до краја школске 
2012/2013. године

Наставник енглеског језика
са 90% радног времена, на 
одређено време до повратка 
запослене са боловања

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка 
запослене са боловања
2 извршиоца

Наставник грађанског 
васпитања
са 33% радног времена, на 
одређено време до краја школске 
2012/2013. године

Највећа понуда 
слободних послова 

на једном месту

Наука и образовање
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Наставник разредне наставе
за рад у продуженом боравку, на 
одређено време до краја школске 
2012/2013. године
2 извршиоца

Спремачица

УСЛОВИ: За радно место наставника: 
услови су предвиђени чл. 8 и 120 став 1 
Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 
52/2011), Правилником о степену и врс-
ти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гла-
сник РС-Просветни гласник“, бр. 11/2012). 
Кандидат треба да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима, да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања 
и васпитања, да је држављанин Републи-
ке Србије. За радно место спремачице: I 
степен стручне спреме, завршена основ-
на школа. Уз пријаву на конкурс достави-
ти: кратке биографске податке, оверену 
фотокопију дипломе о стеченом степену 
стручне спреме, извод из матичне књи-
ге рођених и уверење о држављанству. 
Доказ о поседовању психичке, физичке и 
здравствене способности за рад са децом 
и ученицима (лекарско уверење)-подноси 
се пре закључења уговора о раду. Доказ о 
неосуђиваности прибавља школа. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови“. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће бити 
разматране. Пријаве са документацијом 
подносе се лично или поштом, на адресу 
школе, са назнаком: „За конкурс“.

универзитет у беоГраду 
филозофски факултет
11000 Београд, Чика Љубина 18-20
тел. 011/3206-104

Доцент за ужу научну област 
Класичне науке
на одређено време од пет година 
(унапређење)

Доцент за ужу научну област 
Предшколска педагогија
на одређено време од пет година 
(избор)

Доцент за ужу научну 
област Општа педагогија са 
методологијом и историја 
педагогије
на одређено време од пет година 
(реизбор)-предност имају 
кандидати чије је тежиште 
истраживања Општа педагогија

Доцент за ужу научну област 
Андрагогија
на одређено време од пет година 
(реизбор)

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, 
научни степен доктора наука из уже науч-
не области за коју се бира; способност за 
наставни рад.

Асистент за ужу научну област 
Општа историја средњег века 
са помоћним историјским 
наукама
на одређено време од три године 
(избор)

УСЛОВИ: дипломирани историчар; сту-
дент докторских студија који је претходне 
нивое студија завршио са укупном про-
сечном оценом најмање 08,00 или ака-
демски назив магистра наука из области 
из које се бира.

Асистент за ужу научну област 
Археологија
на одређено време од три године 
(избор)

УСЛОВИ: дипломирани археолог; сту-
дент докторских студија који је претходне 
нивое студија завршио са укупном про-
сечном оценом најмање 08,00 или ака-
демски назив магистра наука из области 
из које се бира.

Асистент за ужу научну област 
Општа историја новог века
на одређено време од три године

УСЛОВИ: дипломирани историчар; сту-
дент докторских студија који је претходне 
нивое студија завршио са укупном про-
сечном оценом најмање 08,00 или ака-
демски назив магистра наука из области 
из које се бира.

Сарадник у настави за 
ужу научну област Општа 
педагогија са методологијом и 
историја педагогије
на одређено време од једне године 
(избор)

Сарадник у настави за ужу 
научну област Класичне науке
на одређено време од једне године 
(избор)

УСЛОВИ: студент дипломских академских 
или докторских студија, који је претходне 
нивое студија завршио са просечном оце-
ном најмање 08,00.

ОСТАЛО: Поред општих услова кандидати 
треба да испуњавају и услове предвиђене 
одредбама Закона о високом образовању 
(„Сл. гласник РС“, бр. 76/05) и Статута 
Факултета. Пријаве кандидата са прило-
зима (биографија са неопходним подаци-

ма за писање извештаја, дипломе, спи-
сак објављених радова и остала пратећа 
документација) доставити на наведену 
адресу Факултета.

основна школа 
„милорад 
лабудовиЋ лабуд“
11565 Барошевац
тел. 011/8158-725, 8158-087

Професор математике
за 89% радног времена, на 
одређено вареме до повратка 
раднице са породиљског одсуства

Педагог
на одређено време до краја 
школске године

Професор немачког језика
за 44% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос може бити при-
мљен кандидат који испуњава следеће 
услове: поседовање одговарајућег обра-
зовања; поседовање психичке, физичке и 
здравствене способности за рад са децом 
и ученицима; поседовање држављанства 
Републике Србије; неосуђиваност пра-
воснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Зако-
на о основама система образовања и вас-
питања. Рок за пријављивање је 8 дана 
од дана објављивања. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у раз-
матрање. Потпуном пријавом сматра се 
пријава која садржи: доказ о држављан-
ству Републике Србије (уверење о држа-
вљанству или извод из матичне књиге 
рођених); оверен препис или оверену 
фотокопију дипломе о стеченом образо-
вању. Одлуку о избору кандидата дирек-
тор ће донети у року од 8 дана од дана 
добијања мишљења органа управљања. 
Пријаве слати на горенаведену адресу 
школе. Ближе информације о конкур-
су могу се добити на бројеве телефона: 
011/8158-725, 8158-087.

Сајмови 
запошљавања

најкраћи пут  
до посла
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универзитет у беоГраду 
машински факултет
11000 Београд, Краљице Марије 16

Доцент за ужу научну област 
Хидрауличне машине и 
енергетски системи
на одређено време од 5 година

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

Асистент за ужу научну област 
Хидрауличне машине и 
енергетски системи
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: завршен машински факултет-
VII/1 степен стручне спреме и други усло-
ви утврђени чланом 72 Закона о висо-
ком образовању и чланом 11.5. Статута 
Машинског факултета.

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

висока здравствена 
школа струковних 
студиЈа у беоГраду
11080 Земун, Цара Душана 254

Професор струковних студија-
област Медицина, за ужу 
научну област Физикална 
медицина и рехабилитација
на одређено време, са непуним 
радним временом до 1/3-допунски 
рад

УСЛОВИ: VIII степен, докторат медицин-
ских наука из области физикалне медици-
не и рехабилитације.

Предавач-област Медицина, за 
ужу научну област Физикална 
медицина и рехабилитација
на одређено време, са непуним 
радним временом до 1/3-допунски 
рад

УСЛОВИ: VII/2 степен, медицински факул-
тет са специјализацијом из физикалне 
медицине и рехабилитације, искуство у 
настави 3 године.

Наставник практичне наставе-
област Медицина, за ужу 
научну област Хигијена
на одређено време, са непуним 
радним временом до 1/3-допунски 
рад

УСЛОВИ: VII/1 степен, факултет зашти-
те на раду, дефектолошки факултет или 
факултет здравствених наука са претход-
но завршеном вишом медицинском шко-
лом, одсек виших санитарних техничара, 
искуство у струци 3 године.

Предавач за област Техничко-
технолошке науке, за ужу 
научну област Заштита 
животне средине
на одређено време, са непуним 
радним временом до 1/3-допунски 
рад

УСЛОВИ: VII/2 степен, магистеријум 
медицинских наука, магистеријум зашти-
те животне средине, искуство у настави 3 
године.

Предавач за област Техничко-
технолошке науке, за ужу 
научну област Урбанизам
на одређено време, са непуним 
радним временом до 1/3-допунски 
рад

УСЛОВИ: VII/2 степен, магистеријум 
техничких наука или заштите животне 
средине или специјализација из области 
урбанизма или заштите животне средине, 
искуство у настави 3 године.

Наставник практичне наставе-
област Техничко-технолошке 
науке, за ужу научну област 
Заштита животне средине
на одређено време, са непуним 
радним временом до 1/3-допунски 
рад

УСЛОВИ: VII/1 степен, факултет зашти-
те на раду или дефектолошки факултет 
са завршеном вишом медицинском шко-
лом, одсек виших санитарних техничара, 
искуство у струци 3 године.

Професор струковних студија-
област Дерматологија
на одређено време, са непуним 
радним временом до 1/3-допунски 
рад

УСЛОВИ: VIII степен, докторат медицин-
ских наука из области дерматологије или 
дерматовенологије.

Предавач-област 
Дерматологија
на одређено време, са непуним 
радним временом до 1/3-допунски 
рад

УСЛОВИ: VII/2 степен, магистеријум 
медицинских наука или специјализација 
из дерматологије или дерматовенологије, 
искуство у настави 3 године.

ОСТАЛО: Општи и посебни услови пред-
виђени су Законом о високом образо-
вању, Статутом Школе и Правилником о 
систематизацији радних места. Кандидати 
који конкуришу за рад до 1/3 пуног рад-
ног времена на одређено време-допунски 
рад, потребно је да приложе и саглас-
ност своје матичне радне организације у 
којој се налазе у сталном радном одно-
су. Пријаве на конкурс са биографијом, 
овереним дипломама, уверењем о држа-
вљанству и другим прилозима којима кан-
дидат доказује да испуњава услове кон-
курса подносе се у року од 8 дана од дана 
објављивања, на адресу школе. Непотпу-
не и неблаговремено достављене пријаве 
неће се разматрати.

универзитет у беоГраду 
православни 
боГословски факултет
11000 Београд, Мије Ковачевића 11 б

Асистент за ужу научну област 
Патристика, за предмет: 
Патрологија 2

УСЛОВИ: VII/1 степен, студент докторских 
студија који је претходне нивое студија 
завршио са укупном просечном оценом 
најмање 08,00 и који показује смисао за 
наставни рад или VII/2 степен, магистар 
наука коме је прихваћена тема докторске 
дисертације.

Асистент за ужу научну област 
Хришћанска философија и 
религиологија, за предмет: 
Теолошка епистемологија

УСЛОВИ: VII/1 степен, студент докторских 
студија који је претходне нивое студија 
завршио са укупном просечном оценом 
најмање 08,00 и који показује смисао за 
наставни рад или VII/2 степен, магистар 
наука коме је прихваћена тема докторске 
дисертације.

ОСТАЛО: Остали услови конкурса пред-
виђени су Законом о високом образовању 
(„Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 97/08, 44/10, 
93/12), Статутом Универзитета у Београду 
и Статутом Факултета, у складу са којим 
ће бити извршен избор пријављених 
кандидата. Пријаве кандидата са прило-
зима: биографија, библиографија (спи-
сак научних и стручних радова), радови, 
дипломе о одговарајућој стручној спреми 
и/или доказ о уписаним докторским сту-
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дијама, извод из матичне књиге рођених, 
уверење о држављанству и благослов 
надлежног епископа, подносе се на адре-
су: Универзитет у Београду, Православни 
богословски факултет, Мије Ковачевића 
11 б, у року од 8 дана од дана објављи-
вања конкурса.

универзитет уметности 
факултет 
музиЧке уметности
11000 Београд, Краља Милана 50
тел. 011/3620-760

Доцент за ужу научну област 
Музичка педагогија-методика 
општег музичког образовања
са 30% радног времена, на 
одређено време од 5 година

УСЛОВИ: завршене докторске студије (III 
степен). Услови за радно место одређе-
ни су Законом о високом образовању и 
Статутом Факултета. Пријаве са наведе-
ном мејл адресом и доказима о испуња-
вању услова конкурса, подносе се Факул-
тету музичке уметности у Београду, а 
попуњени Образац 2 се доставља на мејл: 
kadrovska@fmu.bg.аc.rs. Све информације 
се могу добити у Општој служби Факулте-
та, а Образац 2 се може преузети са сајта 
Факултета: www.fmu.bg.аc.rs. Неблагов-
ремене пријаве, пријаве без потписа, као 
и пријаве без потребне документације, 
неће се узимати у разматрање.

национална слуЖба за 
запошљавање
11000 Београд, Краља Милутина 8

Оглашава слободно радно место, за рад 
у Јапану:

Послодавац: Terra International School
Место рада: Јамагучи (Yamaguchi), на 
острву Хоншу, Јапан
http://geniuskids.jp/

Наставник енглеског језика

Опис посла: наставник енглеског језика у 
вртићу.

УСЛОВИ: професор енглеског језика и 
књижевности, возачка дозвола, радно 
искуство није потребно.

Врста радног односа: послодавац нуди 
потписивање уговора о раду на годину 
дана, са пробним радом од 4 месеца.

OСТАЛО: обезбеђен смештај у оквиру 
седишта послодавца (трошкове станарине 
плаћа кандидат по повољној цени); пос-
лодавац плаћа трошкове издавања рад-
не дозволе; обезбеђен превоз (повратна 
карта); плата у износу 180.000 јапанских 
јена (бруто), око 1.700 евра (бруто).

Потребна документација: радна биогра-
фија/CV (са фотографијом); фотокопија 
дипломе; фотокопија прве стране пасо-
ша; пропратно писмо (укратко о томе 
зашто желите да радите у Јапану).

Кандидат који буде одабран биће у оба-
вези да достави лекарско уверење (општи 
лекарски преглед) и међународну возачку 
дозволу.

Начин конкурисања: Документацију дос-
тавити скенирану на e-mail: zaposljavanje@
nsz.gov.rs или поштом, на адресу: Нацио-
нална служба за запошљавање, Дечанска 
8/V, 11000 Београд, са назнаком: „За кон-
курс: Јапан“.

Детаљне информације о условима рада 
кандидати ће добити на разговору са пос-
лодавцем. О месту и термину одржавања 
разговора биће обавештени путем теле-
фона кандидати који уђу у ужи избор.

Рок трајања конкурса: до 02.01.2013. 
године.

предшколска установа 
„11. април“
11070 Нови Београд
Народних хероја 12а
тел. 011/2603-042

Административни радник
на одређено време до 6 месеци

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спре-
ме, друштвени смер или VI степен стручне 
спреме, друштвени смер.

Радник на припреми пецива-
колача, пекар-посластичар
на одређено време до 6 месеци

УСЛОВИ: III степен стручности, КВ пекар 
посластичар.

ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања огласа. Писане 
пријаве достављати искључиво поштом, 
на горенаведену адресу, са назнаком 
радног места за које се кандидат прија-
вљује. За радно место се доставља: доказ 
о стручној спреми, уверење о држављан-
ству. Фотокопије морају бити оверене 
и не старије од шест месеци. Изабрани 
кандидат пре заснивања радног односа 
дужан је доставити: лекарско уверење и 
санитарну књижицу. Ближа обавештења 
о условима рада могу се добити на број 
телефона: 011/2603-042.

универзитет у беоГраду 
биолошки факултет
11000 Београд, Студентски трг 16
тел. 011/2636-163

Ванредни професор за ужу 
научну област Алгологија и 
микологија
на Катедри за алгологију, 
микологију и лихенологију 
и Институту за ботанику и 
Ботаничкој башти „Јевремовац“
на одређено време од 5 година
2 извршиоца

Доцент за ужу научну област 
Генетика и еволуција
на Катедри за генетику и еволуцију 
у Институту за зоологију
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: научни степен доктора наука 
из научне области за коју се бира, непо-
стојање сметње из члана 62 став 4 Зако-
на о високом образовању и остали усло-
ви утврђени чланом 64 Закона о високом 
образовању. Пријаву са биографијом, 
овереним преписом дипломе и списком 
и сепаратима научних и стручних радова 
доставити архиви Факултета, на наведену 
адресу, у року од 15 дана од дана обја-
вљивања конкурса.

ош „коста абрашевиЋ“
11231 Београд-Ресник
13. октобра 82
тел. 011/8041-792

Педагошки асистент
на одређено време, најдуже до 
31.08.2013. године, рад у једној 
смени

УСЛОВИ: образовање у складу са Правил-
ником о обуци за педагошког асистента-
средња стручна спрема (Уводни модул 
плус десет модула); психичка, физичка и 
здравствена способност за рад са децом и 
ученицима; да лице није осуђивано пра-
воснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпи-
тања; држављанство Републике Србије. 
Пријаве се подносе у року од 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Посло-
ви“, лично или препоручено, на адресу 
школе. Уз пријаву на конкурс поднети: 
биографију и оверене фотокопије (не ста-
рије од шест месеци) дипломе и осталих 
доказа о оспособљености за обављање 
послова педагошког асистента, уверење 
о држављанству, извод из матичне књи-
ге рођених. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узимати у разматрање.

0800 300 301 
(позив је бесплатан)

нсЗ позивни 
центар
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школа за основно 
образовање одраслих 
„обреновац“
11500 Обреновац
Милоша Обреновића 143
тел. 011/8723-240, 8727-851

Наставник техничког 
образовања
са 20% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће високо образо-
вање стечено на студијама другог степена 
(дипломске академске студије-мастер, спе-
цијалистичке академске студије или спе-
цијалистичке струковне студије), у складу 
са Законом о високом образовању („Сл. 
гласник РС“, бр. 76/05, 100/07-аутентично 
тумачење и 97/08), почев од 10. септем-
бра 2005. године или на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, 
по пропису који је уређивао високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године, а 
у складу са Правилником о врсти стручне 
спреме наставника и стручних сарадника 
у основној школи и чл. 120 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11); да 
је кандидат држављанин РС; да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност 
за рад са ученицима; да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпи-
тања. Пријаве са биографијом, дипломом 
о стеченој стручној спреми, уверењем о 
држављанству, изводом из матичне књи-
ге рођених, односно венчаних, слати на 
адресу школе. Лекарско уверење се доста-
вља пре закључења уговора о раду. Фото-
копије докумената морају бити оверене. 
Проверу психофизичких способности за 
рад са ученицима врши надлежна служба 
за послове запошљавања. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће се узимати у 
разматрање. Рок за пријаву је 8 дана од 
дана објављивања.

прва обреноваЧка 
основна школа
11500 Обреновац
Милоша Обреновића 169
тел. 011/8721-289, 8726-069

Помоћни радник
на одређено време

УСЛОВИ: диплома о завршеној основној 
школи, лекарско уверење (подноси само 
изабрани кандидат), уверење о држа-
вљанству (не старије од 6 месеци), нови-
трајни извод из матичне књиге рођених. 
Уверење о неосуђиваности прибавља 
школа за изабраног кандидата. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови“. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се 
разматрати. Пријаве са потребном доку-
ментацијом слати на адресу школе. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити 
код секретара школе, на број телефона: 
011/8726-069.

средња занатска 
школа
11090 Београд, Вукасовићева 21а
тел. 011/3694-104, 3594-014, 3592-404

Наставник српског језика и 
књижевности
са 50% радног времена

Наставник математике
са 50% радног времена

Наставник хигијене и заштите 
на раду, у подручју рада: 
трговина, угоститељство и 
туризам
са 20% радног времена

Наставник хигијене, у подручју 
рада: трговина, угоститељство 
и туризам
са 20% радног времена

Наставник заштите на раду, 
у подручју рада: трговина, 
угоститељство и туризам
са 10% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одгова-
рајуће образовање прописано чл. 8 ст. 2 
Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 
52/2011) и Правилником о врсти стручне 
спреме за наставнике, стручне сараднике 
и сараднике у настави у стручним шко-
лама за ученике лако ментално ометене 
у развоју („Просветни гласник РС“, бр. 
1/95, 24/04, 10/09, 2/02), да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и 
васпитања и да има држављанство Репу-
блике Србије. Наставници поред наведе-
не стручне спреме морају имати стручну 
дефектолошку оспособљеност или струч-
ну спрему дипломираног дефектолога. Уз 
пријаву на конкурс доставити: оверене 
фотокопије дипломе о стеченом образо-
вању, доказ о образовању из педагош-
ких и методичких дисциплина стеченом 
на високошколској установи у току сту-
дија или након дипломирања са најмање 
30 бодова и 6 бодова праксе у установи, 
у складу са Европским системом прено-
са бодова, уверење о држављанству РС, 
извод из матичне књиге рођених (ове-
рена фотокпија или оригинал) и кратку 
биографију. Доказ да је кандидат психич-
ки, физички и здравствено способан за 
рад са децом и ученицима доставља се 
пре закључења уговора о раду. Извод из 
казнене евиденције прибавља школа по 
службеној дужности. Пријаве са доказима 
о испуњавању услова подносе се на адре-
су школе, у року од 8 дана од дана обја-
вљивања конкурса. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се разматрати, као 
ни копије докумената које нису оверене 
од стране надлежног органа.

ош „Јелена ЋетковиЋ“
11000 Београд, Врањска 26
тел. 011/2418-741, 2417-275

Спремачица

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у 
наведеном занимању-основна школа, у 
складу са условима прописаним чл. 120 
Закона о основама система образовања 
и васпитања и Правилником о организа-
цији рада и систематизацији радних места 
у ОШ „Јелена Ћетковић“. Уз пријаву шко-
ли доставити: диплому о стеченој струч-
ној спреми, уверење о држављанству РС; 
извод из матичне књиге рођених. Уве-
рење о психичкој, физичкој и здравстве-
ној способности за рад са децом и учени-
цима доставља се пре закључења уговора 
о раду; доказ о неосуђиваности прибавља 
школа по службеној дужности. Избор се 
врши према Закону о основама система 
образовања и васпитања и Статуту ОШ 
„Јелена Ћетковић“. Кандидати који уђу 
у ужи избор биће позвани на разговор. 
Пријаве на конкурс доставити лично или 
поштом на адресу школе, у року од 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се раз-
матрати.

ГраЂевинска школа 
беоГрад
11000 Београд
Светог Николе 39
тел. 011/2418-052

Професор физичког васпитања

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, 
професор физичког васпитања, дипломи-
рани педагог физичке културе, професор 
физичке културе, према Правилнику о 
врсти стручне спреме наставника, струч-
них сарадника и помоћних наставника у 
стручним школама. Кандидат треба да 
испуњава услове сагласно члану 8 и чла-
ну 120 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 
72/09 и 52/11). Доказ да је кандидат пси-
хички, физички и здравствено способан 
за рад са децом и ученицима доставља се 
пре закључења уговора о раду. Уз прија-
ву на конкурс поднети доказе о испуња-
вању услова: диплому (оверен препис, 
не старији од шест месеци), уверење о 
држављанству Републике Србије (оверен 
препис, не старији од шест месеци). Рок 
за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања. Пријаве са траженим доку-
ментима доставити на адресу школе, са 
назнаком: „За конкурс“. Број телефона за 
информације: 011/2418-052. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће бити узете 
у разматрање.

http://www.nsz.gov.rs/
ВАшА ПРАВА АдРЕСА:
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ош „коста ЂукиЋ“
11400 Младеновац
Краља Петра I 339
тел. 011/8231-385

Наставник физичког 
васпитања
са 40% радног времена (16 
часова), на одређено време ради 
замене запосленог одсутног дуже 
од 60 дана

Наставник математике
за рад у издвојеном одељењу 
Велика Иванча-Река и матичној 
школи

УСЛОВИ: високо образовање у складу са 
чл. 8 став 2 и став 4 Закона о основама 
система образовања и васпитања и одго-
варајући профил занимања по Правил-
нику о врсти стручне спреме наставника 
и стручних сарадника у основној школи; 
држављанство Републике Србије; пси-
хичка, физичка и здравствена способ-
ност за рад са децом и ученицима, што 
се доказује лекарским уверењем које је 
кандидат у обавези да достави пре закљу-
чења уговора о раду; неосуђиваност пра-
воснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и вас-
питања (прибавља школа по службеној 
дужности). Докази који се достављају уз 
пријаву: оверена копија дипломе о одго-
варајућем образовању и оверена копија 
доказа о испуњености услова из чл. 8 став 
4 Закона о основама система образовања 
и васпитања; оверена копија уверења о 
држављанству. Неблаговремене пријаве, 
пријаве без доказа о испуњавању свих 
услова конкурса, као и пријаве са неове-
реном документацијом у прилогу неће се 
разматрати. Пријаве слати на горенаведе-
ну адресу.

бор

поништење дела 
конкурса 
ош „момЧило ранковиЋ“
19314 Рајац, Вука Караџића 43
тел. 019/554-076

Конкурс објављен 07.11.2012. године 
у публикацији „Послови“, поништава 
се за радно место: наставник технич-
ког и информатичког образовања, са 
50% радног времена. У осталом делу 
конкурс је непромењен.

ош „бранислав нушиЋ“
19305 Уровица, Нушићева 48
тел/факс: 019/557-264
е-mail: bnusic-urovica@hotmail.com

Спремачица
са 50% радног времена

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, да кан-
дидат није осуђиван правоснажном пресу-
дом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања; да има држа-
вљанство Републике Србије. Уз пријаву 
приложити: доказ о стручној спреми, ове-
рену фотокопију сведочанства, уверење 
о држављанству-не старије од 6 месеци, 
односно оверену фотокопију уверења, 
оверену фотокопију извода из матичне 
књиге рођених. Рок за пријављивање је 
8 дана од дана објављивања конкурса. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати. Пријаве доставити 
препорученом поштом или лично.

ош „вук караЏиЋ“
19220 Доњи Милановац
Стевана Мокрањца 14
тел. 030/590-142

Наставник математике
за 89% радног времена

Наставник математике
за 44% радног времена

Стручни сарадник 
олигофренопедагог за 
обављање послова у одељењу 
за ученике лако ометене у 
менталном развоју
за 50% радног времена

Наставник разредне наставе
за рад у одељењу за продужени 
боравак

Стручни сарадник 
олигофренопедагог за 
обављање послова у одељењу 
за ученике лако ометене у 
менталном развоју
за 50% радног времена, на 
одређено време до повратка на 
посао запосленог одсутног преко 
60 дана

Наставник разредне наставе
за рад у издвојеном одељењу 
у Мосни, на одређено време до 
повратка на посао запосленог 
одсутног преко 60 дана

Наставник разредне наставе
за рад у издвојеном одељењу у 
Штрпцу, на одређено време до 
повратка на посао запосленог 
одсутног преко 60 дана

УСЛОВИ: одговарајуће образовање пред-
виђено чл. 8 и 120 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11) и Правил-
ником о врсти стручне спреме наставника 
и стручних сарадника у основној школи 
(„Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр. 
11/2012). Уз пријаву на конкурс доста-
вити следећу документацију (у оригина-
лу или оверене фотокопије докумената): 
диплому о степену и врсти образовања, 
уверење о држављанству (не старије од 
шест месеци) и извод из матичне књиге 
рођених. Школа прибавља доказ пропи-
сан чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања. 
Проверу психофизичких способности за 
рад са децом и ученицима кандидата који 
ће ући у ужи избор, врши надлежна служ-
ба за послове запошљавања, применом 
стандардизованих поступака. Уверење о 
психичкој, физичкој и здравственој спо-
собности (не старије од шест месеци) кан-
дидат ће доставити по коначности одлуке 
директора о избору, а пре закључења уго-
вора о раду. Рок за подношење пријава 
је 8 дана од дана објављивања конкур-
са. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће бити разматране. Пријаву са докази-
ма о испуњености услова слати на адресу 
школе.

гњИлАнЕ

пу „ЂурЂевак“
38263 Врбовац

Васпитач
на одређено време

УСЛОВИ: поседовање одговарајућег обра-
зовања, поседовање психичке, физичке и 
здравствене способности за рад са децом 
и ученицима; поседовање држављанства 
Републике Србије; неосуђиваност пра-
воснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Зако-
на о основама система образовања и вас-
питања. Рок за пријављивање је 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. Потпуном пријавом 
сматра се пријава која садржи: доказ о 
држављанству Републике Србије (уве-
рење о држављанству или извод из мати-
чне књиге рођених); оверен препис или 
оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању; оверен препис или оверену 
фотокопију уверења о положеном струч-
ном испиту, односно испиту за лиценцу 
(осим за приправнике и друга лица која 
могу засновати радни однос без положе-
ног одговарајућег испита); доказ о знању 
језика на ком се остварује образовно-
васпитни рад. Одлуку о избору кандидата 
директор ће донети у року од 30 дана од 
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дана истека рока за подношења пријаве. 
Пријаве слати на адресу установе. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити 
код административног радника установе.

ЧАЧАК

поништење оГласа 
деЧЈи вртиЋ 
„наша радост“
32240 Лучани, Радничка бб
тел. 032/817-339

Оглас објављен 05.12.2012. године 
у публикацији „Послови“, за радно 
место: помоћни кувар, поништава се 
у целости.

ГимназиЈа ивањица
32250 Ивањица, 13. септембар 58
тел. 032/664-646

Наставник музичке културе
на одређено време до краја 
школске године, за 40% радног 
времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, 
по Правилнику о врсти стручне спреме 
наставника, стручних сарадника и помоћ-
них наставника у гимназији: академски 
музичар, дипломирани музичар (сви сме-
рови), дипломирани музиколог, дипломи-
рани музички педагог, професор солфеђа 
и музичке културе, професор музичке кул-
туре, дипломирани етномузиколог. Осим 
општих услова и услова у погледу струч-
не спреме, кандидати треба да испуња-
вају и следеће услове: да имају психич-
ку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима (доказује се 
лекарским уверењем); да нису осуђива-
ни правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и 
васпитања (доказује се изводом из казне-
не евиденције); држављанство Републике 
Србије (уверење о држављанству). Прија-
ве са доказима о испуњавању услова сла-
ти на адресу школе. Рок за пријављивање 
је 8 дана од дана објављивања огласа. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање.

јАгодИнА

пољопривредно 
ветеринарска школа
35260 Рековац, Слађана Лукића бб

Васпитач
са 80% радног времена

УСЛОВИ: одговорајуће образовање про-
писано чл. 8 Закона о основама система 
образовања и васпитања и Правилни-
ком о врсти стручне спреме васпитача и 
стручних сарадника у дому ученика; пси-
хичка, физичка и здравствена способност 
за рад са децом и ученицима; да канди-
дат није осуђиван правноснажном пресу-
дом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања; држављан-
ство Републике Србије. Уз пријаву дос-
тавити доказ о стеченом одговарајућем 
образовању, уверење о држављанству и 
извод из матичне књиге рођених. Доказ 
да кандидат има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом 
и ученицима подноси се пре закључења 
уговора о раду, а проверу психофизич-
ких способности за рад са децом и уче-
ницима извршиће Национална служба за 
запошљавање. Доказ о неосуђиваности 
прибавља школа. Доказе о испуњености 
услова доставити у оригиналу или у ове-
реним фотокопијама. Право пријаве на 
конкурс имају сва заинтересована лица 
која испуњавају опште услове предвиђе-
не законом и посебне услове предвиђене 
овим конкурсом. Пријаве слати на адре-
су школе. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће бити узете у разматрање.

ош „Ђура ЈакшиЋ“
35230 Ћуприја, Карађорђева 46
тел. 035/470-555, 477-500

Професор разредне наставе
на одређено време, замена за 
време породиљског боловања, 
за рад у подручном одељењу у 
Кованици

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, 
врста стручне спреме сходно чл. 2 став 
1-4 Правилника о врсти стручне спреме 
наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи. Кандидати треба да испуња-
вају услове из чл. 120 став 1 тач. 1, 2, 3 и 
4 Закона о основама система образовања 
и васпитања. Докази о испуњености усло-
ва из чл. 120 став 1 тач. 1 и 4 подносе се 
уз пријаву на конкурс, а из става 1 тачка 2 
пре закључења уговора. Доказ из тачке 3 
прибавља школа. Пријаве слати на горе-
наведену адресу.

факултет 
педаГошких наука 
универзитета у 
краГуЈевцу
35000 Јагодина
Милана Мијалковића 14
тел. 035/223-805

Сарадник у звање асистента за 
ужу научну област Педагогија, 
предмети: Предшколска 
педагогија, Методика 
васпитно-образовног рада
на одређено време од 3 године

Сарадник у звање асистента за 
ужу научну област Педагогија, 
предмети: Увод у педагогију, 
Школска и породична 
педагогија, Породична 
педагогија
на одређено време

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дип-
ломирани педагог, студент докторских 
студија, укупна просечна оцена на пре-
тходним нивоима студија најмање осам, 
непостојање сметњи из чл. 62 став 4 
Закона о високом образовању („Службе-
ни гласник РС“, бр. 76/05...93/12), смисао 
за наставни рад и услови утврђени Ста-
тутом Факултета. Уз пријаву на конкурс 
поднети оверене фотокопије диплома о 
завршеним студијама са доказом о про-
сечној оцени и доказа о статусу студента 
докторских студија, биографију са пода-
цима о досадашњем раду, списак обја-
вљених стручних и научних радова, као и 
саме радове, доказ о непостојању сметњи 
из чл. 62 став 4 Закона о високом образо-
вању и друге доказе о испуњености усло-
ва по овом конкурсу. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се разматрати.

средња школа 
„свилаЈнац“
35210 Свилајнац
тел. 035/321-408

Наставник српског језика и 
књижевности
на одређено време до повратка 
директора школе, а најкасније до 
20.10.2014. године

УСЛОВИ: професор српског језика и 
књижевности, дипломирани филолог за 
српски језик-VII степен стручне спреме, 
положен стручни испит за лиценцу.

Наставник историје
са 15% радног времена

УСЛОВИ: професор историје, дипломира-
ни историчар-VII степен стручне спреме, 
положен стручни испит за лиценцу.

Tржиштe рада

АнАлитички  приступ  
зАпошљАвАњу
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ОСТАЛО: Уз пријаву кандидати су дуж-
ни да доставе: оверен препис дипломе 
о стеченом образовању, оверен препис 
уверења о положеном испиту за лицен-
цу, лекарско уверење о здравственој 
способности, уверење о неосуђиваности, 
уверење о некажњавању, уверење о 
држављанству, извод из матичне књи-
ге рођених, доказ о извршеној провери 
психофизичких способности код надлеж-
не службе за послове запошљавања. 
Документа која се прилажу као доказ о 
испуњености услова не могу бити ста-
рија од шест месеци, а копије морају бити 
оверене. Рок за пријаву је 8 дана од дана 
објављивања. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће бити узете у разматрање.

ош „вук караЏиЋ“
35237 Ресавица, 6. август 21

Педагог
на одређено време до повратка 
раднице са боловања, а најдуже до 
краја школске 2012/2013. године, 
до 31.08.2013. године

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, одго-
варајућег занимања. Кандидати треба 
да испуњавају услове прописане чл. 8 и 
120 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 
72/09 и 52/11) и Правилником о степену и 
врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гласник 
РС-Просветни гласник“, бр. 11/2012). Уз 
пријаву на конкурс кандидати треба да 
приложе: уверење о држављанству, ове-
рен препис/фотокопију личне карте, ове-
рен препис/фотокопију дипломе о стече-
ном образовању, уверење-потврду да се 
против њих не води кривични и истражни 
поступак, лекарско уверење (подноси се 
пре закључења уговора о раду). Наве-
дена документа не могу бити старија од 
шест месеци од дана издавања. Доказ о 
неосуђиваности прибавља школа. Прове-
ру психофизичких способности кандидата 
врши надлежна служба за запошљавање. 
Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање. Заинтересована лица могу 
пријаве на конкурс да доставе лично, 
сваког радног дана, у времену од 08,00 
до 14,00 часова, у секретаријату школе 
или поштом, на горенаведену адресу, са 
назнаком: „Конкурс за педагога школе“. 
Ближе информације о конкурсу могу се 
добити код секретара школе, на бројеве 
телефона: 035/627-270 или 035/627-535, 
e-mail: skolaresavica@ptt.rs.

КИКИнд А

предшколска установа 
„наши бисери“
24420 Кањижа, Карађорђева 30
тел. 024/874-380

Васпитач-приправник
у одељењу на мађарском 
наставном језику, на одређено 
време до 02.12.2013. године, за 
рад у Трешњевцу

УСЛОВИ: високо образовање васпитача 
на студијама првог степена или студијама 
другог степена или студијама у трајању 
од три године или на основним судијама 
у трајању од најмање четири године или 
више образовање васпитача; да кандидат 
има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом; да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и 
васпитања; да има држављанство РС. Уз 
пријаву доставити: оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању (заврше-
но на мађарском језику); уверење о држа-
вљанству; извод из матичне књиге рође-
них (не старији од 6 месеци). Лекарско 
уверење доставља се пре закључења уго-
вора о раду. Извод из казнене евиденције 
установа ће прибавити службеним путем. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узимати у разматрање.

Спремачица
на одређено време, најдуже до 
31.08.2013. године, због повећаног 
обима посла, за рад у Кањижи

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завр-
шена основна школа; да кандидат има 
психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима, да 
није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, држављанство РС. 
Уз пријаву доставити: оверену фотокопију 
сведочанства, уверење о држављанству; 
извод из матичне књиге рођених (не ста-
рији од 6 месеци). Лекарско уверење дос-
тавља се пре закључења уговора о раду. 
Извод из казнене евиденције установа ће 
прибавити службеним путем. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узимати 
у разматрање.

основна школа 
„Јован ЈовановиЋ змаЈ“
23330 Нови Кнежевац
Краља Петра I Карађорђевића 13

Стручни сарадник педагог
на одређено време до 31.08.2013. 
године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у 
наведеном занимању, у складу са Правил-
ником о врсти стручне спреме наставника 
и стручних сарадника у основној школи; 
3 године радног искуства у основном или 
средњем образовању.

Наставник дефектолог на 
српском наставном језику
за рад у издвојеном одељењу у 
Банатском Аранђелову
2 извршиоца

Наставник дефектолог на 
мађарском наставном језику
у специјалном комбинованом 
одељењу од три разреда, за рад у 
Новом Кнежевцу

Наставник физике на српском 
наставном језику
са 80% норме (16 часова), за рад 
у Новом Кнежевцу и издвојеном 
одељењу у Српском Крстуру и 
Банатском Аранђелову

Наставник енглеског језика у 
мађарском одељењу
за рад у Банатском Аранђелову и у 
Мајдану, са 9 часова (50% норме)

Наставник разредне наставе на 
српском наставном језику
за рад у Банатском Аранђелову

Наставник мађарског језика
за рад у издвојеном одељењу 
у Банатском Аранђелову, на 
одређено време, са 94% норме

Наставник музичке културе
за рад у издвојеном одељењу у 
Српском Крстуру и у Банатском 
Аранђелову, на српском наставном 
језику, са 12 часова (60% норме)

Наставник музичке културе
за рад у Новом Кнежевцу, на 
српском наставном језику, са 50% 
норме (10 часова)

Наставник музичке културе на 
мађарском наставном језику
за рад у Новом Кнежевцу и у 
Банатском Арађелову, са 10 часова 
(50% норме)
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запошљавању особа

са инвалидитетом

Наука и образовање
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Наставник ликовне културе
за рад у Новом Кнежевцу и 
Банатском Аранђелову, на 
мађарском наставном језику, са 10 
часова (50% норме)

Наставник немачког језика
за рад у Новом Кнежевцу и 
Српском Крстуру, са 16 часова 
(89% норме)

Наставник немачког језика
за рад у Новом Кнежевцу и у 
Банатском Аранђелову (одељења 
на мађарском наставном језику), 
са 12 часова (67% норме)

Стручни сарадник дефектолог 
или логопед
за рад у Новом Кнежевцу и 
издвојеном одељењу у Српском 
Крстуру, Банатском Аранђелову и 
Мајдану

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у 
наведеном занимању, у складу са Правил-
ником о врсти стручне спреме наставника 
и стручних сарадника у основној школи.

Стручни сарадник психолог

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у 
наведеном занимању, у складу са Правил-
ником о врсти стручне спреме наставника 
и стручних сарадника у основној школи; 
радно искуство од најмање 3 године у 
основном или средњем образовању.

ОСТАЛО: кандидат треба да има држа-
вљанство РС; да није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпи-
тања; да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и уче-
ницима. За стручне сараднике (психолога 
и педагога) потребно је радно искуство 
у основном или средњем образовању од 
најмање 3 године. Кандидат је дужан да 
уз пријаву достави: оверену копију дипло-
ме или уверења о стеченој високој струч-
ној спреми, уверење о држављанству РС, 
уверење да кандидат није под истрагом. 
Уверење о неосуђиваности кандида-
та прибавиће школа службеним путем. 
Лекарско уверење се прилаже по доно-
шењу одлуке, а пре закључења уговора 
о раду. Пријаве са потребном документа-
цијом доставити на горенаведену адресу 
школе. Рок за пријаву је 15 дана од дана 
објављивања.

КосовсКА мИТровИцА

предшколска установа 
„наша радост“
38218 Лепосавић
Војске Југославије бб
тел. 028/84-260

Директор
за мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: да кандидат поседује одгова-
рајуће високо образовање стечено на сту-
дијама другог степена (мастер академске, 
специјалистичке академске или специја-
листичке струковне студије), у складу са 
Законом о високом образовању или сте-
чено образовање на основним студијама 
у трајању од најмање 4 године, по пропи-
су који је уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005. године, за васпитача 
или стручног сарадника, дозвола за рад и 
најмање 5 година радног искуства у уста-
нови након стеченог образовања или да 
кандидат има високо образовање на сту-
дијама првог степена (основне академске, 
односно струковне студије), на студијама 
у трајању од три године или више обра-
зовање за васпитача, дозвола за рад и 
најмање десет година радног искуства 
у предшколској установи на пословима 
васпитања и образовања, након стеченог 
одговарајућег образовања. Поред наведе-
них, кандидат треба да испуњава и сле-
деће услове: да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и 
ученицима, да није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривична дела утврђена 
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања, да је 
држављанин Републике Србије. Уз прија-
ву приложити: доказ о одговарајућем 
образовању, оверену копију уверења о 
положеном стручном испиту или испиту 
за лиценцу, доказ о радном стажу у обла-
сти образовања и васпитања, уверење о 
држављанству-не старије од 6 месеци, 
извод из матичне књиге рођених. Доказ 
о испуњености услова у погледу опште 
здравствене способности, кандидат дос-
тавља по коначности одлуке о избору, а 
пре закључивања уговора о раду, доказ 
да се против кандидата не води кривични 
поступак-прибавиће Установа. Сва доку-
мента морају бити оригинал или оверене 
копије. Кандидат изабран за директора 
дужан је да положи испит за директора 
у року од годину дана од дана ступања 
на дужност. Рок за подношење пријава 
је 15 дана од дана објављивања. Непо-
тпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати. Пријаве доставити лично или 
поштом, на горенаведену адресу.

универзитет у 
приштини 
факултет уметности
38227 Звечан, Краља Петра I 117
тел. 028/497-924

Сарадник у звању асистента за 
ужу стручно-уметничку област 
Контрапункт, за наставни 
предмет: Контрапункт
на одређено време од 36 месеци

Сарадник у звању стручног 
сарадника или вишег стручног 
сарадника за ужу стручно-
уметничку област Клавирски 
практикум, за наставни 
предмет: Клавир-облигат
на одређено време од 48 месеци

Наставник у звању наставника 
страног језика, за предмет: 
Енглески језик
на одређено време од 60 месеци

УСЛОВИ: Поред општих услова, канди-
дати треба да испуњавају и услове пред-
виђене Законом о високом образовању 
(„Службени гласник РС“, бр. 76/2005, 
100/2007-аутентично тумачење, 97/2008, 
44/2010 и 93/2012), Статутом факулте-
та уметности, Правилником о ближим 
условима за избор наставника Универзи-
тета у Приштини и Факултета уметнос-
ти и препорукама о ближим условима за 
избор наставника Националног савета за 
високо образовање, у складу са којим ће 
бити извршен избор пријављених канди-
дата. Уз пријаву кандидати су дужни да 
приложе следећу документацију: биогра-
фију са библиографијом у три примерка, 
са подацима о уметничком, стручном, 
научном и педагошком раду (за извођач-
ки одсек-преглед концертних активности, 
као и критички осврти о њима), списак 
уметничких, стручних и научних радова, 
као и саме радове, диплому о завршеном 
одговарајућем факултету основних, мас-
тер академских студија, односно магис-
тратури и докторату. Биографију са биб-
лиографијом са подацима о уметничком, 
стручном, педагошком и научном раду и 
списак уметничких, стручних и научних 
радова из области за коју конкуришу, као 
и саме радове, кандидати достављају у 
три примерка снимљена на CD-у. Конкурс 
је отворен 15 дана од дана објављивања. 
Пријаве доставити на горенаведену адре-
су. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће бити разматране.
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КрАг УјЕвАц

факултет 
медицинских наука
34000 Крагујевац
Светозара Марковића 69
тел. 034/306-800

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

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

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

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

Наставник у звању ванредног 
професора или доцента за 
ужу научну област Клиничка 
фармација
на одређено време 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, 
завршен медицински факултет, докторат 
из научне области за коју се бира и завр-
шена специјализација.

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

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, 
са укупном просечном оценом најмање 
08,00 и уписане докторске академске сту-
дије или магистар медицинских наука коме 
је прихваћена тема докторске дисертације.

Сарадник у настави за ужу 
научну област Фармацеутска 
биотехнологија
на одређено време 1 година

УСЛОВИ: завршен фармацеутски факултет, 
са укупном просечном оценом најмање 08,00 
и уписане докторске академске студије или 
магистар фармацеутских наука коме је прих-
ваћена тема докторске дисертације.

Сарадник у настави за ужу 
научну област Инфективне 
болести
на одређено време 1 година

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, 
са укупном просечном оценом најмање 

08,00 и уписане докторске академске 
студије или магистар медицинских наука 
коме је прихваћена тема докторске дисер-
тације.

ОСТАЛО: услови утврђени одговарајућим 
одредбама Закона о високом образовању 
(„Сл. гласник РС“, бр. 76/2005), Статутом 
Универзитета у Крагујевцу, Правилником о 
начину и поступку заснивања радног одно-
са и стицању звања наставника Универзи-
тета у Крагујевцу и Статутом Медицинског 
факултета у Крагујевцу, у складу са којима 
ће бити извршен избор пријављених кан-
дидата. Уз пријаву на конкурс доставити: 
биографију, фотокопију диплома, списак 
стручних и научних публикација и по један 
примерак тих публикација. Конкурсну 
документацију доставити и у електронској 
форми. Рок за пријаву је 15 дана.

медицинска школа са 
домом уЧеника 
„сестре нинковиЋ“
34000 Крагујевац
Радоја Домановића 2
тел. 034/370-201

Финансијско-књиговодствени 
радник

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завр-
шена економска школа или гимназија. 
Кандидати морају да испуњавају следеће 
услове конкурса: да су држављани Репу-
блике Србије; да имају психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са уче-
ницима; да нису осуђивани правоснаж-
ном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање 6 месеци или да нису 
правоснажном пресудом осуђени за кри-
вично дело против достојанства личности 
и морала. Пријаве слати на горенаведену 
адресу школе.

установа за децу 
предшколскоГ узраста 
„наша младост“
34220 Лапово, Михајла Пупина 2
тел. 034/850-095

Домар

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава 
услове прописане чл. 120 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, бр. 72/2009 и 
52/2011), односно да има III степен струч-
не спреме, бравар, машинбравар, водо-
инсталатер, аутомеханичар или електро-
инсталатер; положен возачки испит „Б“ 
категорије; положен испит за руковаоца 
гасним котловима. Пријаву са доказима 
о испуњености услова тражених огласом 
доставити лично или поштом, на горена-
ведену адресу, у року од 15 дана од дана 
објављивања. Неблаговремене и непо-
тпуне пријаве неће бити разматране.

КрАљЕво

исправка оГласа 
ГимназиЈа 
врњаЧка бања
36210 Врњачка Бања
Хероја Чајке 18

Оглас објављен 28.11.2012. годи-
не у публикацији „Послови“, мења 
се и треба да гласи: наставник срп-
ског језика и књижевности, са 22% 
радног времена, на одређено вре-
ме до повратка одсутне раднице са 
породиљског боловања; наставник 
рачунарства и информатике, са 66% 
радног времена, на одређено вре-
ме до повратка одсутне раднице са 
породиљског боловања; у делу који 
се односи на одговарајуће образо-
вање које кандидат треба да посе-
дује, оглас се мења и треба да гласи: 
кандидат треба да има високо обра-
зовање - VII степен стручне спреме 
за наставника српског језика и књи-
жевности и наставника рачунарства 
и нформатике.

ГимназиЈа 
врњаЧка бања
36210 Врњачка Бања
Хероја Чајке 18

Чистачица

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуња-
ва услове прописане Законом о основа-
ма система образовања и васпитања, 
Законом о раду, Колективним уговором, 
Правилником о организацији и система-
тизацији радних места: да је државља-
нин Републике Србије, да је пунолетан, 
да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад, да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпи-
тања; одговарајуће образовање: основна 
школа-I степен стручне спреме. Уз прија-
ву на конкурс приложити: извод из матич-
не књиге рођених, уверење о држављан-
ству, диплому о врсти и степену стручне 
спреме. Докази се подносе у оригина-
лу или у овереној фотокопији. Лекарско 
уверење о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад изабрани кан-
дидат ће доставити пре закључивања 
уговора о раду, а доказ о некажњавању 
прибавља школа. Непотпуне и неблагов-
ремене пријаве неће се узимати у разма-
трање. Рок за пријављивање је 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Посло-
ви“. Пријаве донети лично или послати 
поштом, на адресу Гимназије.

0800 300 301 
(позив је бесплатан)

нсЗ позивни центар
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поништење конкурса 
предшколска установа 
„радост“
36210 Врњачка Бања

Конкурс објављен 19.09.2012. 
године у публикацији „Послови“, 
поништава се у целости.

КрУшЕвАц

ош „бранко радиЧевиЋ“
37223 Разбојна
тел/факс: 037/832-114

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове 
прописане чл. 8 став 2 и чл. 120 Закона 
о основама система образовања и васпи-
тања, да има одговарајуће образовање из 
чл. 8 став 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања за наставника 
основне школе, педагога или психолога, 
стечено на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, специјалистичке 
академске студије или специјалистичке 
струковне студије), у складу са Законом 
о високом образовању, почев од 10. сеп-
тембра 2005. године или на основним сту-
дијама у трајању од најмање 4 године, по 
пропису који је уређивао високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године, да 
поседује дозволу за рад, обуку и положен 
испит за директора установе и најмање 
пет година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања. Изузетно, за 
директора школе може бити изабран кан-
дидат који има одговарајуће образовање 
из чл. 8 став 3 овог Закона за наставни-
ка основне школе, дозволу за рад, обуку 
и положен испит за директора установе 
и најмање десет година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образо-
вања, ако се на конкурс не пријави ниједан 
кандидат са одговарајућим образовањем 
из чл. 8 став 2 овог Закона. Изабрани 
кандидат биће у обавези да у законском 
року положи испит за директора, након 
што министар просвете, науке и техно-
лошког развоја донесе подзаконски акт 
о полагању испита за директора школе; 
да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима, 
да није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривична дела наведена у члану 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања, држављанство 
Републике Србије. Уз пријаву кандидат 
подноси: уверење о држављанству РС (не 
старије од шест месеци), оверену фотоко-
пију дипломе о стеченој стручној спреми, 
оверену фотокопију дипломе о положе-
ном стручном испиту, потврду о радном 
искуству, прилоге којима доказује своје 
стручне, организационе, моралне и друге 
квалитете, уверење надлежних судова да 
није осуђиван правоснажном пресудом за 

кривична дела из члана 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и 
васпитања, да се не налази под истрагом, 
односно да не постоји забрана обављања 
послова директора школе, извод из каз-
нене евиденције МУП-а Србије (не старији 
од шест месеци), преглед кретања у служ-
би са биографским подацима и остала 
документа која могу послужити приликом 
именовања. Кандидат ће писмено бити 
обавештен о одлуци школског одбора.

поништење оГласа 
ош „велизар 
станковиЋ корЧаГин“
37204 Велики Шиљеговац
тел. 037/852-400

Оглас објављен 21.11.2012. године 
и исправка дела огласа објављена 
28.11.2012. године у публикацији 
„Послови“, поништава се за радно 
место: наставник француског језика.

ош „свети сава“
37240 Трстеник, Б. Спасојевића бб
тел. 037/717-411

Наставник разредне наставе
за рад у подручном одељењу 
школе

УСЛОВИ: Потребно је да кандидат задо-
вољи опште услове предвиђене Законом 
о основама система образовања и васпи-
тања, услове предвиђене Правилником о 
степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи 
(„Просветни гласник“, бр. 11/2012). Уз 
пријаву поднети: извод из матичне књиге 
рођених; извод из матичне књиге држа-
вљана, диплому-оригинална документа 
или оверене фотокопије. Пријаве слати 
на горенаведену адресу. Одлука о избору 
биће донета у законском року.

исправка оГласа 
ош „иво лола рибар“
37230 Александровац
Крушевачка 16
тел. 037/3552-353

Оглас објављен 12.12.2012. годи-
не у публикацији „Послови“, испра-
вља се за радно место: наставник 
грађанског васпитања, и треба да 
гласи: наставник грађанског васпи-
тања-изборни предмет, на одређено 
време, са 25% радног времена, до 
краја школске 2012/2013. године, за 
рад у издвојеном одељењу школе у 
Доброљупцима.

основна школа 
„Јован ЈовановиЋ змаЈ“
37220 Брус
тел. 037/825-381, 825-164

Наставник математике
са 66,66% радног времена, за рад 
у Осрецима

Наставник математике
са 66,66% радног времена, за рад 
у Батотима

Наставник енглеског језика
са 20% радног времена, за рад у К. 
Реци и Великој Грабовници

Наставник француског језика
са 60% радног времена, за рад у К. 
Реци и Осрецима

Библиотекар
на одређено време, за рад у Брусу

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуња-
ва следеће услове: да има одговарајуће 
образовање (VII/1 степен) из чл. 8 ст. 2 
Закона о основама система образовања и 
васпитања за наставника основне школе 
стечено на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, специјалистичке 
академске студије или специјалистичке 
струковне студије), у складу са Законом 
о високом образовању, почев од 10. сеп-
тембра 2005. године или на основним сту-
дијама у трајању од најмање 4 године, по 
пропису који је уређивао високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године, да 
испуњава услове у складу са Правилником 
о степену и врсти образовања наставни-
ка и стручних сарадника у основној шко-
ли („Сл. гласник РС“, бр. 11/2012), обра-
зовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на висо-
кошколској установи у току студија или 
након дипломирања од најмање 30 бодо-
ва и 6 бодова праксе у установи у складу 
са Европским системом преноса бодова; 
да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 
да има држављанство Републике Србије; 
да није осуђиван правоснажном пресу-
дом за кривична дела утврђена у чл. 120 
ст. 1 тач. 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања. Уз пријаву на 
оглас доставити: оверену копију дипломе 
о стеченом образовању, оверену копију 
уверења о положеном стручном испиту, 
односно лиценци, осим за приправнике, 
извод из матичне књиге рођених, фотоко-
пију личне карте, уверење високошколске 
установе о образовању из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина 
и пракси у установи, уверење о држа-
вљанству (не старије од 6 месеци). Доказ 
из казнене евиденције прибавља школа. 
Лекарско уверење (не старије од 6 месе-
ци) изабрани кандидат доставља школи 
пре закључења уговора о раду. Рок за 
пријаву је 8 дана од дана објављивања. 
Пријаве са доказима слати на адресу шко-
ле.
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лЕсКовАц

поништење оГласа 
ош „вук караЏиЋ“
16230 Лебане, 19. август 3
тел/факс: 016/846-292

Оглас објављен 05.12.2012. године 
у публикацији „Послови“, за радно 
место: помоћни радник, поништава 
се у целости.

исправка оГласа 
хтш „боЖидар 
ЂорЂевиЋ кукар“
16000 Лесковац
тел. 016/282-630

Оглас објављен 12.12.2012. године 
у публикацији „Послови“, за радно 
место: професор историје, са 65% 
радног времена, на одређено вре-
ме, мења се у погледу врсте радног 
односа који се заснива конкурсом, 
као и у делу УСЛОВИ (за сва радна 
места), и треба да гласи:

Професор историје
са 65% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуња-
вају све услове из чл. 120 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања, 
односно да имају одговарајуће образо-
вање предивиђено чл. 8 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11) и Правил-
ником о врсти стручне спреме наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставни-
ка у стручним школама („Сл. гласник РС-
Просветни гласник“, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 
3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/01, 3/03, 8/03, 
11/04, 5/05, 6/05, 2/07, 4/07, 7/08, 11/08, 
5/11 и 8/11); да имају психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да нису осуђивани пра-
воснажном пресудом за кривична дела 
утврђена чл. 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпи-
тања; да имају држављанство Републике 
Србије. Рок за пријављивање је 8 дана 
од дана објављивања. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узимати у раз-
матрање. Пријаве слати на адресу шко-
ле, са назнаком: „За конкурс“. Уз пријаву 
на конкурс кандидати треба да приложе: 
оригинал или оверену фотокопију дипло-
ме о стеченом образовању; оригинал или 
оверену фотокопију уверења о положе-
ном стручном испиту-лиценци; уверење о 
држављанству (не старије од шест месе-
ци); извод из матичне књиге рођених. 
Ближе информације о конкурсу могу се 
добити код секретара школе и на број 
телефона: 016/282-630. У осталом делу 
оглас је непромењен.

основна школа 
„радован коваЧевиЋ 
максим“
16230 Лебане, Цара Душана 76
тел. 016/846-255, 846-256

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

Наставник техничког и 
информатичког образовања
за рад у матичној школи и 
издвојеном одељењу Клајић, са 
130% радног времена
3 извршиоца

Наставник српског језика
са 66% радног времена
2 извршиоца

Наставник физике
на одређено време до повратка 
радника који је на функцији 
сходно члану 59 став 14 Закона о 
основама система образовања и 
васпитања

Наставник енглеског језика
са 40% радног времена, за рад 
у матичној школи и осталим 
издвојеним одељењима школе

Наставник грађанског 
васпитања
са 25% радног времена, а најдуже 
до краја школске 2012/2013. 
године, односно до 31.08.2013. 
године

Наставник информатике
са 55% радног времена, на 
одређено време, а најдуже до 
краја школске 2012/2013. године, 
односно до 31.08.2013. године, 
до повратка радника са места 
помоћника директора
2 извршиоца

Наставник математике
са 22% радног времена, на 
одређено време, а најдуже до 
краја школске 2012/2013. године, 
односно до 31.08.2013. године, 
до повратка радника са места 
помоћника директора

УСЛОВИ: услови прописани Правилни-
ком о врсти стручне спреме наставника 
и стручних сарадника у основној школи, 
Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника који изводе образов-
но-васпитни рад из изборних предмета у 
основној школи („Сл. гласник РС-Просвет-
ни гласник“, бр. 11/2012).

Педагошки асистент
на одређено време до краја 
школске 2012/2013. године, 
односно до 31.08.2013. године

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спре-
ме, завршена уводна обука према Пра-
вилнику о програму обуке за педагошке 
асистенте („Сл. гласник РС-Просветни 
гласник“, бр. 11/10), да кандидат има 
једну годину радног искуства са децом 
из маргинализованих група, да је држа-
вљанин РС, да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом 
и ученицима.

ОСТАЛО: За сва наведена радна места, у 
погледу услова, примењује се Правилник 
о систематизацији радних места у шко-
ли, Правилник о врсти стручне спреме 
наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи, Правилник о врсти стручне 
спреме наставника и стручних сарадника 
у основној школи из изборних програма. 
Поред ових посебних услова предвиђе-
них Правилником о врсти стручне спреме 
наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи и Правилником о системати-
зацији радних места ОШ „Радован Кова-
чевић Максим“ Лебане, кандидати треба 
да испуњавају и опште услове за засни-
вање радног односа предвиђене Законом 
о основама система образовања и васпи-
тања и Законом о раду. Кандидати треба 
да испуњавају услове прописане чл. 120 
и чл. 8 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, Законом о раду и 
одредбама Правилника о врсти стручне 
спреме наставника и стручних сарадника 
у основној школи: да имају одговарајуће 
образовање према Закону о основама сис-
тема образовања и васпитања, Правилни-
ку о систематизацији радних места у шко-
ли, Правилнику о врсти стручне спреме 
наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи, као и свим важећим измена-
ма и допунама наведених правилника; да 
имају психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 
да нису осуђивани правоснажном пресу-
дом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања; држављанство 
Републике Србије (не старије од 6 месе-
ци). Уз пријаву на конкурс приложити: 
извод из матичне књиге рођених; уверење 
о држављанству (не старије од 6 месеци) 
и оверен препис (фотокопију) дипломе о 
стеченој стручној спреми; за педагошког 
асистента: доказ о завршеном програму 
обуке за педагошког асистента; уверење 
суда о неосуђиваности за горенаведена 
кривична дела (не старије од 6 месеци). 
Лекарско уверење (у којем ће бити назна-
чено да је лице психофизички способно за 
рад са ученицима) подноси се када одлука 
о пријему кандидата постане коначна, а 
пре закључења уговора о раду, а утврђи-
вање неосуђиваности МУП-а за наведена 
кривична дела прибавља школа након 
истека рока за пријављивање кандидата. 
У току поступка одлучивања о избору кан-
дидата врши се претходна провера пси-
хофизичких способности кандидата. Про-
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веру психофизичких способности за рад 
са ученицима врши надлежна служба за 
запошљавање, применом стандардизова-
них поступака. Рок за пријављивање је 8 
дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Кан-
дидати су обавезни да у пријави назначе 
контакт телефон. Пријаву са потребном 
документацијом доставити на адресу шко-
ле, са назнаком: „За конкурс“.

школа за 
текстил и дизаЈн
16000 Лесковац, Вилема Пушмана 21
тел. 016/241-767

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће 
образовање: на студијама другог степе-
на (мастер академске студије, специја-
листичке академске студије или специја-
листичке струковне студије) у складу са 
Законом о високом образовању („Сл. гла-
сник РС“, бр. 76/05, 100/07-аутентично 
тумачење и 97/08), а почев од 10. септем-
бра 2005. године; на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по 
пропису који је уређивао високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године; да 
испуњава услове за наставника средње 
стручне школе за подручје рада текстил-
ство и/или култура, уметност и јавно 
информисање, за педагога и психолога, 
дозволу за рад, обуку и положен испит 
за директора установе и најмање 5 годи-
на рада у установи на пословима образо-
вања и васпитања, након стеченог одго-
варајућег образовања; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпи-
тања; држављанство Републике Србије. 
Уз пријаву кандидат подноси: биограф-
ске податке, односно радну биографију; 
оверену фотокопију дипломе о заврше-
ном одговарајућем високом образовању 
у складу са чл. 8 став 2 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања, 
за наставника средње стручне школе и 
на неком од постојећих подручја рада 
школе: текстилство и/или култура, умет-
ност и јавно информисање, за педагога и 
психолога; оверену фотокопију уверења 
о положеном испиту за лиценцу, струч-
ном испиту (дозволи за рад); потврду о 
раду на пословима образовања и васпи-
тања, након стеченог одговарајућег обра-
зовања, у трајању од најмање 5 година; 
уверење да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у 
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања; уве-
рење о држављанству; извод из матичне 
књиге рођених; лекарско уверење да има 
психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; остала 
документа која могу послужити приликом 

доношења одлуке о избору. Рок за прија-
вљивање је 15 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови“. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће бити раз-
матране. Пријаве се достављају на адресу 
школе.

школа за основно и 
средње образовање 
„11. октобар“
16000 Лесковац
Кајмакчаланска 24
тел. 016/242-175

Наставник дефектолог-
олигофренолог
за рад у Лесковцу
6 извршилаца

Наставник дефектолог-
олигофренолог
за рад у Медвеђи

Наставник дефектолог-
олигофренолог
за рад у Лебану

Наставник дефектолог-
олигофренолог
за рад у Власотинцу

Наставник дефектолог-
логопед
на одређено време за школску 
2012/2013. годину, ради пружања 
додатне образовне подршке

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, 
дипломирани дефектолог-одговарајућег 
смера.

Наставник музичке културе у 
средњој школи
са 15% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуња-
вају услове наведене у Правилнику о врс-
ти стручне спреме наставника који изводе 
образовно-васпитни рад у средњој школи 
(„Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр. 
6/96, 3/99, 10/2002, 4/2003); академски 
музичар; дипломирани музичар; музич-
ки педагог или дипломирани музички 
педагог; дипломирани музичар диригент 
или дипломирани диригент; дипломира-
ни музичар, музиколог или дипломирани 
музиколог. Наставници поред предвиђене 
стручне спреме морају поседовати струч-
ну дефектолошку оспособљеност или 
стручну спрему дипломираног дефекто-
лога, дипломирани дефектолог са завр-
шеном вишом музичком школом, односно 
вишом педагошком школом, група музич-
ко васпитање.

Наставник уређења друштва
са 15% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, 
дипломирани правник; професор социо-
логије; дипломирани историчар-профе-
сор историје; дипломирани политиколог 
наставничког, односно новинарског сме-
ра, дипломирани педагог за одбрану и 
заштиту; дипломирани дефектолог-оли-
гофренолог са савладаним програмом 
методике друштвене групе предмета. Нас-
тавници поред стручне спреме предвиђе-
не Правилником о врсти стручне спреме 
наставника („Сл. гласник РС-Просветни 
гласник“, бр. 6/96, 3/99, 10/2002, 4/2003), 
морају поседовати стручну дефектолош-
ку оспособљеност или стручну спрему 
дипломираног дефектолога.

Наставник практичне наставе
у подручју рада хемија, неметали и 
графичарство
са 70% радног времена
3 извршиоца

УСЛОВИ: дипломирани дефектолог-
олигофренолог са савладаним програ-
мом методике предмета у подручју рада 
хемија, неметали и графичарство; дип-
ломирани инжењер технологије, одсек 
графичко инжењерство; дипломирани 
графички инжењер; инжењер за неме-
тале; графички инжењер; лице са стече-
ним средњим образовањем и положеним 
стручним испитом за образовни профил 
у подручју рада хемија, неметали и гра-
фичарство. Наставници поред предвиђе-
не стручне спреме морају поседовати 
стручну дефектолошку оспособљеност 
или стручну спрему дипломираног дефе-
ктолога.

Наставник математике

Наставник математике
са 38,88% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, 
дипломирани дефектолог са завршеном 
вишом педагошком школом, група мате-
матика; дипломирани дефектолог-оли-
гофренолог са савладаним програмом 
методике наставе математике, професор 
математике; дипломирани математичар. 
Наставници поред предвиђене струч-
не спреме морају поседовати стручну 
дефектолошку оспособљеност или струч-
ну спрему дипломираног дефектолога. 
Уз пријаву на конкурс доставити доказ о 
стручној спреми и уверење о држављан-
ству.

Помоћни наставник у подручју 
рада машинство и обрада 
метала
са 70% радног времена

УСЛОВИ: средња стручна спрема, машин-
ски техничар, средња машинска школа.

http://www.nsz.gov.rs/
ВАшА ПРАВА АДРЕСА:
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ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс достави-
ти доказ о стручној спреми и уверење о 
држављанству. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се узимати у разма-
трање.

ош „Ђура ЈакшиЋ“
16231 Турековац

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 
дана, за рад у издвојеном одељењу 
у Подримцу

Наставник разредне наставе
за рад у издвојеном одељењу у 
Горњем Синковцу

УСЛОВИ: одговарајуће образовање из чл. 
8 став 2 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 
72/09 и 52/11), односно високо образо-
вање стечено на студијама другог степена 
(мастер академске студије, специјалистич-
ке академске студије или специјалистичке 
струковне студије), у складу са Законом о 
високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 
76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08 
и 44/10), почев од 10.09.2005. године или 
високо образовање стечено на основним 
студијама у трајању од најмање четири 
године, по пропису који је уређивао висо-
ко образовање до 10.09.2005. године и 
одговарајуће образовање из чл. 8 став 3 
Закона о основама система образовања и 
васпитања, све у складу са Правилником 
о степену и врсти образовања наставни-
ка и стручних сарадника у основној школи 
(„Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр. 
11/2012).

Наставник математике
са 66,66% радног времена

Наставник физичког 
васпитања
са 15% радног времена, за рад 
у издвојеном одељењу школе у 
Белановцу

Наставник историје
са 45% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће образовање из чл. 
8 став 2 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 
72/09 и 52/11), односно високо образо-
вање стечено на студијама другог степена 
(мастер академске студије, специјалистич-
ке академске студије или специјалистичке 
струковне студије), у складу са Законом о 
високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 
76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08 
и 44/10), почев од 10.09.2005. године или 
високо образовање стечено на основним 
студијама у трајању од најмање четири 
године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10.09.2005. године, у скла-
ду са Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Сл. гласник РС-Просветни 
гласник“, бр. 11/2012).

ОСТАЛО: да кандидати имају психичку, 
физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да нису осуђива-
ни правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања 
и васпитања; да имају држављанство 
Републике Србије. Кандидат је дужан да 
уз пријаву на конкурс достави: оригинал 
или оверену фотокопију дипломе; ори-
гинал или оверену фотокопију извода из 
матичне књиге рођених (не старије од 
6 месеци, осим уколико се ради о новом 
обрасцу); оригинал или оверену фотоко-
пију уверења о држављанству (не старије 
од 6 месеци). Школа прибавља: доказ да 
кандидат није осуђиван; доказ да је пси-
хофизички способан за рад са ученици-
ма (директор врши избор кандидата које 
у року од осам дана од дана истека рока 
за подношење пријава упућује на пре-
тходну проверу психофизичких способ-
ности, коју врши Национална служба за 
запошљавање). Пре закључења уговора о 
раду, изабрани кандидат доставља лекар-
ско уверење. Рок за подношење пријава 
је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговремене, неразумљиве и непо-
тпуне пријаве неће бити разматране.

лоЗнИц А

основна школа 
„вукова спомен школа“
15303 Тршић
тел. 015/868-323

Наставник математике
са 89% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава 
услове прописане законом: одговарајуће 
високо образовање у складу са чланом 8 
Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 
и 52/11), одговарајући степен и врста 
образовања прописана у чл. 3 ст. 1 тач. 
9 Правилника о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Сл. гласник РС-Просвет-
ни гласник“, бр. 11/2012); да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 ст. 1 тач. 3 Закона 
о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11), 
да има држављанство РС. Уз пријаву на 
конкурс приложити: краћу биографију, 
уверење о држављанству-оригинал или 
оверена копија, оверену фотокопију 
дипломе о стеченој стручној спреми, 
извод из матичне књиге рођених-ориги-
нал или оверену фотокопију, уверење да 
се против кандидата не води кривични 
поступак. Пријаве са доказима о испуње-
ности услова огласа доставити на адресу 
школе, у року од 8 дана од дана објављи-
вања огласа. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће се разматрати.

предшколска установа 
„црвенкапа“
15318 Мали Зворник, Дринска 7

Васпитач у припремном 
предшколском програму
4 извршиоца

УСЛОВИ: више образовање, односно 
одговарајуће високо образовање на сту-
дијама првог степена (основне струковне 
студије или основне академске студије) у 
трајању од три године или на студијама 
другог степена (дипломске академске сту-
дије-мастер, специјалистичке академске 
студије или специјалистичке струковне 
студије)-васпитач, у складу са законом, да 
кандидат има дозволу за рад, да испуња-
ва услове из члана 120 Закона о основама 
система образовања и васпитања. Канди-
дат је дужан да уз пријаву на конкурс дос-
тави: уверење о држављанству РС и извод 
из матичне књиге рођених (не старији 
од 6 месеци), оверен препис/фотокопију 
дипломе о стеченом образовању, оверен 
препис/фотокопију доказа о поседовању 
доволе за рад-лиценце. Пријаве са доку-
ментацијом слати на адресу установе, 
у року од 8 дана од дана објављивања. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узети у разматрање.

техниЧка школа 
лозница
15300 Лозница
Трг Јована Цвијића 3
тел. 015/884-824

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора школе може бити 
изабрано лице које испуњава услове про-
писане законом: да поседује одговарајуће 
образовање из чл. 8 став 2 и чл. 59 став 
5 Закона о основама система образовања 
и васпитања, односно да има високо 
образовање стечено на студијама другог 
степена (мастер академске студије, спе-
цијалистичке академске студије или спе-
цијалистичке струковне студије), у складу 
са Законом о високом образовању („Сл. 
гласник РС“, бр. 76/05, 100/07-аутен-
тично тумачење, 97/08 и 44/10), почев 
од 10. септембра 2005. године или на 
основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по пропису који је уређи-
вао високо образовање до 10 септембра 
2005. године; да поседује дозволу за рад-
лиценцу; положен испит за директора 
установе, с тим да ако изабрани кандидат 
нема положен испит за директора, дужан 
је да положи испит у року од годину дана 
од дана ступања на дужност, односно до 
доношења подзаконског акта; да има нај-
мање 5 година рада на пословима образо-
вања и васпитања, након стеченог одго-
варајућег образовања; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да није осуђива-
но правоснажном пресудом за кривична 
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дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања 
и васпитања (прибавља школа по служ-
беној дужности); држављанство РС. Као 
доказе о испуњавању услова, кандидат 
уз пријаву са биографским подацима и 
кретањем у служби подноси: уверење о 
држављанству РС (не старије од 6 мес-
ци); извод из матичне књиге рођених (не 
старији од 6 месеци); оверену фотокопију 
или оверен препис дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању; оверен пре-
пис или оверену фотокопију лиценце, 
односно уверења о положеном стручном 
испиту; потврду о радном стажу у обла-
сти васпитања и образовања; лекарско 
уверење о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са децом и 
ученицима (подноси се пре закључења 
уговора о раду). Пријаве са доказима о 
испуњености услова конкурса достављају 
се на адресу школе, у року од 15 дана од 
дана објављивања конкурса. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће бити разма-
тране.

поново оГлашава 
ош „степа степановиЋ“
15234 Текериш
тел. 015/850-040

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора школе може бити 
изабрано лице које испуњава услове про-
писане законом: да поседује одговарајуће 
образовање из чл. 8 став 2 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања, 
да има високо образовање стечено на 
студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, специјалистичке академс-
ке студије или специјалистичке струковне 
студије), у складу са Законом о високом 
образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 
100/07-аутентично тумачење и 97/08 и 
44/10), 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. сеп-
тембра 2005. године; да испуњава услове 
за наставника основне школе, за педагога 
и психолога; да кандидат поседује доз-
волу за рад (лиценцу); да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена чл. 120 став 1 тачка 3 Зако-
на о основама система образовања и вас-
питања - прибавља школа; држављанство 
РС; најмање 5 година рада на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања. Као доказе о 
испуњавању услова, кандидат уз пријаву 
подноси: оверену фотокопију или ове-
рен препис дипломе о стеченом високом 
образовању; оверен препис или оверену 
фотокопију уверења о положеном струч-
ном испиту (лиценци); потврду о радном 
искуству у области васпитања и обра-
зовања; радну биографију; уверење о 
држављанству РС (не старије од 6 месци); 

извод из матичне књиге рођених; лекар-
ско уверење да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом 
и ученицима-подноси се пре закључења 
уговора о раду, након доношења одлуке о 
избору кандидата. Пријаве са доказима о 
испуњености услова конкурса достављају 
се на адресу школе, у року од 15 дана од 
дана објављивања конкурса. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће бити разма-
тране.

ош „петар враГолиЋ“
15320 Љубовија, Карађорђева 18
тел. 015/561-869

Помоћни радник
на одређено време, а најдуже до 
краја школске 2012/2013. године

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завр-
шена основна школа; држављанство 
Републике Србије; психичка, физичка и 
здравствена способност за рад; да кан-
дидати нису осуђивани правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у 
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања. Као 
доказе о испуњавању услова, уз пријаву 
доставити: оверену фотокопију сведо-
чанства, извод из матичне књиге рође-
них, уверење о држављанству-не старије 
од 6 месеци, уверење о неосуђиваности. 
Лекарско уверење се подноси пре закљу-
чења уговора о раду. Пријаве са доказима 
о испуњавању услова огласа послати на 
адресу школе, у року од 8 дана од дана 
објављивања огласа. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се узети у разма-
трање.

нИш

исправка оГласа 
школа за основно и 
средње образовање 
„14. октобар“
18000 Ниш, Гоце Делчева 2
тел. 018/560-848

Оглас објављен 28.11.2012. године 
у публикацији „Послови“, исправља 
се у називу радног места, тако што 
уместо: српски језик и књижевност, 
математика, музика, ликовна култу-
ра, практична настава, машинство и 
обрада метала, образовни профил: 
електрозаваривач, практична наста-
ва у подручју рада личне услуге, 
образовни профил: женски фризер, 
технологија рада у подручју рада 
личне услуге, образовни профил: 
женски фризер, технологија мате-
ријала у подручју рада личне услуге, 
образовни профил: женски фризер, 
практична настава ТИК, образовни 
профил: ручни ткач, српски језик, 
енглески језик, треба да стоји: 
наставник српског језика и књи-
жевности, наставник математике, 

наставник музике, наставник ликов-
не културе, наставник практичне 
наставе, машинство и обрада мета-
ла, образовни профил: електрозава-
ривач, наставник практичне наста-
ве у подручју рада личне услуге, 
образовни профил: женски фризер, 
наставник технологије рада у под-
ручју рада личне услуге, образовни 
профил: женски фризер, настав-
ник технологије материјала у под-
ручју рада личне услуге, образовни 
профил: женски фризер, наставник 
практичне наставе у подручју рада 
ТИК, образовни профил: ручни ткач, 
наставник српског језика, наставник 
енглеског језика. Остали услови су 
непромењени.

предшколска установа 
„лане“
18220 Алексинац, Мишићева 1
тел. 018/4804-827

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: високо образовање стечено на 
студијама другог степена (мастер ака-
демске студије другог степена, специја-
листичке академске студије или специја-
листичке струковне студије), у складу 
са Законом о високом образовању или 
на основним студијама у трајању од нај-
мање 4 године, по пропису који је уређи-
вао високо образовање до 10. септембра 
2005. године, за васпитача или стручног 
сарадника; дозвола за рад; обука и поло-
жен стручни испит за директора установе; 
најмање 5 година рада у установи, након 
стеченог одговарајућег образовања; изу-
зетно, високо образовање стечено на сту-
дијама првог степена (основне академске, 
односно струковне студије), на студијама 
у трајању од 3 године или више образо-
вање за васпитача, дозвола за рад, обука 
и положен испит за директора установе и 
најмање 10 година рада у предшколској 
установи на пословима васпитања и обра-
зовања, након стеченог одговарајућег 
образовања. Поред наведених, канди-
дат треба да испуњава и следеће усло-
ве: да је држављанин Републике Србије; 
да није осуђиван правоснажном пресу-
дом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања; да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом. Уз пријаву доставити: ове-
рен препис/фотокопију дипломе о сте-
ченом образовању; оверену фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту; 
потврду о радном стажу у установи, након 
стеченог одговарајућег образовања; уве-
рење о држављанству; извод из матичне 
књиге рођених; уверење-потврду да се 
против кандидата не води истрага и да 
није подигнута оптужница; биографију са 
прегледом кретања у служби. Лекарско 
уверење о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са децом дос-
тавља изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду. Уверење о неосуђива-
ности и непостојању дискриминаторног 
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понашања прибавља установа. Уверење 
о положеном испиту за директора се не 
прилаже, али је изабрани кандидат дужан 
да исти положи у законском року. Прило-
жена документација не сме бити старија 
од 6 месеци. Рок за пријаву је 15 дана. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узимати у разматрање.

ош „др зоран ЂинЂиЋ“
18116 Брзи Брод, Павла Софрића 30

Секретар
са 50% радног времена

УСЛОВИ: дипломирани правник-мастер 
или дипломирани правник који је стекао 
високо образовање на основним студија-
ма у трајању од најмање 4 године; држа-
вљанство Републике Србије; психичка, 
физичка и здравствена способност за рад 
са децом и ученицима (лекарско уверење 
доставља изабрани кандидат пре закљу-
чења уговора о раду); да кандидат није 
осуђиван правоснажном пресудом за кри-
вична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања 
и васпитања (доказ прибавља школа). Уз 
пријаву доставити: оверену фотокопију 
дипломе и уверење о држављанству. Про-
веру психофизичких способности врши 
Национална служба за запошљавање.

новИ пА ЗАр

основна школа 
„десанка максимовиЋ“
36300 Нови Пазар, Цетињска 10
тел. 020/316-360

Наставник српског језика

Наставник ликовне културе
на одређено време, са 70% норме

Наставник немачког језика
на одређено време, са 20% норме

Наставник енглеског језика
на одређено време, са 20% норме

УСЛОВИ: одговарајућа висока школска 
спрема према чл. 8 став 2 тачка 1 Зако-
на о основама система образовања и 
васпитања и Правилнику о врсти струч-
не спреме наставника и стручних сарад-
ника у основној школи, да су кандидати 
држављани Републике Србије, да имају 
психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са ученицима, да нису осуђи-
вани правоснажном пресудом за кривич-
на дела из чл. 120 тачка 1 став 3 Закона 
о основама система образовања и васпи-
тања. Рок за пријављивање је 8 дана од 
дана објављивања. Уз пријаву доставити: 
оверен препис дипломе о стручној спре-
ми, уверење о држављанству РС, извод из 
матичне књиге рођених. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се разматрати.

техниЧка школа тутин
36320 Тутин, 7. јула 18
тел. 020/811-148

Професор српског језика и 
књижевности
за 18 часова недељно (100% 
радног времена)

Професор енглеског језика и 
књижевности
за 36 часова недељно (за по 100% 
радног времена), на одређено 
време до повратка привремено 
одсутних запослених (са 
боловања)
2 извршиоца

Професор математике
за 5 часова недељно (27% радног 
времена)

Професор рачунарства и 
информатике
за 12 часова недељно (60% радног 
времена), на одређено време до 
повратка привремено одсутног 
радника (са боловања)

Професор филозофије
за 6 часова недељно (30% радног 
времена), до повратка привремено 
одсутног запосленог (са боловања)

УСЛОВИ: Кандидати треба да поред опш-
тих услова испуњавају и услове у погле-
ду стручне спреме наставника за рад у 
средњој стручној школи, као и услове 
предвиђене у чл. 120 и 121 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања. 
Конкурс је отворен 15 дана од дана обја-
вљивања, а пријављени кандидати ће о 
исходу бити обавештени у року од 30 дана 
од дана затварања конкурса. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разма-
трати. Пријаве са потпуном документа-
цијом слати на адресу школе.

новИ с А д

поништење дела 
конкурса 
ош „браЋа новаков“
21433 Силбаш, Краља Петра I 103
тел. 021/764-302

Конкурс објављен 14.11.2012. године 
у публикацији „Послови“, поништа-
ва се за радно место: наставник 
енглеског језика, на одређено вре-
ме.

академиЈа уметности
21000 Нови Сад, Ђуре Јакшића 7

Ванредни или редовни 
професор за област музичке 
уметности, ужа област Клавир

УСЛОВИ: високо образовање првог степе-
на основних академских студија из обла-
сти музичке уметности, ужа област Кла-
вир.

Ванредни или редовни 
професор за област драмских 
уметности, ужа област Глума

УСЛОВИ: високо образовање првог степе-
на основних академских студија из обла-
сти драмских уметности, ужа област Глу-
ма.

Ванредни професор за област 
драмских уметности, ужа 
област Драматургија
на одређено време 5 година

УСЛОВИ: високо образовање првог степе-
на основних академских студија из обла-
сти драмских уметности, ужа област Дра-
матургија.

Кандидати треба да испуњавају услове 
утврђене Законом о високом образовању 
(„Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 44/2010 и 
93/2012), Статутом Академије уметнос-
ти и Правилником о ближим условима за 
избор у звање наставника Универзитета у 
Новом Саду (минимални критеријуми за 
поље уметности). Потребна документа: 
оверена фотокопија дипломе о заврше-
ним одговарајућим студијама, уверење о 
држављанству, фотокопија личне карте, 
уверење о некажњавању прибављено од 
суда, биографија сачињена према упит-
нику (образац 1А) који се налази на сајту 
Академије уметности (www.аkademijа.uns.
аc.rs у секцији „Наставници-Конкурси“), 
приложена у штампаној и електронској 
форми (снимљена на CD-у) и остали дока-
зи о испуњавању услова радног места у 
складу са Минималним критеријумима за 
поље уметности Правилника о ближим 
условима за избор у звање наставника 
Универзитета у Новом Саду.

Доцент за ужу научну област 
Лингвистика
за 50% радног времена, на 
одређено време 5 година

УСЛОВИ: научни степен доктора нау-
ка из поља друштвено-хуманистичких 
наука, ужа научна област Филологија. 
Кандидати треба да испуњавају услове 
утврђене Законом о високом образовању 
(„Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 44/2010 и 
93/2012), Статутом Академије уметнос-
ти и Правилником о ближим условима за 
избор у звање наставника Универзитета у 
Новом Саду (минимални критеријуми за 
поље друштвено-хуманистичких наука). 
Потребна документа: оверена фотокопија 

Највећа понуда 
слободних послова 

на једном месту
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дипломе о завршеним одговарајућим сту-
дијама, уверење о држављанству, фото-
копија личне карте, уверење о некажња-
вању прибављено од суда, биографија 
сачињену према упитнику (образац 1А 
НАУКА) који се налази на сајту Акаде-
мије уметности (www.аkademijа.uns.аc.rs 
у секцији „Наставници-Конкурси“), при-
ложена у штампаној и електронској фор-
ми (снимљену на CD-у) и остали докази о 
испуњавању услова радног места у складу 
са Минималним критеријумима за поље 
друштвено-хуманистичких наука Правил-
ника о ближим условима за избор у звање 
наставника Универзитета у Новом Саду.

Доцент за ужу научну област 
Музикологија
на одређено време 5 година

УСЛОВИ: научни степен доктора нау-
ка из поља друштвено-хуманистичких 
наука, ужа научна област Музикологија. 
Кандидати треба да испуњавају услове 
утврђене Законом о високом образовању 
(„Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 44/2010 и 
93/2012), Статутом Академије уметнос-
ти и Правилником о ближим условима за 
избор у звање наставника Универзитета у 
Новом Саду (минимални критеријуми за 
поље друштвено-хуманистичких наука).

Самостални стручни сарадник 
за област ликовних уметности, 
ужа област Вајарство

УСЛОВИ: високо образовање првог сте-
пена основних академских студија из 
области ликовних уметности, ужа област 
Вајарство. Кандидати треба да испуња-
вају услове утврђене Законом о високом 
образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 
44/2010 и 93/2012) и Статутом Академије 
уметности. Потребна документа: оверена 
фотокопија дипломе о завршеним одгова-
рајућим студијама, уверење о држављан-
ству, фотокопија личне карте, уверење о 
некажњавању прибављено од суда, био-
графија сачињена према упитнику (обра-
зац 2Б) који се налази на сајту Академије 
уметности (www.аkademijа.uns.аc.rs у 
секцији „Наставници-Конкурси“), прило-
жена у штампаној и електронској форми 
(снимљена на CD-у) и остали докази о 
испуњавању услова радног места у скла-
ду са Статутом Академије уметности Нови 
Сад. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узимати у разматрање.

ош „данило зеленовиЋ“
21214 Сириг, Новосадска 1
тел. 021/849-018
е-mail: sirig@neobee.net

Школски педагог
на одређено време до 26.10.2013. 
године

УСЛОВИ: професор педагогије, дипло-
мирани педагог-општи смер или смер 
школске педагогије, дипломирани школ-
ски педагог-психолог, дипломирани педа-
гог, мастер педагог, дипломирани педа-
гог-мастер; да кандидат испуњава услове 
прописане чл. 120 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања.

Наставник математике
за 44% радног времена

УСЛОВИ: професор математике, дипломи-
рани математичар, дипломирани матема-
тичар за теоријску математику и примене, 
дипломирани математичар за рачунар-
ство и информатику, дипломирани мате-
матичар-информатичар, професор мате-
матике и рачунарства, дипломирани 
математичар за математику економије, 
професор информатике-математике, дип-
ломирани математичар-астроном, дипло-
мирани математичар-примењена мате-
матика, дипломирани информатичар; да 
кандидат испуњава услове прописане чл. 
120 Закона о основама система образо-
вања и васпитања.

Наставник енглеског језика
за 40% радног времена

УСЛОВИ: професор, односно дипломира-
ни филолог за енглески језик и књижев-
ност, дипломирани професор енглеског 
језика и књижевности, мастер филолог 
(струдијски програм или главни предме-
ти/профил енглески језик), мастер про-
фесор језика и књижевности (студијски 
програм или главни предмети/профил 
енглески језик); да кандидат испуњава 
услове прописане чл. 120 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс са биогра-
фијом кандидати подносе: уверење о држа-
вљанству (не старије од 6 месеци), оверен 
препис/фотокопију дипломе о стеченој 
стручној спреми, извод из матичне књи-
ге рођених. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање.

предшколска установа 
„детињство“
21230 Жабаљ, Николе Тесле 47а
тел. 021/832-894

Спремачица-вешерка
на одређено време до 2 године

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, заврше-
на основна школа; да кандидат испуњава 
услове прописане чл. 120 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања. 
Уз пријаву доставити: радну биографију, 
оверену фотокопију сведочанства, овере-
ну фотокопију уверења о држављанству 
Републике Србије (не старије од 6 месе-
ци), извод из матичне књиге рођених. 
Посебно лекарско уверење се доставља 
пре закључења уговора о раду. Извод из 
казнене евиденције установа ће приба-
вити службеним путем. Све фотокопије 
морају бити оверене од стране надлеж-
ног органа. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узимати у разматрање.

прва приватна средња 
медицинска школа 
„хипократ“
21000 Нови Сад, Дечанска 9
тел. 021/6419-472
е-mail: оffice@skolasvnikola.еdu.rs

Професор медицинске групе 
предмета-приправник

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, док-
тор медицине, да кандидат испуњава 
услове прописане чл. 120 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања. Уз 
пријаву доставити: оверену фотокопију 
дипломе или уверења о завршеном факул-
тету, држављанство и извод из матичне 
књиге рођених. Одговарајуће лекарско 
уверење доставља се пре закључења уго-
вора о раду, док уверење о некажњавању 
прибавља установа. Проверу психофи-
зичких способности кандидата за рад са 
децом и ученицима врши надлежна служ-
ба за послове запошљавања, применом 
стандардизованих поступака.

средња школа 
„свети никола“
21000 Нови Сад, Дечанска 9
тел. 021/6419-472
е-mail: оffice@skolasvnikola.еdu.rs

Менаџер у образовању

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, 
дипломирани економиста, да канди-
дат испуњава услове прописане чл. 120 
Закона о основама система образовања 
и васпитања. Уз пријаву доставити: ове-
рену фотокопију дипломе или уверења о 
завршеном факултету, држављанство и 
извод из матичне књиге рођених. Одго-
варајуће лекарско уверење доставља се 
пре закључења уговора о раду, док уве-
рење о некажњавању прибавља устано-
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Подршка
запошљавању особа

са инвалидитетом

Наука и образовање
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ва. Проверу психофизичких способности 
кандидата за рад са децом и ученицима 
врши надлежна служба за послове запо-
шљавања, применом стандардизованих 
поступака.

поништење дела 
конкурса 
техниЧка школа 
„павле савиЋ“
21000 Нови Сад, Шајкашка 34

Конкурс објављен 14.11.2012. 
године у публикацији „Послови“, 
поништава се за радно место: помоћ-
ни наставник у лабораторији, на 
одређено време.

ош „петефи шандор“
21000 Нови Сад
Боре Продановића 15а
тел. 021/547-465

Наставник физичког 
васпитања
на мађарском наставном језику, за 
10% радног времена

УСЛОВИ: стручна спрема према Правил-
нику о врсти стручне спреме наставника 
и стручних сарадника у основној шко-
ли („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, 
бр. 6/96, 3/99, 10/2002, 4/2003, 20/2004, 
5/2005, 2/2007, 3/2007, 4/2007, 17/2007, 
20/2007, 1/2008, 4/2008, 6/2008, 8/2008, 
11/2008, 2/2009, 4/2009 и 9/2009).

Наставник разредне наставе
за рад у одељењима у којима се 
изводи билингвална настава

УСЛОВИ: стручна спрема према Правил-
нику о врсти стручне спреме наставника 
и стручних сарадника у основној шко-
ли („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, 
бр. 6/96, 3/99, 10/2002, 4/2003, 20/2004, 
5/2005, 2/2007, 3/2007, 4/2007, 17/2007, 
20/2007, 1/2008, 4/2008, 6/2008, 8/2008, 
11/2008, 2/2009, 4/2009 и 9/2009); знање 
енглеског језика најмање на нивоу Б2.

Наставник музичке културе
за 30% радног времена

Наставник грађанског 
васпитања
за 20% радног времена, на 
одређено време до 21.03.2013. 
године, тј. до повратка запослене 
са породиљског одсуства и 
одсуства са рада ради неге детета

Наставник хемије
за 90% радног времана, на 
одређено време до повратка 
запослене са породиљског 
одсуства и одсуства са рада ради 
неге детета

УСЛОВИ: стручна спрема према Правил-
нику о врсти стручне спреме наставника 
и стручних сарадника у основној шко-
ли („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, 
бр. 6/96, 3/99, 10/2002, 4/2003, 20/2004, 
5/2005, 2/2007, 3/2007, 4/2007, 17/2007, 
20/2007, 1/2008, 4/2008, 6/2008, 8/2008, 
11/2008, 2/2009, 4/2009 и 9/2009).

Финансијско-књиговодствени 
радник
на одређено време до повратка 
запослене са породиљског 
одсуства и одсуства са рада ради 
неге детета

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завр-
шена средња економска школа или гим-
назија.

Домар

УСЛОВИ: завршена средња школа.

ОСТАЛО: одговарајуће образовање; 
лекарско уверење-психичка, физичка и 
здравствена способност за рад са децом 
и ученицима; уверење да кандидат није 
правоснажном пресудом осуђиван за кри-
вична дела која га чине неподобним за 
рад у школи; уверење да има држављан-
ство Републике Србије. Пријаве слати на 
наведену адресу, са назнаком: „За оглас“. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узимати у разматрање.

ош „иван ГундулиЋ“
21000 Нови Сад, Гундулићева 9
тел. 021/553-375

Помоћни радник

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, заврше-
на основна школа, да кандидат испуњава 
услове прописане чл. 120 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања. 
Уз пријаву на оглас доставити: краћу 
радну биографију, оверену фотокопију 
сведочанства, уверење о држављанству 
Републике Србије (оригинал или овере-
на фотокопија), извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверена фотоко-
пија). Лекарско уверење се подноси пре 
закључења уговора о раду, а уверење о 
неосуђиваности прибавља школа служ-
беним путем. Пријаве слати на наведену 
адресу, са назнаком: „За оглас“.

филозофски факултет
21000 Нови Сад, Др Зорана Ђинђића 2

Наставник (сва звања) за ужу 
научну област Англистика 
(Енглески језик и култура)

Наставник (сва звања) за ужу 
научну област Англистика 
(Наука о књижевности)

Виши наставник вештина за 
ужу научну област Англистика 
(Наука о језику)

Асистент  за ужу научну област 
Германистика (Немачки језик)

Наставник (сва звања) за 
ужу научну област Историја 
модерног доба

Наставник (сва звања) за ужу 
научну област Педагогија

Наставник (сва звања) за ужу 
научну област Педагогија

Наставник (сва звања) за ужу 
научну област Српски језик 
и лингвистика (Методика 
наставе српског језика)

Наставник (сва звања) за ужу 
научну област Српски језик и 
лингвистика

Наставник (сва звања) за ужу 
научну област Српски језик и 
лингвистика

УСЛОВИ: Уз пријаву на конкурс доста-
вити - ако се кандидати пријављују за 
место асистента или наставника вешти-
на: оверену фотокопију дипломе о завр-
шеним основним и мастер студијама или 
магистарским студијама; потврду да су 
уписани на докторске студије (само за 
асистенте); биографију састављену на 
основу упитника који се може преузети 
са веб-сајта Факултета (www.ff.uns.аc.rs/
факултет/формулари_за_писање_рефе-
рата, извештај за избор у звање сарадни-
ка); податке о досадашњем раду; списак 
стручних и научних радова, као и саме 
радове; ако се пријављују на конкурс 
за наставника-универзитетског профе-
сора: оверену фотокопију дипломе док-
тора наука; биографију састављену на 
основу упитника које се може преузети 
са веб-сајта Факултета (www.ff.uns.аc.rs/
факултет/формулари_за_писање_рефе-
рата, образац пријаве на конкурс за 
избор у звање универзитетског наставни-
ка), податке о досадашњем раду; списак 
стручних и научних радова, као и саме 
радове. Рок за пријављивање је 15 дана. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узимати у разматрање.

Обука за активнО тражење пОсла

Наука и образовање
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пАнЧЕво

ош „доситеЈ обрадовиЋ“
26230 Омољица, Трг Светог Саве 3

Наставник математике

Наставник физике
са 60% радног времена

Наставник ликовне културе
на одређено време ради замене 
запослене одсутне преко 60 дана, 
са 75% радног времена

Наставник немачког језика
на одређено време ради замене 
запослене одсутне преко 60 дана

УСЛОВИ: одговарајуће високо образо-
вање у складу са чл. 8 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011), сте-
чено на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, специјалистичке 
академске студије или специјалистичке 
струковне студије), у складу са Законом 
о високом образовању („Сл. гласник РС“, 
бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 
97/08 и 44/10), почев од 10. септембра 
2005. године; на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по 
пропису који је уређивао високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године; 
одговарајући степен и врста образовања 
према Правилнику о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи („Сл. гласник РС-
Просветни гласник“, бр. 11/2012); кан-
дидати морају да имају образовање из 
психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија и након дипло-
мирања, од најмање 30 бодова и шест 
бодова праксе у установи, у складу са 
Европским системом преноса бодова. Уз 
пријаву на конкурс кандидати су дужни да 
приложе следеће доказе: доказ о поседо-
вању одговарајуће стручне спреме (ове-
рена фотокопија дипломе), уверење о 
држављанству Републике Србије, извод 
из матичне књиге рођених, доказ да нису 
осуђивани правноснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања. Доказ да изабрани 
кандидат има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и уче-
ницима, подноси се пре закључења уго-
вора о раду. Уверење о некажњавању по 
службеној дужности прибавља школа. У 
поступку одлучивања о избору наставни-
ка, директор ће извршити ужи избор кан-
дидата који ће бити упућени на претход-
ну проверу психофизичких способности. 
Проверу психофизичких способности за 
рад са децом и ученицима врши надлеж-
на служба за послове запошљавања, при-
меном стандардизованих поступака. О 
датуму и месту провере изабрани канди-
дати биће обавештени по истеку рока за 
подношење пријава. Пријаве са кратком 

биографијом и доказима о испуњавању 
услова конкурса подносе се у року од 8 
дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. Пријаве дос-
тавити на адресу школе, са назнаком: „За 
конкурс“.

ош „маршал тито“
26215 Падина, Трг ослобођења 22
тел. 013/667-118

Наставник математике

Наставник математике
са 50% норме

Наставник српског језика као 
нематерњег
2 извршиоца

Наставник немачког језика
са 34% норме

Наставник олигофренопедагог

Наставник физике
са 90% норме

УСЛОВИ: 1) стручна спрема утврђена 
Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Сл. гласник РС-Просвет-
ни преглед“, бр. 11/12); 2) да кандидати 
имају психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са ученицима; 3) да 
нису осуђивани за кривична дела наведе-
на у члану 120 Закона о основама система 
образовања и васпитања; 4) држављан-
ство Републике Србије; 5) знање слова-
чког језика као језика на ком се у овој 
школи остварује образовно-васпитни рад, 
што се доказује у складу са чланом 121 
став 7 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања. Кандидати су дужни 
да поднесу пријаву на конкурс својеруч-
но потписану, као и доказе о исуњавању 
услова из тач. 1, 4 и 5. Доказ о испуње-
ности услова из тачке 2 прибавиће само 
кандидати који уђу у ужи избор, а доказ 
из тачке 3 прибавиће школа по службеној 
дужности. Конкурс је отворен 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Посло-
ви“. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узимати у разматрање. Пријаве са 
доказима о испуњености услова конкурса 
слати на адресу школе.

ош „паЈа марГановиЋ“
26225 Делиблато, Маршала Тита 89
тел. 013/765-080
e-mail: оsdeliblato@open.telekom.rs

Наставник енглеског језика

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме; 
поседовање психичке, физичке и здравс-
твене способности за рад са децом и уче-
ницима (тражиће се од изабраног канди-
дата пре закључења уговора о раду); да 
кандидат није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у 
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања (шко-
ла ће тражити по службеној дужности 
од надлежне службе полицијске управе); 
држављанство Републике Србије. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Неблаговремене и непо-
тпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Пријаве се достављају на адресу школе. 
Ближе информације на број телефона: 
013/765-080. Потпуном пријавом сматра се 
пријава која садржи: доказ о држављан-
ству РС, оверен препис или оверену фото-
копију дипломе о стеченом образовању, 
оверен препис или оверену фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту, 
односно испиту за лиценцу (осим за при-
правнике и друга лица која могу засновати 
радни однос без положеног одговарајућег 
испита). Директор доноси одлуку о избо-
ру кандидата у року од осам дана од дана 
добијања мишљења органа управљања.

ош „Ђура ЈакшиЋ“
26220 Ковин, ЈНА 34
тел/факс: 013/741-081
е-mail: оsdjaksic@open.telekom.rs
www.оs-djurajaksic.еdu.rs

Помоћни радник
на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуња-
вају следеће услове: да имају I-III степен 
стручне спреме, општу здравствену спо-
собност, да нису осуђивани правоснаж-
ном пресудом за кривична дела утврђена 
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања или да 
нису правоснажном пресудом осуђени за 
кривично дело против достојанства лич-
ности и морала, држављанство Републи-
ке Србије. Уз пријаву кандидати треба да 
приложе: CV-краћу животну и радну био-
графију, оверену фотокопију дипломе или 
сведочанства, оверену фотокопију извода 
из матичне књиге рођених, оверену фото-
копију уверења о држављанству (не ста-
рије од 6 месеци). Кандидати уз пријаву 
не прилажу доказ о испуњавању здрав-
ственог услова, с тим што се обавезују да 
овај доказ доставе пре закључења уго-
вора о раду. Уверење да кандидат није 
осуђиван по службеној дужности приба-
вља школа. Рок за пријаву је 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Посло-
ви“. Пријаве слати на адресу школе, са 
назнаком: „За конкурс“. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Обука за
активно 
тражење
посла

Посао се не чека, 
посао се тражи

Обука за активно
тражење посла

Стекните 
конкурентску 

предност

Запослимо 
Србију 

Локални акциони планови запошљавања
Запослимо Србију 

Национална служба
за запошљавање

Регионална политика запошљавања

Пословни центри НСЗ

ВЕЛИКЕ ИДЕЈЕ 
ЗА МАЛИ 
БИЗНИС

Обуке и субвенције
за запошљавање
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за запошљавање

Пословни центри 
НСЗ

План за 
реализацију 

вашег
бизниса

САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊА

НАЈКРАЋИ ПУТ
ДО ПОСЛА

Национална служба
за запошљавање

САЈМОВИ ЗАПОШЉАВАЊА

Први утисак је 
најважнији –
будите
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Национална служба
за запошљавање
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пИроТ

ош „свети сава“
18300 Пирот, Саве Немањића 2

Наставник-професор разредне 
наставе
за рад у истуреном одељењу у 
Крупцу

УСЛОВИ: молба-кратка биографија, ове-
рена фотокопија дипломе-стечена одгова-
рајућа стручна спрема према Правилнику 
о степену и врсти образовања наставни-
ка и стручних сарадника у основној шко-
ли („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, 
бр. 11/2012): професор разредне наста-
ве, наставник разредне наставе, профе-
сор педагогије са претходно завршеном 
педагошком академијом или учитељском 
школом, професор разредне наставе и 
енглеског језика за основну школу, мас-
тер учитељ, дипломирани учитељ-мас-
тер, уверење о држављанству Републике 
Србије (оригинал или оверена фотоко-
пија). Рок за подношење пријаве је 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Пријаве 
са потребним документима слати на адре-
су школе или предати лично код секрета-
ра школе. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати.

ГимназиЈа пирот
18300 Пирот, Српских владара 118
тел. 010/311-437

Помоћни радник

УСЛОВИ: завршена основна школа, да 
кандидати имају психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом 
и ученицима, да нису осуђивани пра-
воснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпи-
тања, држављанство Републике Србије. 
Кандидати уз пријаву прилажу: овере-
ну фотокопију сведочанства о завршеној 
основној школи, извод из матичне књиге 
рођених, уверење о држављанству, уве-
рење да се против њих не води кривич-
ни поступак, лекарско уверење (после 
обавештења о пријему кандидата). Заин-
тересовани кандидати подносе пријаву у 
року од осам дана од дана објављивања 
конкурса. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање. 
Пријаве са потпуном документацијом дос-
тавити на адресу Гимназије.

пож АрЕвАц

политехниЧка школа
12000 Пожаревац
Јована Шербановића 5
тел. 012/513-595

Возач-инструктор
са 50% радног времена
2 извршиоца

УСЛОВИ: V степен стручне спреме. Кан-
дидати из става 1 тач. 1 и 2 треба да 
испуњавају услове прописане чл. 8, 120 
и 121 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 
бр. 72/09, 52/11) и Правилником о врс-
ти стручне спреме наставника, стручних 
сарадника у настави у стручним школама 
(„Сл. гласник-Просветни гласник РС“, бр. 
5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 
6/2001, 3/2003, 8/2003, 11/04, 5/05, 6/05, 
2/2007, 4/07, 7/08 и 11/2008). Уз прија-
ву на конкурс кандидати прилажу сле-
дећа документа (оригинал или оверене 
копије): диплому, извод из матичне књи-
ге рођених и уверење о држављанству. 
Докази о испуњености услова из члана 
120 Закона о основама система образо-
вања и васпитања, став 1 тач. 1 и 4 и став 
2 овог члана подносе се уз пријаву на кон-
курс, а из става 1 тачка 2 овог члана пре 
закључења уговора о раду. Доказ из ста-
ва 1 тачка 3 овог члана прибавља школа. 
Конкурс је отворен 15 дана од дана обја-
вљивања. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати. Кандидати 
треба да поднесу потпуну документацију 
на адресу школе.

поништење конкурса 
политехниЧка школа
12000 Пожаревац
Јована Шербановића 5
тел. 012/513-595

Конкурс објављен 03.10.2012. 
године у публикацији „Посло-
ви“, поништава се за радно место: 
наставник математике. Остали дело-
ви конкурса су неизмењени.

предшколска установа 
„полетарац“
12320 Жагубица, Хомољска бб
тел. 012/7643-116

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава 
услове прописане чл. 8 став 2, чл. 59 и 
чл. 120 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник 
РС“, бр. 72/09 и 52/11): да има одгова-
рајуће високо образовање на студијама 
другог степена (дипломске академске 
студије-мастер, специјалистичке академс-

ке студије или специјалистичке струков-
не студије) у складу са Законом о висо-
ком образовању („Службени гласник 
РС“, бр. 76/05, 100/07-аутентично тума-
чење и 97/08), почев од 10. септембра 
2005. године или на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по 
пропису који је уређивао високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године, за 
васпитача или стручног сарадника и нај-
мање 5 година рада у установи, након 
стеченог одговарајућег образовања; да 
има одговарајуће високо обазовање на 
студијама првог степена (основне ака-
демске, односно струковне студије) и сту-
дијама у трајању од 3 године или вишем 
образовању за васпитача и најмање 10 
година рада у предшколској установи 
на пословима васпитања и образовања, 
након стеченог одговарајућег образо-
вања; поседовање дозволе за рад (лицен-
це); савладана обука и положен испит за 
директора установе; поседовање психич-
ке, физичке и здравствене способности 
за рад са децом; да кандидат није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривич-
на дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања 
и васпитања; држављанство Републи-
ке Србије. Уз пријаву приложити: доказ 
о држављанству (уверење о држављан-
ству, оригинал или оверену фотокопију-
не старије од 6 месеци); извод из матич-
не књиге рођених (оригинал или оверена 
фотокопија); оверен препис или оверену 
фотокопију дипломе о стеченој стручној 
спреми, односно одговарајућем образо-
вању; оверен препис или оверену фото-
копију документа о положеном стручном 
испиту, односно лиценци за васпитача, 
односно стручног сарадника; доказ о рад-
ном стажу у установи на пословима вас-
питања и образовања, након стеченог 
одговарајућег образовања; преглед кре-
тања у служби са биографским подацима; 
доказ о психичкој, физичкој и здравстве-
ној способности за рад са децом (подно-
си се пре закључења уговора о раду); 
доказ о савладаној обуци и положеном 
испиту за директора установе (изабра-
ни кандидат за директора установе који 
нема обуку и положен испит за директо-
ра биће обавезан да испит положи у року 
од годину дана од дана ступања на дуж-
ност); уверење издато од надлежног суда 
да кандидат није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела из чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања (не старије од 
6 месеци, прибавља кандидат). Уверење 
о некажњавању прибавља установа по 
службеној дужности. Рок за подношење 
пријава је 15 дана од дана објављивања. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Пријаве са 
доказима о испуњавању услова подносе 
се на горенаведену адресу, са назнаком: 
„Конкурс за директора“ или се предају 
лично у секретаријату установе, радним 
данима од 08,00 до 15,00 часова. Ближе 
информације о конкурсу се могу доби-
ти од комисије за избор директора или 
секретара установе и на број телефона: 
012/7643-116.

Обука за  
активнО  
тражење 

 пОсла

Наука и образовање
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ош „доситеЈ обрадовиЋ“
12000 Пожаревац
Јована Шербановића 10
тел. 012/223-371

Наставник изборног предмета: 
Информатика и рачунарство-
други циклус
на одређено време до повратка 
одсутног радника, са 60% радног 
времена

УСЛОВИ: професор информатике, профе-
сор информатике у образовању, професор 
информатике и техничког образовања, 
дипломирани инжењер информатике, 
дипломирани инжењер пословне инфор-
матике, дипломирани инжењер електро-
технике - за рачунску технику и инфор-
матику, дипломирани математичар - за 
рачунарство и информатику, дипломирани 
инжењер организације рада, смер кибер-
нетски, дипломирани инжењер организа-
ције - за информационе системе, дипломи-
рани инжењер за информационе системе, 
дипломирани инжењер организационих 
наука - одсек за информационе системе, 
дипломирани економиста - за економику, 
статистику и информатику, дипломирани 
математичар, професор математике, про-
фесор физике, дипломирани инжењер 
електротехнике, смер рачунске технике 
и информатике, дипломирани инжењер 
електронике, професор технике и инфор-
матике, професор техничког образо-
вања, професор електротехнике, профе-
сор машинства, дипломирани инжењер 
менаџмента за информационо-управљач-
ке и комуникационе системе, професор 
информатике - математике, лица која су 
на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године имала најмање чети-
ри семестра информатичких предмета, 
дипломирани информатичар, дипломира-
ни информатичар - пословна информати-
ка, дипломирани информатичар - профе-
сор информатике, професор географије 
- информатике, дипломирани информа-
тичар - мастер, дипломирани професор 
географије - информатике, мастер, про-
фесор физике - информатике, дипломи-
рани професор физике - информатике 
- мастер, дипломирани професор инфор-
матике - мастер, дипломирани информа-
тичар - мастер пословне информатике, 
дипломирани инжењер електротехнике 
за рачунарску технику и информатику, 
дипломирани економиста за економску 
статистику и информатику, дипломирани 
физичар, дипломирани физичар - при-
мењена и компјутерска физика - мас-
тер, дипломирани физичар - примењена 
физика и информатика - мастер, мастер 
математичар, мастер информатичар, мас-
тер инжењер електротехнике и рачунар-
ства, мастер економиста, мастер профе-
сор информатике и математике, мастер 
професор информатике и физике, мастер 
професор физике и информатике, мас-
тер професор географије и информатике, 
мастер професор технике и информатике, 
мастер професор информатике и технике, 

мастер инжењер информационих техно-
логија, мастер инжењер организационих 
наука (смер Информациони системи и 
технологије или Софтверско инжењер-
ство и рачунарске науке), дипломирани 
инжењер електротехнике и рачунарства 
- мастер, дипломирани инжењер орга-
низационих наука - мастер из области 
информационих система и технологија, 
дипломирани професор информатике и 
математике - мастер, дипломирани про-
фесор технике и информатике - мастер, 
дипломирани професор информатике и 
технике - мастер. Лица која су стекла ака-
демско звање мастер, односно дипломи-
рани - мастер, морају да имају у оквиру 
завршених основних академских студија 
положено најмање пет испита из инфор-
матичких предмета, од тога најмање један 
из области Програмирање и два предмета 
из једне или две следеће области: Мате-
матика или Теоријско рачунарство. Уз 
пријаву на конкурс кандидат подноси и 
доказе о испуњености услова из чл. 120 
наведеног Закона, односно да има одго-
варајуће образовање и да има држављан-
ство Републике Србије. Доказ о испуње-
ности услова да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом 
и ученицима-не старији од 6 месеци, дос-
тавља изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду, а доказ да није осуђи-
ван за кривична дела наведена у чл. 120 
ст. 1 тач. 3, прибавља школа. Докази о 
испуњености услова подносе се у ори-
гиналу или као оверене фотокопије. Рок 
за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања. Неблаговремене и непо-
тпуне пријаве неће се узимати у обзир.

предшколска 
установа „Галеб“
12300 Петровац на Млави
Извидничка 17

Васпитач
на одређено време

УСЛОВИ: више образовање, односно 
одговарајуће високо образовање на сту-
дијама првог степена (основне струков-
не или основне академске студије) у 
трајању од три године или на студијама 
другог степена (мастер академске сту-
дије, специјалистичке академске студије 
или специјалистичке струковне студије)-
васпитач. Кандидат уз пријаву мора дос-
тавити: уверење о држављанству Репу-
блике Србије (не старије од 6 месеци), 
оверену фотокопију трајног извода из 
матичне књиге рођених, диплому (или 
оверен препис исте) о стеченој стручној 
спреми, уверење о положеном стручном 
испиту, лекарско уверење о психофизич-
кој и општој здравственој способности за 
рад са децом (доставља се након доноше-
ња одлуке о избору кандидата), уверење 
да кандидат није правоснажно осуђиван 
за кривична дела утврђена чл. 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 
бр. 72/09 и 52/11)-прибавља установа по 

службеној дужности. Рок за пријаву је 8 
дана од дана објављивања. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање. Пријаве доставити на горе-
наведену адресу, са назнаком: „Пријава 
на оглас“.

прИјЕпољЕ

предшколска установа 
„маслаЧак“
36310 Сјеница, Нова бб
тел. 020/741-207, 744-877

Медицинска сестра-васпитач
2 извршиоца

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће 
средње образовање: медицинска сес-
тра-васпитач; да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са 
децом; да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела из члана 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања, држављанство 
Републике Србије.

Васпитач
на одређено време до завршетка 
припремног предшколског 
програма, са 75% радног времена, 
за рад на терену

УСЛОВИ: одговарајуће високо образо-
вање на студијама првог степена (основ-
не струковне студије или основне ака-
демске студије) у трајању од три године 
или на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, специјалистичке 
академске студије или специјалистичке 
струковне студије)-васпитач, у складу 
са законом; да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад 
са децом; да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела из члана 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања, држављанство 
Републике Србије.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс приложи-
ти: извод из матичне књиге рођених, уве-
рење о држављанству Републике Србије, 
оверен препис (фотокопију) дипломе о 
стеченој стручној спреми. Лекарско уве-
рење се подноси пре закључења уговора 
о раду. Уверење да лице није осуђива-
но прибавља установа. Неблаговремене 
пријаве неће се узети у разматрање. Одлу-
ку о избору кандидата директор ће донети 
у законском року.

www.nsz.gov.rs

ВАшА  
ПРАВА АДРЕСА:
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предшколска установа 
„паша и наташа“
31320 Нова Варош, Солунска бб
тел. 033/61-647

Васпитач
за рад у васпитној групи у седишту 
Установе

УСЛОВИ: васпитач који је стекао високо 
образовање на студијама другог степена 
(дипломске, академске, специјалистичке 
академске или специјалистичке струковне 
студије), васпитач који је стекао образо-
вање на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године; васпитач који 
је стекао одговарајуће високо образо-
вање на студијама првог степена (основ-
не академске, основне струковне студије 
у трајању од три године или васпитач са 
вишим образовањем), да кандидат има 
психичку и физичку способност за рад са 
децом, да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у 
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања, држа-
вљанство Републике Србије. Кандидати су 
дужни да уз пријаву на конкурс доставе: 
оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању и уверење о држављанству. 
Осталу документацију прибавља установа 
по службеној дужности.

предшколска 
установа „невен“
31330 Прибој, Пионирска 2

Директор
на мандатни период од четири 
године

УСЛОВИ: да кандидат поседује одгова-
рајуће високо образовање за васпитача 
или стручног сарадника стечено на сту-
дијама другог степена (мастер академс-
ке студије, специјалистичке академске 
студије или специјалистичке струковне 
студије), у складу са Законом о високом 
образовању („Службени гласник РС“, 
бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 
97/08 и 44/10), почев од 10. септембра 
2005. године или на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по 
пропису који је уређивао високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године и нај-
мање пет година рада у установи, након 
стеченог одговарајућег образовања; да 
поседује дозволу за рад (лиценцу); да је 
прошао обуку и има положен испит за 
директора установе. Дужност директора 
предшколске установе може да обавља 
и лице које је стекло одговарајуће висо-
ко образовање за васпитача на студија-
ма првог степена (основне академске, 
односно струковне студије), студијама у 
трајању од три године или више образо-
вање и има најмање десет година рада 
у предшколској установи на пословима 
васпитања и образовања, након стеченог 
одговарајућег образовања; да поседује 

дозволу за рад (лиценцу); да је канди-
дат прошао обуку и има положен испит 
за директора установе. Поред наведених 
услова, кандидат треба да испуњава и 
следеће услове: да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са 
децом; да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у 
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања; да има 
држављанство Републике Србије. Канди-
дати су дужни да уз пријаву на конкурс 
приложе: оверену фотокопију дипломе 
о стеченом одговарајућем образовању; 
оверену фотокопију уверења о положе-
ном стручном испиту, односно испиту за 
лиценцу; потврду о радном искуству на 
пословима васпитања и образовања; уве-
рење о држављанству Републике Србије 
(не старије од 6 месеци); извод из мати-
чне књиге рођених; лекарско уверење о 
психичкој, физичкој и здравственој спо-
собности (не старије од 6 месеци); радну 
биографију. Све фотокопије докумената 
морају бити оверене. Уверење о неосуђи-
ваности прибавља установа. Пријава 
која не садржи доказе о обуци и поло-
женом испиту за директора сматраће се 
потпуном, јер програм обуке за директо-
ра предшколске установе и подзаконски 
акт којим се регулише ова материја нису 
донети, па ће изабрани кандидат бити у 
обавези да положи испит за директора у 
року од годину дана од дана ступања на 
дужност, тј. од дана доношења подзакон-
ског акта. Рок за подношење пријаве је 15 
дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“.

проКУпљЕ

ош „топлиЧки хероЈи“
18412 Житорађа, Светосавска 25
тел. 027/8362-970

Професор математике
на одређено време до повратка 
раднице са породиљског боловања

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, про-
фесор математике, дипломирани мате-
матичар, дипломирани математичар за 
рачунарство и информатику, професор 
математике и рачунарства, дипломирани 
математичар за математику економије, 
професор информатике и математике, 
дипломирани математичар-астроном, да 
кандидат има образовање из психолош-
ких, педагошких и методичких дисципли-
на стечено на високошколској установи у 
току студија или након дипломирања, од 
најмање 30 бодова и шест бодова праксе 
у установи.

Професор разредне наставе
на одређено време до повратка 
радника са боловања

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, 
професор разредне наставе, профе-
сор педагогије са претходно завршеном 
педагошком академијом или учитељском 

школом, професор разредне наставе и 
енглеског језика, да кандидат има обра-
зовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на висо-
кошколској установи у току студија или 
након дипломирања, од најмање 30 бодо-
ва и шест бодова праксе у установи.

Професор енглеског језика
на одређено време до повратка 
раднице са боловања

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, про-
фесор, односно дипломирани филолог 
за енглески језик и књижевност, да има 
образовање из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студија 
или након дипломирања, од најмање 30 
бодова и шест бодова праксе у установи.

ОСТАЛО: да кандидат има физичку и 
здравствену способност за рад са децом и 
ученицима, да није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривична дела утврђена 
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања. 
Потребна документација: оверен препис 
дипломе о одговарајућој стручној спреми 
у складу са Правилником о врсти стручне 
спреме наставника и стручних сарадника 
(„Сл. гласник РС“, бр. 2/2009), уверење о 
држављанству, извод из матичне књиге 
рођених, лекарско уверење (пре закљу-
чења уговора о раду), доказ о неосуђи-
ваности прибавља школа, слати оверене 
копије-не старије од 6 месеци. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се узима-
ти у разматрање.

ош „9. октобар“
18400 Прокупље, Змај Јовина 1
тел. 027/331-043

Наставник ликовне културе
са 40% радног времена (16 часова 
недељно), на одређено време до 
повратка одсутног запосленог са 
функције директора школе

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка 
одсутног запосленог са функције 
директора школе

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

Наставник математике
са 44% радног времена (17,60 
часова недељно), на одређено 
време до краја школске 
2012/2013. године, тј. до 
31.08.2013. године

УСЛОВИ: да је кандидат држављанин 
Републике Србије, да има одговарајуће 
образовање у складу са Правилником о 
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врсти стручне спреме наставника и струч-
них сарадника у основној школи, да има 
психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са ученицима, да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривич-
на дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и 
васпитања. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати.

смЕдЕрЕво

ГимназиЈа 
велика плана
11320 Велика Плана
Војводе Мишића 3
тел. 026/514-269, 514-059

Наставник историје
на одређено време до повратка 
радника са боловања, за 4 часа 
недељно

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме одго-
варајућег занимања, у складу са чл. 8 ст. 
2 Закона о основама система образовања 
и васпитања и стручна спрема према Пра-
вилнику о врсти стручне спреме наставни-
ка, стручних сарадника и помоћних рад-
ника у гимназији. Кандидат поред општих 
услова треба да испуњава и посебне усло-
ве прописане у чл. 120 Закона о основама 
система образовања и васпитања.

ГимназиЈа 
велика плана
11320 Велика Плана
Војводе Мишића 3
тел. 026/514-059, 514-269

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

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, 
у складу са чл. 8 ст. 2 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања и 
стручна спрема према Правилнику о врс-
ти стручне спреме наставника, стручних 
сарадника и помоћних радника у гимна-
зији. Кандидат поред општих услова тре-
ба да испуњава и посебне услове пропи-
сане у чл. 120 Закона о основама система 
образовања и васпитања.

Наставник физичког 
васпитања
на одређено време до повратка 
запосленог са функције, за 2 часа 
недељно

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, 
високо образовање у складу са чл. 8 ст. 2 
Закона о основама система образовања и 
васпитања и стручна спрема према Пра-
вилнику о врсти стручне спреме наставни-
ка, стручних сарадника и помоћних рад-
ника у гимназији. Кандидат поред општих 
услова треба да испуњава и посебне усло-

ве прописане у чл. 120 Закона о основама 
система образовања и васпитања.

ОСТАЛО: Уз краћу биографију доставити 
и оверену фотокопију дипломе, уверење 
о положеном стручном испиту, извод из 
матичне књиге рођених, уверење о држа-
вљанству (не старије од 6 месеци). Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се 
узимати у разматрање.

ош „бранко радиЧевиЋ“
11300 Смедерево, Црвене армије 142
тел. 026/641-371

Дефектолог-олигофренолог

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у 
одговарајућем занимању, према Правил-
нику о врсти стручне спреме наставника 
и стручних сарадника у основној школи; 
психичка, физичка и здравствена способ-
носта за рад са децом и ученицима (доказ 
о испуњености услова, односно лекарско 
уверење, доставити пре закључења уго-
вора о раду); држављанство Републике 
Србије; да кандидат није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпи-
тања (доказ прибавља школа). Кандидати 
су дужни да уз пријаву на конкурс доста-
ве: оверен препис дипломе о завршеном 
образовању и уверење о држављанству. 
Пријаве са оригиналним документима 
или овереним фотокопијама доставити на 
адресу школе, у року од 8 дана од дана 
објављивања. Неће се разматрати непо-
тпуне пријаве, пријаве са неовереним 
фотокопијама и пријаве кандидата који 
не испуњавају услове у погледу стручне 
спреме.

ош „хероЈ иван мукер“
11420 Смедеревска Паланка
Војводе Степе 20
тел. 026/340-721

Библиотекар
на одређено време до повратка 
радника са боловања

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава 
следеће услове: одговарајуће образо-
вање - што доказује овереном фотоко-
пијом дипломе, да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима - што доказује лекарским 
уверењем, да није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривична дела утврђена 
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања - што 
доказује уверењем надлежног органа, да 
је држављанин Републике Србије - што 
доказује уверењем о држављанству, ове-
рен препис/фотокопија дипломе о стече-
ној стручној спреми. Уверење да кандидат 
није осуђиван школа прибавља по служ-
беној дужности. Рок за пријављивање је 8 
дана од дана објављивања огласа. Небла-

говремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. Ближе информације 
о огласу могу се добити код секретара 
школе и на број телефона: 026/340-721.

сомбор

исправка дела конкурса 
универзитет 
у новом саду 
педаГошки факултет 
сомбор
25000 Сомбор, Подгоричка 4
тел. 025/22-030

Конкурс објављен 12.12.2012. годи-
не у публикацији „Послови“, испра-
вља се у називу радног места, тако 
што уместо: доктор за ужу научну 
област Природне науке, треба да 
стоји: доцент за ужу научну област 
Природне науке. У свему осталом 
конкурс је неизмењен.

срЕмсК А мИТровИцА

поништење оГласа 
установа за 
предшколско 
васпитање и 
образовање 
„полетарац“
22400 Рума, Вељка Дугошевића 144
тел. 022/479-137

Оглас објављен 28.11.2012. године у 
публикацији „Послови“, поништава 
се за радно место: медицинска сес-
тра-васпитач-2 извршиоца.

основна школа 
„добросав 
радосављевиЋ народ“
22202 Мачванска Митровица
Мачвански кеј 29
тел. 022/610-321
факс: 022/651-820

Наставник шпанског језика 
у другом циклусу основног 
образовања и васпитања
за рад у издвојеним одељењима у 
Равњу и Ноћају

УСЛОВИ: одговарајуће високо образо-
вање стечено на студијама другог степена 
(мастер академске студије, специјалистич-
ке академске студије или специјалистичке 
струковне студије), у складу са Законом 
о високом образовању („Сл. гласник РС“, 
бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 
97/08 и 44/10), почев од 10. септембра 
2005. године; на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по 
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пропису који је уређивао високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године, што 
предвиђа Закон о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 
бр. 72/09 и 52/11), чл. 8 став 2 тач. 1 и 
2 и у складу са Правилником о степену и 
врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гласник 
РС“, бр. 11/12): професор, односно дип-
ломирани филолог за шпански језик и 
књижевност, професор шпанског језика и 
хиспанских књижевности мастер филолог 
(студијски програм или главни предмет/
профил шпански језик), мастер професор 
језика и књижевности (студијски програм 
или главни предмет/профил шпански 
језик).

Наставник математике
за рад у издвојеном одељењу у 
Равњу, са 80% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће високо образо-
вање стечено на студијама другог степена 
(мастер академске студије, специјалистич-
ке академске студије или специјалистичке 
струковне студије), у складу са Законом 
о високом образовању („Сл. гласник РС“, 
бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 
97/08 и 44/10), почев од 10. септембра 
2005. године; на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по 
пропису који је уређивао високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године, што 
предвиђа Закон о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 
бр. 72/09 и 52/11), чл. 8 став 2 тач. 1 и 
2 и у складу са Правилником о степену и 
врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гласник 
РС“, бр. 11/12): професор математике, 
дипломирани математичар, дипломира-
ни математичар за теоријску математику 
и примене, дипломирани математичар за 
рачунарство и информатику, дипломирани 
математичар - информатичар, професор 
математике и рачунарства, дипломирани 
математичар за математику економије, 
професор информатике - математике, 
дипломирани математичар - астроном, 
дипломирани математичар - примење-
на математика, дипломирани математи-
чар - математика финансија (са изборним 
предметом: Основи геометрије), дипло-
мирани информатичар, мастер математи-
чар, мастер професор математике, мастер 
професор математике и информатике, 
мастер професор физике и математике, 
мастер професор информатике и мате-
матике, дипломирани професор матема-
тике-мастер; дипломирани математичар 
- мастер, дипломирани инжењер матема-
тике - мастер (са изборним предметом: 
Основи геометрије), дипломирани мате-
матичар - професор математике, дипло-
мирани математичар - теоријска матема-
тика; дипломирани инжењер математике 
(са изборним предметом: Основи геомет-
рије); професор хемије - математике, про-
фесор географије - математике, професор 
физике - математике, професор биологије 
- математике, професор математике - тео-
ријско усмерење, професор математике 
- теоријски смер, дипломирани математи-

чар и информатичар. Лица која су стекла 
академско звање мастер, односно дипло-
мирани-мастер треба да имају завршене 
основне академске студије на студијским 
програмима из области математике или 
примењене математике (са положеним 
испитом из предмета: геометрија или 
основи геометрије) или двопредметне 
наставе математике и физике, односно 
математике и информатике.

ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају 
услове прописане чл. 120 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11) и да 
уз пријаву на конкурс доставе: оверену 
фотокопију дипломе; уверење о држа-
вљанству, оригинал или оверену фото-
копију; извод из матичне књиге рође-
них, оригинал или оверену фотокопију. 
Уверење о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са децом и 
ученицима доставља изабрани кандидат 
пре закључења уговора о раду. Уверење 
да кандидат није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у 
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања - при-
бавља школа по службеној дужности. По 
истеку рока за пријављивање, проверу 
психофизичких способности кандидата 
који су ушли у ужи избор и који испуња-
вају услове у погледу врсте и степена 
стручне спреме, а који су се благовремено 
и са потпуном документацијом пријавили 
на конкурс, вршиће надлежна служба за 
послове запошљавања, применом стан-
дардизованих поступака. Кандидати који 
су прошли претходну проверу психофи-
зичких способности у пријави треба да 
наведу где и када је провера извршена. 
Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће бити разматране. Пријаве се доста-
вљају на адресу школе.

основна школа 
„трива витасовиЋ 
лебарник“
22221 Лаћарак, 1. новембра 221
тел. 022/670-112
факс: 022/670-585
е-mail: оstvl.vesna@gmail.com

Наставник физике
са 80% радног времена

УСЛОВИ: Послове наставника физике 
може да обавља лице против кога се не 
води кривични поступак, односно које 
није осуђивано за кривична дела која оне-
могућавају рад у просвети, из чл. 120 ст. 
1 тач. 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 
72/09 и 52/11); да испуњава услове и има 
одговарајуће образовање из чл. 8 став 2 
и чл. 120 ст. 1 тач. 1, 2 и 4 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11) и чл. 
3 став 1 тачка 8 Правилника о степену и 
врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гласник 
РС-Просветни гласник“, бр. 11/12): про-
фесор физике, дипломирани физичар, 
професор физике и хемије, дипломира-
ни педагог за физику и хемију, професор 
физике и основе технике, дипломирани 
педагог за физику и основе технике, про-
фесор физике и математике, дипломира-
ни астрофизичар, дипломирани физичар 
за примењену физику и информатику, 
професор физике и хемије за основну 
школу, професор физике и основа тех-
нике за основну школу, дипломирани 
физичар за примењену физику, професор 
физике за средњу школу, дипломирани 
физичар истраживач, дипломирани про-
фесор физике и хемије за основну школу, 
дипломирани 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, дип-
ломирани астроном, смер астрофизика, 
професор физике-информатике, дипло-
мирани физичар-медицинска физика, 
дипломирани професор физике-мастер, 
дипломирани физичар-мастер, мастер 
физичар, мастер професор физике, мас-
тер професор физике и хемије, мастер 
професор физике и информатике, дипло-
мирани физичар - мастер физике-метео-
рологије, дипломирани физичар - мастер 
физике-астрономије, дипломирани физи-
чар - мастер медицинске физике, дипло-
мирани професор физике-хемије, мастер, 
дипломирани професор физике-инфор-
матике, мастер, дипломирани физичар - 
професор физике - мастер, дипломирани 
физичар - теоријска и експериментална 
физика - мастер, дипломирани физичар - 
примењена и компјутерска физика - мас-
тер, дипломирани физичар - примењена 
физика и информатика - мастер, дипломи-
рани физичар - професор физике и осно-
ва технике за основну школу - мастер, 
дипломирани физичар - професор физике 
и хемије за основну школу - мастер.
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активно 
тражење
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Наставник српског језика
са 70% радног времена

УСЛОВИ: Послове наставника српског 
језика може да обавља лице против кога 
се не води кривични поступак, односно 
које није осуђивано за кривична дела која 
онемогућавају рад у просвети из чл. 120 
ст. 1 тач. 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС“, бр. 72/09 и 52/11); да испуњава усло-
ве и има одговарајуће образовање из чл. 
8 став 2 и чл. 120 ст. 1 тач. 1, 2 и 4 Закона 
о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11) 
и члана 3 став 1 тачка 1а Правилника о 
степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној шко-
ли („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, 
бр. 11/2012): професор српског језика и 
књижевности; професор српског језика и 
књижевности са општом лингвистиком; 
професор српске књижевности и језика; 
професор српске књижевности и језика 
са општом књижевношћу; дипломирани 
филолог српског језика са јужнословен-
ским језицима; дипломирани филолог 
српске књижевности са јужнословенским 
књижевностима; професор, односно дип-
ломирани филолог за српскохрватски 
језик и југословенску књижевност; про-
фесор, односно дипломирани филолог 
за југословенску књижевност и српскохр-
ватски језик; професор српскохрватског 
језика и опште лингвистике; професор 
за српскохрватски језик са јужнословен-
ским језицима; професор српскохрватског 
језика са источним и западним словен-
ским језицима; професор српскохрватског 
језика и југословенске књижевности за 
наставу у школама у којима се образов-
но-васпитни рад изводи на мађарском, 
односно русинском или румунском језику, 
професор, односно дипломирани фило-
лог за југословенску и општу књижев-
ност; професор југословенске књижев-
ности са страним језиком; дипломирани 
филолог за књижевност и српски језик; 
дипломирани филолог за српски језик и 
књижевност, професор српског језика 
и књижевности у одељењима за нацио-
налне мањине, професор српског јези-
ка и српске књижевности, дипломирани 
компаратиста, мастер филолог (студијски 
програми: Српски језик и књижевност, 
Српска књижевност и језик, Српска књи-
жевност и језик са општом књижевношћу, 
Српски језик, Српска књижевност, Српска 
филологија (српски језик и лингвистика), 
мастер професор језика и књижевнос-
ти (студијски програми: Српски језик и 
књижевност, Српска књижевност и језик, 
Српска књижевност и језик са општом 
књижевношћу, Српски језик, Српска књи-
жевност, Српска филологија (српски језик 
и лингвистика)). 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандида-
ти треба да приложе: диплому као доказ 
стеченог одговарајућег високог образо-
вања и уверење о држављанству Репу-
блике Србије. Докази о испуњености 
услова морају бити у оригиналу или ове-
рене фотокопије. Рок за пријављивање 
је 8 дана од дана објављивања у публи-

кацији „Послови“. Пријаве са потребном 
документацијом слати на адресу школе, 
са назнаком: „За конкурс“. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање.

основна школа 
„небоЈша ЈерковиЋ“
22401 Буђановци
Небојше Јерковића 1
тел. 022/447-214

Педагог
на одређено време ради замене 
запослене на породиљском 
одсуству

УСЛОВИ: дипломирани педагог који је 
стекао образовање на основним студија-
ма у трајању од 4 године или дипломи-
рани педагог-мастер, специјалиста. Поред 
услова у погледу стручне спреме, канди-
дат треба да испуњава и следеће услове: 
да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са ученицима; да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кри-
вична дела утврђена у члану 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 
бр. 72/09 и 52/11); да има држављанство 
Републике Србије. Доказ о стручној спре-
ми и држављанство подносе се уз пријаву 
на конкурс (оверена фотокопија дипло-
ме и уверење о држављанству - да нису 
старији од 6 месеци). Доказ да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност 
за рад са ученицима кандидат подноси се 
пре закључења уговора о раду, а доказ да 
није осуђиван прибавља школа по служ-
беној дужности. Пријаве на конкурс пос-
лати у року 8 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови“, на адресу школе.

ош „растко немањиЋ- 
свети сава“
22330 Нова Пазова, Његошева 4
тел. 022/321-497

Спремачица

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завр-
шена основна школа, без обзира на радно 
искуство, испуњеност услова из чл. 120 
Закона о основама система образовања 
и васпитања. Рад је у две смене. Рок за 
подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања огласа. Уз пријаву подне-
ти: биографске податке, оверену фото-
копију сведочанства одговарајућег сте-
пена и врсте стручне спреме, уврење о 
држављанству Републике Србије и извод 
из матичне књиге рођених. Лекарско уве-
рење подноси изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду, а уверење 
о неосуђиваности прибавља школа по 
службеној дужности. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће бити разматране.

основна школа 
„хероЈ Јанко Чмелик“
22300 Стара Пазова
Карађорђева 2
тел/факс: 022/310-631

Наставник физичког 
васпитања
за 4 часа недељно (20% 
педагошке норме)

Наставник музичке културе
за 10 часова недељно (50% 
педагошке норме)

Наставник техничког и 
информатичког образовања
за 16 часова недељно (80% 
педагошке норме)

Наставник српског језика и 
књижевности
за 2 часа недељно (10% 
педагошке норме)

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у 
наведеном занимању, без обзира на рад-
но искуство, знање словачког књижевног 
језика. Кандидати, поред услова про-
писаних законом, треба да испуњавају 
и следеће посебне услове: VII/1 степен 
стручне спреме у наведеном занимању, 
односно мастер академске студије, спе-
цијалистичке академске студије или спе-
цијалистичке струковне студије, у складу 
са Законом о високом образовању, према 
Правилнику о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Сл. гласник РС-Про-
светни гласник“, бр. 11/2012); да је кан-
дидат држављанин Републике Србије; 
да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 
да није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривична дела за која је изречена без-
условна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела 
предвиђена чл. 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11) 
- ову потврду школа прибавља по служ-
беној дужности. Поред ових услова, кан-
дидат мора испуњавати и следеће усло-
ве: знање словачког књижевног језика. 
Уз пријаву на конкурс, кандидат је дужан 
да приложи: оверен препис дипломе о 
завршеном факултету за наведено радно 
место, уверење о држављанству, извод 
из матичне књиге рођених, уверење да 
није под истрагом за кривична дела која 
га чине неподобним за рад у школи, као 
и доказ о знању словачког књижевног 
језика (положен испит из словачког јези-
ка са методиком на одговарајућем факул-
тету). Конкурс је отворен 15 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“. 
Пријаве са потребном потпуном доку-
ментацијом доставити на адресу школе. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узимати у разматрање.
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сУбоТИц А

музиЧка школа 
суботица
24000 Суботица
Штросмајерова 3
тел. 024/525-672

Наставник народних игара за 
средњу музичку школу
са 10% радног времена

Наставник оргуља за средњу 
музичку школу
са 20% радног времена, за рад 
у одељењима на мађарском 
наставном језику

Наставник удараљки за 
основну музичку школу
са 30% радног времена

Наставник удараљки за 
основну музичку школу
са 35% радног времена, за рад 
у одељењима на мађарском 
наставном језику

Наставник камерне музике за 
средњу музичку школу
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуња-
ва следеће услове: да има одговарајућу 
стручну спрему предвиђену Правилником 
о степену и врсти образовања наставника 
у основној музичкој школи, односно Пра-
вилником о врсти стручне спреме настав-
ника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама, да има 
психофизичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима, да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривич-
на дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања 
и васпитања, да има држављанство Репу-
блике Србије, да поседује знање мађар-
ског језика за рад у одељењима у којима 
се настава одвија на мађарском наставном 
језику. Уз пријаву доставити: уверење о 
држављанству, извод из матичне књиге 
рођених, уверење или диплому о стече-
ном образовању, доказ о знању мађарског 
језика (за рад у одељењима у којима се 
настава одвија на мађарском наставном 
језику), све у оригиналу или у овереној 
фотокопији. Доказ да кандидат има здрав-
ствену способност за рад са децом и уче-
ницима доставља се пре закључивања 
уговора о раду. Проверу психофизичких 
способности за рад са децом и ученицима 
извршиће надлежна служба за запошља-
вање. Доказ да кандидат није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и 
васпитања - школа ће прибавити по служ-
беној дужности од МУП-а, за изабраног 
кандидата. Рок за пријављивање је 8 дана 
од дана објављивања. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се разматрати.

универзитет  
у новом саду 
економски факултет  
у суботици
24000 Суботица, Сегедински пут 9-11
тел. 024/628-089

Објављује конкурс за избор у звање 
и заснивање радног односа за сле-
дећа радна места:

Наставник у звању редовног 
професора за ужу област 
Маркетинг

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, 
научни назив доктора наука. Поред наве-
дених услова, кандидати треба да испу-
не и друге услове прописане одредбама 
Закона о високом образовању, Статутом 
Економског факултета у Суботици, Пра-
вилником о ближим условима за избор у 
звање наставника Универзитета у Новом 
Саду. Пријаве кандидата са прилозима 
подносе се Економском факултету у Субо-
тици, Сегедински пут 9-11, у року од 15 
дана од дана објављивања. Уз пријаву 
приложити: биографију са подацима о 
досадашњем раду, оверен препис дипло-
ма, списак радова и саме радове. Непо-
тпуне и неблаговремено достављене 
пријаве неће се разматрати.

Наставник у сва звања за ужу 
област Информациони системи 
и инжењеринг
на одређено време од пет година 
(у случају избора у звање доцента 
или ванредног професора) 
или на неодређено време (у 
случају избора у звање редовног 
професора)

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, 
научни назив доктора наука. Поред наве-
дених услова, кандидати треба да испу-
не и друге услове прописане одредбама 
Закона о високом образовању, Статутом 
Економског факултета у Суботици, Пра-
вилником о ближим условима за избор у 
звање наставника Универзитета у Новом 
Саду. Пријаве кандидата са прилозима 
подносе се Економском факултету у Субо-
тици, Сегедински пут 9-11, у року од 15 
дана од дана објављивања. Уз пријаву 
приложити: биографију са подацима о 
досадашњем раду, оверен препис дипло-
ма, списак радова и саме радове. Непо-
тпуне и неблаговремено достављене 
пријаве неће се разматрати.

Наставник у сва звања за ужу 
област Квантитативни методи 
у економији
на одређено време од пет година 
(у случају избора у звање доцента 
или ванредног професора) или на 
неодређено време (у случају избора 
у звање редовног професора)
2 извршиоца

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, 
научни назив доктора наука. Поред наве-
дених услова, кандидати треба да испу-
не и друге услове прописане одредбама 
Закона о високом образовању, Статутом 
Економског факултета у Суботици, Пра-
вилником о ближим условима за избор у 
звање наставника Универзитета у Новом 
Саду. Пријаве кандидата са прилозима 
подносе се Економском факултету у Субо-
тици, Сегедински пут 9-11, у року од 15 
дана од дана објављивања. Уз пријаву 
приложити: биографију са подацима о 
досадашњем раду, оверен препис дипло-
ма, списак радова и саме радове. Непо-
тпуне и неблаговремено достављене 
пријаве неће се разматрати.

Сарадник у звању асистента за 
ужу област Менаџмент
на одређено време од три године

УСЛОВИ: студент докторских студија који 
је претходне нивое студија завршио са 
укупном просечном оценом најмање 08,00 
или магистар наука коме је прихваћена 
тема докторске дисертације. Поред наве-
дених услова, кандидати треба да испу-
не и друге услове прописане одредбама 
Закона о високом образовању, Статутом 
Економског факултета у Суботици, Пра-
вилником о ближим условима за избор у 
звање наставника и сарадника на Економ-
ском факултету Суботица. Пријаве канди-
дата са прилозима подносе се Економском 
факултету у Суботици, Сегедински пут 
9-11, у року од 8 дана од дана објављи-
вања. Уз пријаву приложити: биографију 
са подацима о досадашњем раду, оверен 
препис диплома, списак радова и саме 
радове. Непотпуне и неблаговремено дос-
тављене пријаве неће се разматрати.

Сарадник у звању сарадника 
у настави за ужу област 
Информациони системи и 
инжењеринг
на одређено време од једне године

УСЛОВИ: студент мастер академских или 
специјалистичких студија који је студије 
првог степена завршио са укупном про-
сечном оценом најмање 08,00. Поред 
наведених услова, кандидати треба да 
испуне и друге услове прописане одред-
бама Закона о високом образовању, Ста-
тутом Економског факултета у Суботи-
ци, Правилником о ближим условима за 
избор у звање наставника и сарадника на 
Економском факултету Суботица. Прија-
ве кандидата са прилозима подносе се 
Економском факултету у Суботици, Сеге-
дински пут 9-11, у року од 8 дана од дана 
објављивања. Уз пријаву приложити: био-
графију са подацима о досадашњем раду, 
оверен препис диплома, списак радова и 
саме радове. Непотпуне и неблаговреме-
но достављене пријаве неће се разматра-
ти.

Наука и образовање



  19.12.2012.  |  Број 496  |   49

техниЧка школа 
„иван сариЋ“
24000 Суботица
Трг Лазара Нешића 9
тел. 024/552-031

Наставник ликовне културе
са 55% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, 
професор ликовних уметности; дипломи-
рани сликар - професор ликовне културе; 
академски сликар - ликовни педагог; дип-
ломирани вајар - професор ликовне кул-
туре; академски вајар - ликовни педагог; 
дипломирани графички дизајнер - профе-
сор ликовне културе; академски графичар 
- ликовни педагог; дипломирани графи-
чар - професор ликовне културе; дипло-
мирани уметник фотографије - професор 
ликовне културе; дипломирани уметник 
нових ликовних медија - професор ликов-
не културе; дипломирани графичар визу-
елних комуникација - професор ликов-
не културе; професор или дипломирани 
историчар уметности; дипломирани сли-
кар; дипломирани вајар; дипломирани 
графичар; дипломирани графички дизај-
нер; дипломирани архитекта унутрашње 
архитектуре; дипломирани сликар зидног 
сликарства; лице са завршеним факулте-
том примењених уметности; лице са завр-
шеним факултетом ликовних уметности, 
знање мађарског језика.

Наставник музичке културе
са 40% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, 
академски музичар; дипломирани музи-
чар (сви смерови); дипломирани музи-
колог; дипломирани музички педагог; 
професор солфеђа и музичке културе; 
професор музичке културе; дипломира-
ни етномузиколог; академски музичар - 
композитор; дипломирани композитор, 
знање мађарског језика.

ОСТАЛО: На основу члана 120 Закона 
о основама система образовања и вас-
питања, кандидат треба да има одго-
варајуће образовање према Правилни-
ку о врсти стручне спреме наставника, 
стручних сарадника и помоћних настав-
ника 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, 05/2011); 
да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и учени-
цима; да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у 
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања; држа-
вљанство Републике Србије. Кандидати 
уз пријаву на конкурс треба да доставе: 
оверену копију дипломе о стеченој струч-
ној спреми; уверење о држављанству РС; 
лекарско уверење о психичкој, физич-
кој и здравственој способности за рад са 
ученицима (доставља изабрани кандидат 
по завршетку конкурса); доказ о знању 

мађарског језика (средње, више или висо-
ко образовање на мађарском језику или 
положен испит из мађарског језика по 
програму одговарајуће високошколске 
установе); уверење о неосуђиваности 
(прибавља школа по завршетку конкур-
са). У поступку одлучивања о избору 
наставника извршиће се претходна про-
вера психофизичких способности канди-
дата. Проверу психофизичких способно-
сти за рад са децом и ученицима врши 
надлежна служба за послове запошља-
вања, применом стандардизованих посту-
пака. Пријаве на конкурс слати на адресу 
школе. Рок за достављање пријава је 8 
дана од дана објављивања. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узети у 
разматрање.

ош „иван 
милутиновиЋ“
24000 Суботица, Београдски пут 50
тел. 024/671-180

Наставник физике
са 60% норме, за рад у матичној 
школи и школи у Малој Босни

УСЛОВИ: На основу члана 120 Закона о 
основама система образовања и васпи-
тања, кандидат треба да испуњава, осим 
општих услова прописаних законом за 
пријем у радни однос, и посебне усло-
ве радног места и да има одговарајуће 
високо образовање - за наставника, пре-
ма Правилнику о врсти стручне спреме 
наставника и стручних сарадник у основ-
ној школи („Сл. гласник РС-Просветни гла-
сник“, бр. 6/96, 10/2002, 4/2003, 20/2004, 
5/2005, 2/2007, 3/2007, 4/2007, 17/2007, 
20/2007 и 4/2009), природно-математич-
ки факултет-професор физике.

Наставник хемије
са 60% норме, за наставу на 
српском и хрватском наставном 
језику, за рад у матичној школи и 
школи у Малој Босни

УСЛОВИ: На основу члана 120 Закона о 
основама система образовања и васпи-
тања, кандидат треба да испуњава, осим 
општих услова прописаних законом за 
пријем у радни однос, и посебне услове 
радног места и треба да има одговарајуће 
високо образовање - за наставника, пре-
ма Правилнику о врсти стручне спреме 
наставника и стручних сарадник у основ-
ној школи („Сл. гласник РС-Просветни гла-
сник“, бр. 6/96, 10/2002, 4/2003, 20/2004, 
5/2005, 2/2007, 3/2007, 4/2007, 17/2007, 
20/2007 и 4/2009), природно-математички 
факултет-професор хемије, знање хрват-
ског језика.

ОСТАЛО: Поред горенаведених, кандидат 
треба да испуњава и следеће услове: да 
има психофизичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима, држа-
вљанство Републике Србије, доказ да 
није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 

тачка 3 ЗОСОВ, доказ о знању хрватског 
језика за наставника хемије. Кандидат 
је дужан да уз молбу на конкурс доста-
ви: оригинал или оверену копију дипло-
ме о завршеном образовању, уверење о 
држављанству РС. Конкурс је отворен 8 
дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узети у разматрање. Мол-
бе слати на адресу школе.

шАбАц

струЧна хемиЈска и 
текстилна школа
15000 Шабац, Хајдук Вељкова 10

Наставник психологије
са 20% радног времена

УСЛОВИ: професор психологије, дипло-
мирани психолог, дипломирани школски 
психолог-педагог. Општи услови за засни-
вање радног односа у школи прописани 
су чл. 8, 120, 130 и 132 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011). 
Посебни услови конкурса утврђени су 
одредбама Правилника о врсти стручне 
спреме наставника, стручних сарадника 
и помоћних наставника у стручним шко-
лама. Уз пријаву на конкурс доставити: 
оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању, уверење о држављанству 
(оригинал или оверену копију), извод из 
матичне књиге рођених, краћу биогра-
фију. Кандидат који буде изабран дужан 
је да пре закључења уговора о раду дос-
тави уверење о психичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима-
не старије од 6 месеци. Право учешћа на 
конкурсу има кандидат који није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпи-
тања - о чему ће школа прибавити доказе 
по службеној дужности од СУП-а, за иза-
браног кандидата. Доказ о психичкој и 
здравственој способности за рад са децом 
и ученицима доставља се пре закључења 
уговора о раду. У поступку одлучивања 
о избору наставника, васпитача и струч-
ног сарадника, директор школе врши ужи 
избор кандидата које упућује на претход-
ну проверу психофизичких способности 
за рад са децом и ученицима, а коју ће 
вршити Национална служба за запошља-
вање, применом стандардизованих посту-
пака.

поништење оГласа 
средња школа
15220 Коцељева, Доситејева 1

Оглас објављен 17.10.2012. године 
у публикацији „Послови“, поништа-
ва се за радно место: професор 
енглеског језика.

Наука и образовање
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ош „Јован цвиЈиЋ“
15352 Змињак, Војводе Мишића 1
тел. 015/292-022

Педагог
са 50% радног времена, на 
одређено време, за рад у 
матичној школи у Змињаку и ИО у 
Петловачи

Наставник биологије
са 80% радног времена, на 
одређено време, за рад у 
матичној школи у Змињаку и ИО у 
Петловачи

УСЛОВИ: Кандидати треба да поседују 
одговарајућу врсту и степен стручне 
спреме сагласно Закону о основама сис-
тема образовања и васпитања и Правил-
нику о врсти стручне спреме наставника 
и стручних сарадника у основној школи; 
да су држављани Републике Србије; да 
поседују психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и учени-
цима; да нису осуђивани правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у 
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања. Уз 
пријаву на конкурс кандидат је обавезан 
да приложи доказе о испуњавању услова 
конкурса: оверену фотокопију дипломе 
одговарајућег факултета; извод из матич-
не књиге рођених; уверење о држављан-
ству Републике Србије. Доказ о неосуђи-
ваности прибавља школа. Да кандидат 
има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученици-
ма, утврђује надлежна служба за посло-
ве запошљавања. Кандидат који је раније 
обавио проверу психофизичких способно-
сти за рад са децом и ученицима, може 
уз пријаву доставити податке о томе када 
је и где имао проверу. Документација не 
може бити старија од шест месеци. Прија-
ве са потребним документима слати на 
горенаведену адресу. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се узети у разма-
трање.

УжИцЕ

ош „слободан секулиЋ“
31000 Ужице
Норвешких интернираца 18
тел. 031/562-982

Секретар

Наставник енглеског језика
са 67% радног времена, на 
одређено време до повратка 
радника са боловања, а најдуже до 
31.08.2013. године

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају 
услове прописане чл. 120 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања 
и Правилником о врсти стручне спреме 
наставника и стручних сарадника у основ-

ној школи. Уз пријаву на конкурс канди-
дат доставља доказе о испуњености усло-
ва у погледу стручне спреме, уверење о 
држављанству и извод из матичне књиге 
рођених. Пријаве слати на адресу школе. 
Непотпуне, неуредне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање.

ош „нада матиЋ“
31000 Ужице
Хаџи Мелентијева бб
тел. 031/517-589

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају 
следеће услове: да имају одговарајуће 
образовање за наставника, васпитача 
или стручног сарадника из члана 8 став 2 
Закона о основама система образовања и 
васпитања; дозволу за рад (лиценца или 
стручни испит), обуку или положен испит 
за директора установе и најмање 5 годи-
на рада у установи на пословима обра-
зовања и васпитања; да имају психичку, 
физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да нису осуђива-
ни правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и 
васпитања; држављанство РС. Уз пријаву 
доставити: оверену копију дипломе о сте-
ченом одговарајућем образовању; доказ 
о поседовању лиценце за рад; доказ о 
радном стажу; доказ о психичкој, физич-
кој и здравственој способности за рад са 
децом; уверење о држављанству РС; био-
графију са кратким прегледом кретања 
у служби и прегледом програма рада 
директора школе. Конкурс је отворен 15 
дана од дана објављивања. Пријаве слати 
на адресу школе. Непотпуне и неблагов-
ремене пријаве неће се узимати у обзир. 
Ближе информације о конкурсу могу 
се добити код секретара школе, на број 
телефона: 031/517-589.

вА љЕво

музиЧка школа 
„Живорад ГрбиЋ“
14000 Ваљево, Карађорђева 122
тел. 014/222-267

Наставник гитаре

Наставник гитаре
са 55% радног времена

Наставник флауте
са 27% радног времена

Наставник виолине
на одређено време до повратка 
одсутне запослене

Наставник виолине

Наставник виолине
са 15% радног времена

Наставник камерне музике
са 45% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова прописа-
них законом, кандидати треба да испуња-
вају и услове прописане чланом 120 
Закона о основама система образовања 
и васпитања и услове прописане Правил-
ником о врсти образовања наставника у 
основној музичкој школи и Правилником о 
врсти стручне спреме наставника, струч-
них сарадника и помоћних наставника у 
стручним школама.

Наставник психологије
са 10% радног времена

Наставник социологије
са 5% радног времена

Наставник аудиовизуелне 
технике
са 10% радног времена

Наставник енглеског језика
са 45% радног времена, на 
одређено време до повратка 
одсутне запослене

Наставник гитаре
за рад у издвојеном одељењу у 
Лајковцу

УСЛОВИ: Поред општих услова прописа-
них законом, кандидати треба да испуња-
вају и услове прописане чланом 120 
Закона о основама система образовања 
и васпитања и услове прописане Правил-
ником о врсти стручне спреме наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставни-
ка у стручним школама.

ОСТАЛО: Доказ о одговарајућем образо-
вању и уверење о држављанству РС под-
носе се уз пријаву, доказ да кандидат има 
психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима подноси 
се пре закључења уговора о раду. Доказ 
да кандидат није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања - прибавља 
школа.

национална служба за 
запошљавање

обука за активно 
тражење посла

информисаност 
сиГурност 
самопоуздање

Наука и образовање
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ош „сестре павловиЋ“
14246 Белановица, Вука Караџића 27
тел. 014/3449-118, 3449-116

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

УСЛОВИ: Услови за избор кандидата 
утврђени су Правилником о степену и 
врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи и чланом 120 
Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.72/09 
и 52/11). Кандидат треба да има одгова-
рајуће образовање, психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и 
ученицима, да није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривична дела утврђена 
у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања, 
да има држављанство Републике Србије. 
Проверу психофизичких спсобности за 
рад са децом и ученицима врши надлежна 
служба за послове запошљавања. Потвр-
ду о неосуђиваности кандидата прибавља 
школа. Поред пријаве за пријем у радни 
однос, кандидати треба да доставе и ове-
рене фотокопије (не старије од 6 месеци) 
докумената којима доказују да испуња-
вају услове конкурса: диплому о стеченом 
образовању, уверење о држављанству и 
извод из матичне књиге рођених. Пријаве 
са доказима о испуњавању услова слати 
на горенаведену адресу.

поништење дела 
оГласа 
ош „владика николаЈ 
велимировиЋ“
14000 Ваљево, Сувоборска 48
тел. 014/222-279

Оглас објављен 31.10.2012. године 
у публикацији „Послови“, поништа-
ва се за радно место: спремачица, на 
одређено време до повратка запо-
слене са боловања. У осталом делу 
оглас је непромењен.

висока пословна 
школа 
струковних студиЈа
14000 Ваљево, Вука Караџића 3а
тел. 014/232-644

Наставник у звање професора 
струковних студија за уже 
научне области Општа 
економија и Финансије и 
рачуноводство

УСЛОВИ: завршен економски факултет, 
докторат из наведене уже научне обла-
сти, са најмање пет година радног иску-
ства у настави у високошколским устано-

вама. Уз пријаву на конкурс кандидати су 
дужни да доставе следеће доказе: ове-
рену фотокопију дипломе о завршеном 
факултету, оверену фотокопију дипломе 
о завршеном докторату, потврду о радном 
искуству, извод из матичне књиге рође-
них, уверење о држављанству, уверење 
да се против лица не води кривични пос-
тупак и оверену фотокопију личне карте. 
Рок за пријављивање је 15 дана од дана 
објављивања.

ош „сестре павловиЋ“
14246 Белановица
Вука Караџића 27
тел. 014/3449-118, 3449-116

Наставник српског језика
са 90% радног времена

УСЛОВИ: услови за избор кандидата 
утврђени су Правилником о степену и 
врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи и чл. 120 
Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 
и 52/11). Кандидат треба да има одгова-
рајуће образовање, психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и 
ученицима, да није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривична дела утврђена 
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања, 
да има држављанство Републике Србије. 
Проверу психофизичких способности за 
рад са децом и ученицима врши надлежна 
служба за послове запошљавања. Потвр-
ду о неосуђиваности кандидата прибавља 
школа. Поред пријаве за пријем у радни 
однос, кандидати треба да доставе и ове-
рене фотокопије (не старије од 6 месеци) 
докумената којима доказују да испуња-
вају услове конкурса: диплому о стеченом 
образовању, уверење о држављанству и 
извод из матичне књиге рођених. Пријаве 
са доказима о испуњавању услова слати 
на горенаведену адресу.

економска школа 
„ваљево“
14000 Ваљево, Даничићева 1
тел. 014/221-462

Професор биологије
са 40% радног времена

Професор екологије
са 15% радног времена

Професор хигијене
са 10% радног времена, на 
одређено време до краја школске 
2012/2013. године, односно до 
31.08.2013. године

УСЛОВИ: кандидат треба да има одгова-
рајуће образовање прописано Правилни-
ком о врсти стручне спреме наставника, 
стручних сарадника и помоћних настав-

ника 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, 8/2011). Кандидат треба 
да испуњава услове из чл. 8 и 120 Закона 
о основама система образовања и васпи-
тања: 1. да има одговарајуће образовање; 
2. да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са ученицима; 3. да 
није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања; 4. да има држа-
вљанство Ребулике Србије. Уз пријаву на 
конкурс кандидат је обавезан да достави: 
кратку биографију, доказ о врсти и сте-
пену стручне спреме-оверена фотокопија 
дипломе, уверење о држављанству Репу-
блике Србије (не старије од шест месеци) 
и извод из матичне књиге рођених (не 
старији од шест месеци). Доказ из тачке 2 
доставља изабрани кандидат пре закљу-
чења уговора о раду, а доказ из тачке 3 
за изабраног кандидата прибавља шко-
ла. Кандидати који уђу у ужи избор биће 
упућени на претходну проверу психифи-
зичких способности коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања. Прија-
ве се подносе у секретаријату школе или 
на горенаведену адресу.

поништење дела 
оГласа 
техниЧка школа
14000 Ваљево, Косте Абрашевића 1
тел. 014/221-529, 222-098

Оглас објављен 19.09.2012. године у 
публикацији „Послови“, поништава 
се за радно место: професор српског 
језика и књижевности. У осталом 
делу оглас је непромењен.

ош „сава керковиЋ“
14240 Љиг, Свети Сава 22/а
тел. 014/3445-172, 3445-238

Библиотекар
са 60% радног времена, на 
одређено време до краја школске 
2012/2013. године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, у 
складу са Правилником о степену и врс-
ти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гла-
сник РС-Просветни гласник“, бр. 11/2012). 
Кандидати треба да испуњавају услове 
из чл. 8 и 120 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања: 1. да имају 
одговарајуће образовање у складу са 
Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Сл. гласник РС-Просвет-
ни гласник“, бр. 11/2012); 2. да имају пси-
хичку, физичку и здравствену способност 
за рад са ученицима; 3. да нису осуђивани 
правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпи-
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тања; 4. да имају држављанство Републи-
ке Србије. Доказ о испуњености услова из 
тачке 3 прибавља школа од надлежног 
органа. Доказ о испуњености услова из 
тачке 2 прибавља кандидат пре закљу-
чења уговора о раду. Проверу психофи-
зичких способности за рад са децом и 
ученицима оних кандидата који уђу у ужи 
избор врши надлежна служба за послове 
запошљавања, применом стандардизо-
ваних поступака. Уз пријаву кандидати 
су дужни да доставе: кратку биографију, 
доказ о врсти и степену стручне спреме-
оверена фотокопија дипломе, уверење о 
држављанству Републике Србије (не ста-
рије од 6 месеци) и извод из матичне књи-
ге рођених.

врАњЕ

ош „вук караЏиЋ“
17530 Сурдулица, Јадранска бб
тел. 017/815-950

Школски психолог
на одређено време до повратка 
радника са функције директора 
школе, а најдуже до 24.10.2016. 
године

УСЛОВИ: у складу са чл. 120 Закона о 
основама система образовања и васпи-
тања, у радни однос у школи може да 
буде примљено лице под условима про-
писаним законом, и ако има: одговарајуће 
образовање у складу са чл. 8 Закона о 
основама система образовања и васпи-
тања, завршен одговарајући факултет 
са стеченим звањем које је предвиђено 
Правилником о степену и врсти стручне 
образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи („Службени гла-
сник РС-Просветни гласник“, бр. 11/2012), 
да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 
да није осуђивано правоснажном пресу-
дом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања; држављанство 
Републике Србије.

Педагошки асистент
на одређено време до 31.08.2013. 
године

УСЛОВИ: у складу са чл. 120 Закона о 
основама система образовања и васпи-
тања, у радни однос у школи може да буде 
примљено лице под условима прописа-
ним законом, и ако има: најмање средњу 
стручну спрему, да познаје ромски језик 
(било који дијалект), да има искуство у 
раду са децом из осетљивих друштвених 
група, посебно ромском децом, да је завр-
шило обавезну уводну обуку за педагош-
ког асистента у организацији Министар-
ства просвете; да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да није осуђивано пра-
воснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона 

о основама система образовања и васпи-
тања; држављанство Републике Србије.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат 
прилаже доказе о испуњености услова из 
тач. 1 и 4 (чл. 120 став 1 ЗОСОВ) - ове-
рена копија дипломе и уверење о држа-
вљанству. Доказ о испуњености услова 
из тачке 2 подноси се непосредно пре 
закључења уговора о раду (изабрани кан-
дидат), доказ из тачке 4 прибавља школа.

ош „миЂени“
17520 Бујановац, Село Муховац
тел. 063/8169-975

Наставник српског језика као 
нематерњег језика - од I до IV 
разреда
са 12 часова недељно (60% радног 
времена), за рад у истуреним 
одељењима

Наставник ликовне културе
са 10 часова недељно (50% радног 
времена), за рад у Муховцу и С. 
Брезници

Наставник математике
са 12 часова недељно (66,66% 
радног времена), за рад у Муховцу

Наставник физике
са 12 часова недељно (60% радног 
времена), за рад у Муховцу и С. 
Брезници

Наставник музичке културе
са 10 часова недељно (50% радног 
времена), за рад у Муховцу и С. 
Брезници

Наставник географије
са 14 часова недељно (70% радног 
времена), за рад у Муховцу и С. 
Брезници

Наставник енглеског језика
са 16 часова недељно (88,88% 
радног времена), за рад у 
вишим разредима у Муховцу и С. 
Брезници

Наставник информатике
са 8 часова недељно (40% 
радног времена), за рад у 
вишим разредима у Муховцу и С. 
Брезници

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава 
следеће услове: 1. одговарајуће обра-
зовање; 2. да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; 3. да није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпи-
тања; 4. држављанство Републике Србије. 

Доказе о испуњености услова из тач. 1 и 
4 кандидати подносе уз пријаву на кон-
курс, а из тач. 2 пре закључења угово-
ра о раду, док доказ из тач. 3 прибавља 
школа. Уз пријаву на конкурс кандида-
ти треба да приложе: оригинал дипло-
му или оверену фотокопију, уверење о 
држављанству и извод из матичне књиге 
рођених. Кандидати који конкуришу за 
радно место наставника српског језика, а 
који су стекли образовање на албанском 
језику, треба да доставе доказ о знању 
српског језика (уверење да су положили 
испит из српског језика са методиком), 
док кандидати који су стекли образовање 
на српском језику (за исто радно место) 
треба да доставе доказ о знању албанског 
језика (уверење да су положили испит 
из албанског језика са методиком). Рок 
за пријављивање је 8 дана од дана обја-
вљивања у публикацији „Послови“. Прија-
ве слати на адресу школе или доставити 
лично код секретара школе. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се узети 
у разматрање. Не постоји јавни превоз 
до централне школе, нити до истурених 
одељења. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити код секретара школе и на 
број телефона: 063/8169-975. Настава се 
изводи на албанском језику.

ош „иво лола рибар“
17535 Клисура
Село Клисура бб
тел. 017/829-644

Административно-финансијски 
радник
за 25% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос може бити при-
мљен кандидат који испуњава следеће 
услове: да поседује одговарајуће образо-
вање у VI степену, правне или економс-
ке струке, да је држављанин Републи-
ке Србије, да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и 
ученицима, да није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривична дела утврђена 
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања. 
Уз пријаву на конкурс са краћом биогра-
фијом кандидат доставља: уверење о 
држављанству, оверен доказ о стеченом 
образовању, као и оверен доказ о поло-
женом стручном испиту, односно испиту 
за лиценцу (осим за лица која први пут 
заснивају радни однос).

највећа понуда 
слободних послова 

на једном месту
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ош „свети сава“
17537 Божица
Село Божица бб
тел. 017/879-112

1. Наставник физике
за 4 часа недељно (20% радног 
времена)

2. Наставник техничког и 
информатичког образовања
за 6 часова недељно (30% радног 
времена)

3. Административно-
финансијски радник
за 25% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос може бити при-
мљен кандидат који испуњава следеће 
услове: поседовање одговарајућег обра-
зовања (за радна места под бр. 1 и 2: 
VII степен стручне спреме, одговарајућег 
профила занимања, а за радно место под 
бр. 3: VI степен стручне спреме, правне 
или економске струке); да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима (за сва радна мес-
та), поседовање држављанства Републи-
ке Србије (за сва радна места); неосуђива-
ност правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања 
и васпитања. Уз пријаву на конкурс са 
краћом биографијом кандидат доставља: 
уверење о држављанству, оверен доказ о 
стеченом образовању, као и оверен доказ 
о положеном стручном испиту, односно 
испиту за лиценцу (осим за лица која први 
пут заснивају радни однос).

шосо „вуле антиЋ“
17500 Врање, Радних бригада 2
тел. 017/423-621

Психолог
на одређено време до повратка 
раднице са породиљског одсуства

УСЛОВИ: одговарајуће образовање 
сагласно члану 8 став 2 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/2011). 
Послове психолога школе могу обавља-
ти: дипломирани психолог, професор 
психологије, дипломирани школски пси-
холог. Поред предвиђене стручне спре-
ме, кандидат мора бити оспособљен на 
дефектолошком факултету (факултет за 
специјалну едукацију и рехабилитацију) 
за рад са децом ометеном у развоју. Уз 
пријаву кандидат треба да поднесе: доказ 
о држављанству Републике Србије (уве-
рење о држављанству-не старије од 6 
месеци), извод из матичне књиге рођених 
(не старији од 6 месеци), доказ о прописа-
ној стручној спреми-диплома (или оверен 
препис/фотокопија дипломе), уверење да 
није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривична дела наведена у члану 120 

став 1 тачка 3 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања-прибавља 
школа. Доказ о психичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученици-
ма доставља се при закључењу уговора о 
раду, а проверу психофизичких способно-
сти за рад са децом и ученицима вршиће 
Национална служба за запошљавање, 
применом стандардизованих поступака, 
а пре доношења одлуке о избору. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови“. Неблагов-
ремене или непотпуне пријаве неће бити 
узете у разматрање. Пријаве се подносе 
на адресу школе. За ближе информације 
обратити се на број телефона: 017/423-
621.

ош „академик ЂорЂе 
лазаревиЋ“
17532 Власина Округлица
Село Власина Округлица
тел. 017/409-112

Административно-финансијски 
радник
за 50% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос може бити при-
мљен кандидат који испуњава следеће 
услове: поседовање одговарајућег обра-
зовања (VI степен, правне или економске 
струке), поседовање држављанства Репу-
блике Србије; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; неосуђиваност правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања. Уз пријаву 
на конкурс са краћом биографијом канди-
дат доставља: уверење о држављанству, 
оверен доказ о стеченом образовању, као 
и оверен доказ о положеном стручном 
испиту, односно испиту за лиценцу (осим 
за лица која први пут заснивају радни 
однос).

ош „бранислав нушиЋ“
Ратаје
17521 Ристовац
тел. 017/59-003, 59-035

Наставник техничког и 
информатичког образовања
са 20% радног времена, за рад у 
школи у Буштрању

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме у 
наведеном занимању. Поред одговарајуће 
стручне спреме за наведено занимање, 
кандидат треба да испуњава и остале 
услове предвиђене Законом о основама 
система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011), тј. да 
има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима, да 
није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система обра-

зовања и васпитања и да има држављан-
ство РС. Уз пријаву на конкурс доставити: 
извод из матичне књиге рођених, уве-
рење о држављанству, доказ да се против 
кандидата не води истрага, нити је поди-
гнута оптужница и да се не води кривични 
поступак пред судом (све то не старије од 
шест месеци); кратку биографију, доказ 
о одговарајућој стручној спреми. Пријаве 
слати на адресу школе. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће бити разматране.

ГимназиЈа „скендербеу“
17523 Прешево, 15. новембар 100
тел. 017/661-246

Настава на српском језику:

Професор руског језика
за 11 часова недељно

Професор математике
за 16 часова недељно

Професор физике
за 9 часова недељно

Професор музичке културе
за 2 часа недељно

Настава на албанском језику:

Професор српског језика
2 извршиоца

Професор албанског језика
за 12 часова недељно, на 
одређено време до краја школске 
2012/2013. године

Професор енглеског језика
на одређено време до краја 
школске 2012/2013. године

Професор енглеског језика
за 8 часова недељно, на 
одређено време до краја школске 
2012/2013. године

Професор немачког језика
за 4 часа недељно, на одређено 
време до завршетка школске 
2012/2013. године

Професор француског језика
за 4 часа недељно, на одређено 
време до краја школске 
2012/2013. године

Професор математике
за 8 часова недељно, на 
одређено време до краја школске 
2012/2013. године

Наука и образовање
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Професор историје
на одређено време до истека 
мандата директора школе

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, 
траженог занимања, предвиђен Законом 
о основама система образовања и васпи-
тања, Правилником о врсти стручне спре-
ме наставника и стручних сарадника; пси-
хичка, физичка и здравствена способност 
за рад са децом и ученицима; да канди-
дат има држављанство РС; да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и 
васпитања. Уз пријаву доставити: оверену 
копију дипломе, уверење о држављанству 
РС и доказ о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад - подноси се 
приликом закључивања уговора о раду. 
Рок за пријављивање је 15 дана.

вршАц

културни центар вршац
26300 Вршац, Стеријина 62
тел. 013/830-900
е-mail: kulcentar@hotmail.com

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава 
следеће услове: да има завршене основне 
академске студије у трајању од најмање 
четири године, са назнаком звања првог 
степена академских студија (академија 
ликовних уметности, филозофски факул-
тет, економски факултет и правни факул-
тет) или основне струковне студије (ака-
демија ликовних уметности, филозофски 
факултет, економски факултет и правни 
факултет) или средњу школу (гимназија, 
економски техничар, правни техничар); 
да има искуство у организацијским и дру-
гим пословима у области културе; да не 
постоји законска сметња за именовање 
за директора; да приложи програм рада и 
развоја „Културног центра Вршац“ Вршац. 
Уз пријаву кандидати обавезно прила-
жу: CV (биографију); оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању (овере-
ну у суду или у општинској управи); доказ 
о искуству у организацијским и другим 
пословима у области културе; уверење 
о држављанству (не старије од 6 месе-
ци); уверење надлежног суда да се про-
тив кандидата не води кривични поступак 
због кривичног дела за које се гони по 
службеној дужности (не старије од месец 
дана); програм рада и развоја „Култур-
ног центра Вршац“ Вршац. Изборни пос-
тупак ће се спровести само међу канди-
датима који испуњавају све услове јавног 
конкурса за избор директора. Управни 
одбор „Културног центра Вршац“ Вршац 
извршиће избор кандидата у року од 30 
дана од дана завршетка јавног конкурса 
и предлог доставити оснивачу, односно 
Скупштини Општине Вршац. Кандидати 
који испуњавају услове јавног конкурса 
подносе пријаву са наведеном докумен-
тацијом по јавном конкурсу, лично или 
поштом, у затвореној коверти, препору-

чено, на горенаведену адресу, за Управни 
одбор, са назнаком: „За јавни конкурс за 
избор директора“. У пријави на јавни кон-
курс обавезно се наводи име и презиме 
кандидата, име једног родитеља, ЈМБГ, 
адреса пребивалишта, адреса на коју се 
кандидату достављају обавештења, број 
телефона, досадашње радно и стручно 
искуство кандидата. Рок за подношење 
пријава је 15 дана од дана објављивања. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве 
и пријаве уз које нису приложени сви 
потребни докази на тражени начин неће 
се узимати у разматрање. Додатне инфор-
мације могу се добити на горенаведени 
број телефона.

ош „бранко радиЧевиЋ“
26334 Велико Средиште
Стеријина 5
тел. 013/892-133

Васпитач

УСЛОВИ: педагошка академија за вас-
питача, односно професор педагогије са 
претходно завршеном педагошком ака-
демијом. Уз пријаву кандидат подноси: 
оверену фотокопију документа о завр-
шеној школи (не старију од 6 месеци); 
уверење о држављанству РС (не старије 
од 6 месеци); уверење о психофизичкој 
способности (Национална служба за запо-
шљавање); лекарско уверење (не старије 
од 6 месеци); уверење да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања 
и васпитања (не старије од 6 месеци); 
извод из матичне књиге рођених (не ста-
рији од 6 месеци). Пријава са доказима о 
испуњавању услова конкурса подноси се 
на адресу школе, у року од 8 дана од дана 
објављивања. Непотпуне и небаговреме-
не пријаве неће се узимати у разматрање. 
Пријаве слати на горенаведену адресу.

ГимназиЈа 
„борислав петров 
браца“
26300 Вршац, Михајла Пупина 1
тел. 013/836-448

Професор социологије
са 85% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, 
професор социологије, односно дипломи-
рани социолог, професор филозофије и 
социологије; дипломирани политиколог, 
наставни смер.

Домар

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спре-
ме, са знањима и способностима за одр-
жавање инсталација (водовод, канали-
зација, струја) и столарије у исправном 
стању; искуство на пословима обез-
беђења.

ОСТАЛО: Поред општих услова предвиђе-
них Законом о основама система образо-
вања и васпитања, кандидати треба да 
испуњавају и следеће посебне услове: 
да имају психичку и физичку способност 
за рад са ученицима, да нису правоснаж-
ном пресудом осуђивани за кривична 
дела учињена против уставног поретка, 
достојанства личности и морала, терито-
ријалог интегритета државе и службене 
дужности за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању дужем од шест 
месеци. Уз пријаву кандидати прила-
жу: доказ о стручној спреми, уверење о 
држављанству, извод из матичне књи-
ге рођених, доказ о поседовању знања, 
способности и искуства за радно место: 
домар-курир. Рок за подношење пријава 
је 8 дана од дана објављивања.

ЗА јЕЧАр

предшколска установа 
„буцко“
18230 Сокобања
Митрополита Михаила 16
тел. 018/830-249

Mедицинска сестра-васпитач

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одго-
варајуће образовање из чл. 39 став 1 
тачка 1 Закона о предшколском васпи-
тању и образовању („Сл. гласник РС“, бр. 
18/2010); да испуњава услове у складу са 
чл. 120 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 
72/09 и 52/11): да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са 
децом; да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у 
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања; да има 
држављанство РС. Кандидат је обавезан 
да уз пријаву и биографију приложи: ове-
рену фотокопију дипломе, извод из мати-
чне књиге рођених (не старији од шест 
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месеци), уверење о држављанству (не 
старије од шест месеци). Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се разматрати.

књаЖеваЧка ГимназиЈа
19350 Књажевац, Карађорђева 16
тел. 019/732-034

Професор математике
са 44,44% радног времена, на 
одређено време до повратка 
радника са боловања, а најдуже до 
краја школске 2012/2013. године

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуња-
вају опште и посебне услове за засни-
вање радног односа предвиђене законом 
и општим актима школе. Кандидати уз 
пријаву прилажу следеће доказе: дипло-
му о завршеној школи; извод из матичне 
књиге рођених; уверење о држављан-
ству. Изабрани кандидат прилаже пре 
закључења уговора о раду лекарско уве-
рење. Документација из претходног ста-
ва мора бити оригинална или оверене 
фотокопије. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање.

предшколска установа 
„ЂулиЋи“
19000 Зајечар
Насеље Краљевица бб

Пословни секретар

Радник у рачуноводству-
књиговођа аналитичар

Радник у рачуноводству-
обрачунски радник-благајник

Радник на одржавању
2 извршиоца

УСЛОВИ: За пословног секретара: завр-
шена виша школа-економиста, ВШС-VI 
степен стручне спреме; за раднике у 
књиговодству: завршена средња економ-
ска школа-економски техничар-IV степен 
стручне спреме; за радника на одржа-
вању: завршена средња стручна спрема-
III степен или основна школа-I степен 
стручне спреме; да кандидати имају пси-
хичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом; да нису осуђивани пра-
воснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпи-
тања; држављанство Републике Србије. 
Доказ о неосуђиваности кандидата приба-
вља установа. Услов да кандидат има пси-
хичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима доказује се 
лекарским уверењем које изабрани кан-
дидат доставља пре заључења уговора о 
раду. Уз пријаву и биографију доставити: 
диплому о завршеној школи; уверење о 
држављанству (не старије од 6 месеци) 

и извод из матичне књиге рођених. Доку-
ментација се подноси у оригиналу или у 
овереној фотокопији. Рок за пријављи-
вање је осам дана од дана објављивања 
конкурса. Пријаве са потребном доку-
ментацијом доставити на адресу устано-
ве. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се разматрати.

предшколска установа 
„ЂулиЋи“
19000 Зајечар
Насеље Краљевица бб

Чистачица
6 извршилаца

УСЛОВИ: завршена основна школа-I сте-
пен стручне спреме; да кандидати имају 
психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом; да нису осуђивани 
правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпи-
тања; држављанство Републике Србије. 
Доказ о неосуђиваности кандидата приба-
вља установа. Услов да кандидат има пси-
хичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима доказује се 
лекарским уверењем које изабрани кан-
дидат доставља пре закључења уговора о 
раду. Уз пријаву и биографију доставити: 
сведочанство о завршеној основној шко-
ли; уверење о држављанству (не старије 
од 6 месеци) и извод из матичне књиге 
рођених. Документација се подноси у ори-
гиналу или у овереној фотокопији. Рок за 
пријављивање је осам дана од дана обја-
вљивања конкурса. Пријаве са потреб-
ном документацијом доставити на адресу 
установе. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати.

предшколска установа 
„ЂулиЋи“
19000 Зајечар
Насеље Краљевица бб

Васпитач
11 извршилаца

Васпитач
на одређено време преко 60 дана 
ради замене
2 извршиоца

Медицинска сестра-васпитач
6 извршилаца

УСЛОВИ: За радно место васпитача: да 
кандидати имају стечено образовање из 
чл. 8 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања; за радно место 
медицинске сестре-васпитача: да имају 
завршену средњу медицинску школу-
васпитачког смера, IV степен стручне 
спреме; да имају психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом; 
да нису осуђивани правоснажном пресу-

дом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања; држављан-
ство Републике Србије. Доказ о неосуђи-
ваности кандидата прибавља установа. 
Услов да кандидат има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима доказује се лекарским уве-
рењем које изабрани кандидат доставља 
пре закључења уговора о раду. Уз пријаву 
и биографију доставити: диплому о завр-
шеној школи; уверење о држављанству 
(не старије од 6 месеци) и извод из матич-
не књиге рођених. Документација се под-
носи у оригиналу или у овереној фотоко-
пији. Рок за пријављивање је осам дана 
од дана објављивања конкурса. Пријаве 
са потребном документацијом доставити 
на адресу установе. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се разматрати.

ЗрЕњАнИн

техниЧки факултет 
„михаЈло пупин“
23000 Зрењанин, Ђуре Ђаковића бб

Сарадник у звање сарадника 
у настави за научну област 
Математика
на одређено време од годину дана

УСЛОВИ: студент мастер академских сту-
дија, са просеком оцена најмање 08,00 
на студијама првог степена. Пријаве се 
прилозима (биографија, докази о испуња-
вању услова конкурса, оверене фотоко-
пије диплома о одговарајућем стручном 
академском и научном звању, списак обја-
вљених научних и стручних радова, књи-
ге и саме радове) подносе се Факултету, 
у року од 8 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови“, са назнаком: „За 
конкурс“. Контакт телефон: 023/550-501.

ош „Јован дуЧиЋ“
23211 Клек, Васе Мискина 47

Наставник немачког језика и 
књижевности
на одређено време до повратка 
одсутне запослене, са 44% радног 
времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава 
следеће услове: 1. да је пунолетан; 2. 
да је стекао одговарајуће високо образо-
вање: на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, специјалистичке 
академске студије или специјалистичке 
струковне студије) у складу са Законом 
о високом образовању („Службени гла-
сник РС“, бр. 76/05, 100/07-аутентично 
тумачење и 97/08), почев од 10.09.2005. 
године; на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 
10.09.2005. године. Кандидат треба да 
испуњава услове у погледу врсте стручне 
спреме предвиђене Правилником о врс-

Наука и образовање
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ти стручне спреме наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гласник 
РС-Просветни гласник“, бр. 6/96, 3/99, 
10/02, 4/03, 20/04, 5/05, 2/07, 3/07, 4/07, 
17/07, 20/07, 1/08, 4/08, 6/08, 8/08, 11/08, 
2/09, 4/09, 9/09 и 3/10), односно да је по 
образовању: професор, односно дипло-
мирани филолог за немачки језик и књи-
жевност; 2а. да испуњава услове из чл. 
8 став 2 и 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гла-
сник РС“, бр. 52/11), односно да има обра-
зовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на висо-
кошколској установи у току студија или 
након дипломирања, од најмање 30 бодо-
ва и 6 бодова праксе у установи, у складу 
са Европским системом преноса бодова; 
3. да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и учени-
цима; 4. да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања; 5. држа-
вљанство Републике Србије. Уз прија-
ву приложити: извод из матичне књиге 
рођених (оверена фотокопија); диплому о 
стеченој стручној спреми (оверена фото-
копија); уверење о држављанству (ове-
рена фотокопија-не старија од 6 месе-
ци), доказ из тачке 2а конкурса. Доказ о 
испуњености услова из тачке 3 конкурса 
(лекарско уверење) подноси кандидат 
који буде изабран, пре закључења угово-
ра о раду. Доказ из тачке 4 конкурса (уве-
рење да није осуђиван)-прибавља школа. 
Рок за пријављивање је 15 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“. 
Пријаве на конкурс, са потребном доку-
ментацијом, доставити на адресу школе, 
са назнаком: „За конкурс“. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање. Ближе информације могу се 
добити на број телефона: 023/891-003.

поништење конкурса 
ош „милоЈе ЧиплиЋ“
Нови Бечеј, Маршала Тита 6

Конкурс објављен 28.11.2012. 
године у публикацији „Послови“, 
поништава се у целости за радна 
места: професор историје на срп-
ском језику и професор историје на 
мађарском језику, на одређено вре-
ме ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана, односно до повратка 
радника са боловања.

ош „славко родиЋ“
23241 Лазарево
Жарка Зрењанина 13

Наставник математике
са 22% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава 
следеће услове: 1. да је стекао одгова-
рајуће високо образовање: на студијама 
другог степена (мастер академске сту-
дије, специјалистичке академске студије 
или специјалистичке струковне студије) 
у складу са Законом о високом образо-
вању („Службени гласник РС“, бр. 76/05, 
100/07-аутентично тумачење и 97/08 и 
44/10), почев од 10.09.2005. године; на 
основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по пропису који је уређи-
вао високо образовање до 10.09.2005. 
године; 1а. да испуњава услове из чл. 8 
став 2 и 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 
52/2011), односно да има образовање из 
психолошких 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 систе-
мом преноса бодова. Кандидат треба да 
испуњава услове у погледу врсте стручне 
спреме предвиђене Правилником о врс-
ти стручне спреме наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гласник 
РС-Просветни гласник“, бр. 6/96, 3/99, 
10/02, 4/03, 20/04, 5/05, 2/07, 3/07, 4/07, 
17/07, 20/07, 1/08, 4/08, 6/08, 8/08, 11/08, 
2/09, 4/09, 9/09, 3/10 и 11/12), професор 
математике; дипломирани математичар; 
професор информатике - математике; 
дипломирани математичар - примење-
на математика; дипломирани математи-
чар - за рачуноводство и информатику; 
професор математике и рачуноводства; 
дипломирани математичар за математику 
економије; 2. да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са учени-
цима; 3. да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у 
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања; 4. да 
има држављанство Републике Србије. Уз 
пријаву приложити: диплому о стеченој 
стручној спреми - оверена фотокопија; 
уверење о држављанству - оверена фото-
копија, не старије од шест месеци; доказ 
о испуњености услова из тачке 1а. Доказ 
о испуњености услова из тачке 2 подноси 
кандидат који буде изабран, пре закљу-
чења уговора о раду. Доказ из тачке 3 
прибавља школа. Рок за пријављивање 
је 15 дана од дана објављивања у публи-
кацији „Послови“. Пријаве на конкурс са 
потребном документацијом доставити на 
адресу школе, са назнаком: „За конкурс“. 
Ближе информације могу се добити на 
број телефона: 023/896-707.

Клубови за тражење посла
Сигуран наступ на 
тржишту рада
информишите се код свог 

саветодавца
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Поставите 
питања
Телефон:  
011/29 29 509 

Адреса: 
Послови - Национална 
служба за запошљавање
Дечанска 8/3
11000 Београд

e-mail:  
novine@nsz.gov.rs
abacevic@nsz.gov.rs

Страни сам држављанин са одобреним привременим боравком у СрСтрани сам држављанин са одобреним привременим боравком у Ср-
бији. Добила сам прилику за запослење на основу уговора о привремебији. Добила сам прилику за запослење на основу уговора о привреме-
но повременим пословима. Према информацијама које имам, за ову врно повременим пословима. Према информацијама које имам, за ову вр-
сту радног ангажмана није потребна радна дозвола. Да ли је то тачно?сту радног ангажмана није потребна радна дозвола. Да ли је то тачно?
Чланом 9 Закона о условима за заснивање радног односа са страним држављанима, проЧланом 9 Закона о условима за заснивање радног односа са страним држављанима, про-
писано је да послодавац може са страним држављанином да закључи уговор о обављању писано је да послодавац може са страним држављанином да закључи уговор о обављању 
привремених и повремених послова, на период који не може бити дужи од три месеца у привремених и повремених послова, на период који не може бити дужи од три месеца у 
календарској години. Послодавац који има потребу да ангажује страног држављанина по календарској години. Послодавац који има потребу да ангажује страног држављанина по 
основу обављања привремених и повремених послова, нема обавезу да подноси захтев основу обављања привремених и повремених послова, нема обавезу да подноси захтев 
надлежној филијали Националне службе за запошљавање ради издавања радне дозволе. надлежној филијали Националне службе за запошљавање ради издавања радне дозволе. 
Страни држављанин је након закључења уговора о обављању привремених и повремеСтрани држављанин је након закључења уговора о обављању привремених и повреме-
них послова обавезан да покрене поступак отворања радне књижице у општини на чијој них послова обавезан да покрене поступак отворања радне књижице у општини на чијој 
територији има привремени боравак.

Недавно сам читала да у иностранству, у градовима где живи велики Недавно сам читала да у иностранству, у градовима где живи велики 
број наших људи, постоје школе за децу српског порекла, са часовима број наших људи, постоје школе за децу српског порекла, са часовима 
српског језика, историје и културе. Интересује ме на који начин наши српског језика, историје и културе. Интересује ме на који начин наши 
наставници долазе до посла у школама у иностранству, где има потренаставници долазе до посла у школама у иностранству, где има потре-
бе за учењем српског језика и да ли постоје неки услови за обављање бе за учењем српског језика и да ли постоје неки услови за обављање 
овог посла. 
За одговор на ово питање потребно је да се обратите Министарству просвете, науке и техноЗа одговор на ово питање потребно је да се обратите Министарству просвете, науке и техно-
лошког развоја, Немањина 22-26 или Министарству за дијаспору, Улица Васе Чарапића 20.лошког развоја, Немањина 22-26 или Министарству за дијаспору, Улица Васе Чарапића 20.

Налазим се на раду у Немачкој, где радим већ 11 година и уплаћујем Налазим се на раду у Немачкој, где радим већ 11 година и уплаћујем 
све социјалне обавезе, међу којима и осигурање за незапосленост. Нето све социјалне обавезе, међу којима и осигурање за незапосленост. Нето 
плата ми је 1250 евра. Због породичних разлога намеравам повратак плата ми је 1250 евра. Због породичних разлога намеравам повратак 
у Београд, па ме интересује каква права, по међународном уговору са у Београд, па ме интересује каква права, по међународном уговору са 
Србијом, имам на добијање новчане помоћи, у ком трајању и износу.Србијом, имам на добијање новчане помоћи, у ком трајању и износу.
Споразум између СФРЈ и СР Немачке о осигурању у случају незапослености примењује Споразум између СФРЈ и СР Немачке о осигурању у случају незапослености примењује 
се почев од 07.03.1969. године. Одредбе овог споразума предвиђају давања за случај несе почев од 07.03.1969. године. Одредбе овог споразума предвиђају давања за случај не-
запослености у ситуацијама када је радни однос престао у Републици Србији, али и у СР запослености у ситуацијама када је радни однос престао у Републици Србији, али и у СР 
Немачкој.
Дакле, да би незапослено лице коме је радни однос престао у СР Немачкој остварило Дакле, да би незапослено лице коме је радни однос престао у СР Немачкој остварило 
право на новчану накнаду по основу незапослености у Републици Србији, потребно је да право на новчану накнаду по основу незапослености у Републици Србији, потребно је да 
достави следећу документацију, односно доказе: достави следећу документацију, односно доказе: 

- да је остао незапослен без своје кривице;да је остао незапослен без своје кривице;
- да је надлежни орган у СР Немачкој одобрио његов повратак у Републику Србију;да је надлежни орган у СР Немачкој одобрио његов повратак у Републику Србију;
- да се захтев за новчану накнаду подноси у року од 6 недеља од дана престанка радда се захтев за новчану накнаду подноси у року од 6 недеља од дана престанка рад-

ног односа;
- попуњен образац од надлежног уреда за рад СР Немачке на коме ће бити потврђени попуњен образац од надлежног уреда за рад СР Немачке на коме ће бити потврђени 

горенаведени подаци.горенаведени подаци.
Напомињемо да се стаж осигурања навршен у СР Немачкој узима у обзир само ако је Напомињемо да се стаж осигурања навршен у СР Немачкој узима у обзир само ако је 
навршен у последње две године пре подношења захтева.навршен у последње две године пре подношења захтева.
Приликом решавања по захтеву, у делу који се односи на основ престанка осигурања, 
дужину и висину новчане накнаде и поступак одлучивања, примењују се одредбе Закона 
о запошљавању и осигурању за случај незапослености Републике Србије. 
Судећи према подацима и информацијама које сте нам пружили у вашем допису, а 
имајући у виду напред наведено, можемо да констатујемо да би у конкретном случају 
остварили минимални износ новчане накнаде која би вам се исплаћивала у периоду од 
најдуже три месеца.

Планирам да отворим школу за стране језике у форми групних курсева. Планирам да отворим школу за стране језике у форми групних курсева. 
Интересује ме да ли могу да издајем сертификат који ће бити признат Интересује ме да ли могу да издајем сертификат који ће бити признат 
од стране ваше службе или ми је потребна посебна дозвола за издавање од стране ваше службе или ми је потребна посебна дозвола за издавање 
таквог сертификата? У случају да ми је потребна дозвола, коме могу таквог сертификата? У случају да ми је потребна дозвола, коме могу 
да се обратим за издавање исте? У мају ове године регистровала сам да се обратим за издавање исте? У мају ове године регистровала сам 
агенцију за превођење, а по професији сам професор енглеског језика.агенцију за превођење, а по професији сам професор енглеског језика.
Национална служба за запошљавање организује курсеве страних језика за незапослеНационална служба за запошљавање организује курсеве страних језика за незапосле-
не који подразумевају извођење курса страног језика према CEF стандарду (Common не који подразумевају извођење курса страног језика према CEF стандарду (Common 
European Framework of reference for languages), уз издавање одговарајућег сертификата, European Framework of reference for languages), уз издавање одговарајућег сертификата, 
такође према CEF стандарду језичких компетенција за нивое А1, А2, Б1, Б2 и Ц1. Дакле, такође према CEF стандарду језичких компетенција за нивое А1, А2, Б1, Б2 и Ц1. Дакле, 
НСЗ не издаје дозволе за издавање сертификата. Иначе, НСЗ бира извођаче обука у посНСЗ не издаје дозволе за издавање сертификата. Иначе, НСЗ бира извођаче обука у пос-
тупку јавне набавке, у складу са Законом о јавним набавкама.тупку јавне набавке, у складу са Законом о јавним набавкама.

рАднА доЗволА ЗА 
сТрАнЕ држАвљАнЕ
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Велики проблем Србије и читавог региона представља 
неприлагођеност образовног система. Млади људи об-
разују се за занимања којима је тржиште рада преза-
сићено, а готово и да нема интересовања за занимања 
која сe највише тражe. Образовни систем мора много 

брже да се прилагођава променама на тржишту рада и ова два 
сектора треба да се повежу у функцији развоја целог друштва.

Корак ка том циљу је и Меморандум о сарадњи који су прошле 
недеље потписали ректор Универзитета у Новом Саду проф. др 
Мирослав Весковић и директор Покрајинске службе за запошља-
вање Владимир Срдић. Документом се формализује досадашња 
сарадња и креира адекватан оквир за заједнички рад на предлози-
ма и програмима неопходним за унапређење и усклађивање од-
носа високог образовања и тржишта рада, што ће водити смањењу 
незапослености у Војводини и Србији.

„Меморандумом НСЗ и Универзитет у Новом Саду јасно де-
финишу начин остваривања и циљеве сарадње наше две инсти-
туције, што је чини делотворном и ефективном. Намера нам је 
да обезбедимо јасну слику која ће омогућити младим људима са 
Универзитета, али и онима којима академско образовање уско-
ро предстоји, јаснију и објективнију слику о томе шта их чека на 
тржишту рада“, рекао је Владимир Срдић, директор Покрајинске 
службе за запошљавање. Он је напоменуо да НСЗ и Универзитет у 
Новом Саду имају обавезу да своје ресурсе усмере на унапређење 
сарадње, како би транзиција из фазе образовања у фазу радног 
ангажовања била што краћа, а прилагодљивост младих што већа.

„У 2013. години нам предстоје активности којима ће обе 

институције ставити на располагање своје капацитете, знање, 
информације и анализе. Намера нам је да сагледамо постојеће 
стање и отворимо нове перспективе у запошљавању оних који су 
данас најдрагоценији ресурс друштва - младих са високим обра-
зовањем“, закључио је Срдић. Он је подсетио да у Војводини има 
200.000 незапослених, а међу њима око 13.400 високообразованих.

Ректор Универзитета у Новом Саду, проф. др Мирослав Вес-
ковић, нагласио је да је мисија новосадског универзитета развој 
високог образовања, повећање запошљавања и подстицање пре-
дузетничког духа, из кога су произашла многа мала успешна пре-
дузећа.

„Преузимамо део одговорности за решавање проблема не-
запослености. Желимо да нашим студентима пружимо знања и 
трансфункционалне компетенције, које се могу примењивати у 
различитим областима. Млади треба да буди иновативни, не да 
иду за уским компетенцијама, а пре свега да своја знања тестирају 

у реалном окружењу. Комуникација са НСЗ нам је важна, како бис-
мо имали адекватне податке о потребама тржишта рада, према 
којима ћемо прилагођавати своје програме и квоте за упис сту-
дената, што ће бити посебно значајно у процесу акредитација који 
нам предстоји наредне године“, рекао је Весковић. Он је подсетио 
да ће нови партнери заједнички наступати у циљу дефинисања 
националног квалификацијског оквира.

Да је у решавању питања незапослености важна сарадња свих 
институција, од државног, покрајинског до локалног нивоа, као и 
представника привреде, потврдио је и Мирослав Васин, покрајин-
ски секретар за привреду, запошљавање и равноправност полова.

„Универзитет у Новом Саду је један од водећих партнера Вла-
де Војводине у свему што је напредно и креативно. На другој стра-
ни, НСЗ је доживела трансформацију и сада је по услугама и мера-
ма које спроводи на нивоу европских земаља. Захваљујући томе, у 
времену економске кризе и политичких турбуленција смо успели 
да контролишемо број незапослених у Војводини. Сарадња ове две 
институције ће свакако допринети поправљању лоше квалифика-
ционе структуре и бржем запошљавању високообразованих кад-
рова“, нагласио је Васин.

На скупу је истакнута и чињеница да је Европском страте-
гијом 2020 предвиђено да ЕУ до 2020. треба да има 40 процената 
високобразованих, а то се поклапа и са бројем послова који захте-
вају компетенције које доноси високо образовање. Зато и наше тр-
жиште рада, које не може да апсорбује ни 7 процената високообра-
зованих, треба динамичније мењати и инсистирати на креирању 
послова који ће захтевати и више компетенција. 

Поводом потписивања Меморандума, директор Покрајинске 
службе за запошљавање представио је и најзначајније податке о 
кретању броја незапослених високообразованих лица у периоду од 
2009. до 2012. године. Ово истраживање ће бити дистрибуирано 
свим факултетима Универзитета у Новом Саду, као једна од смер-
ница за креирање програма које их очекује почетом следеће годи-
не. Декани и продекани су изразили велико интересовање и већ 
дали конструктивне предлоге за прве кораке у сарадњи.

У плану је организација научног скупа о образовању, запо-
шљавању и тржишту рада, уз учешће свих друштвених актера 
заинтересованих за унапређење ових области. Биће урађено и ис-
траживање односа образовног система и запошљавања. Планира-
на је и организација серије трибина за ученике завршних разреда 
средњих школа, са циљем да се ђаци упознају са могућностима 
наставка школовања и ситуацијом на тржишту рада, као битном 
одредницом у каријери. Како су партнери нагласили, ови ће се до-
гађаји циклично понављати.

А.Бачевић

Меморандум о сарадњи

ЗА БОЉИ ПОЛОЖАЈ 
ВИСОКОШКОЛАЦА

Документом чији су потписници ректор Универзитета у Новом Саду и директор Покрајинске службе за запошљавање, 
формализује се досадашња сарадња и креира адекватан оквир за заједнички рад на предлозима и програмима 
неопходним за унапређење и усклађивање односа високог образовања и тржишта рада
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Национална служба за запошљавање, Покрајинска служба за 
запошљавање и Град Суботица удруженим средствима субвецио-
нисали су отварање нових радних места. Послодавцима су угово-
ре уручили градоначелник Суботице Модест Дулић и директор 
суботичке филијале Националне службе за запошљавање Златко 
Панић, у Медија центру Градске куће. Свечаности су присуство-
вали и заменица директора Покрајинске службе за запошљавање 
Снежана Седлар и председник Савета за запошљавање града Су-
ботице Ласло Караи.

Јавни позив за отварање нових радних места расписан је 
почетком октобра и трајао је до краја новембра 2012. године. На 
конкурс се пријавило 40 послодаваца, а 37 је испунило услове и 
добило субвенцију за запошљавање 64 лица. Послодавцима су 
одобрена средства у износу од 130.000 динара, а они који су анга-
жовали теже запошљиве категорије, односно особе старије од 45 
година, добили су по 150.000 динара.

Град Суботица је у овог години за запошљавање из буџета из-
двојио 11 милиона динара, а удруженим средствима Покрајинске 
и Националне службе за запошљавање та средства су износила 
16 милиона динара. Према речима заменице директора Покрајин-
ске службе за запошљавање, Снежане Седлар, тенденција Владе 
Републике Србије и ресорног Министарства рада, запошљавања и 
социјалне политике је јачање локалних капацитета за запошља-
вање. У будућем периоду ће приоритет имати општине и градови 
који удруже средста за запошљавање, мимо већ постојећих из ло-
калног буџета. На овај начин би требало да се оформе регионални 
савети за запошљавање који би заједнички учествовали на пројек-
тима запошљавања. 

Златко Панић је рекао да је у Локалном акционом плану за-
пошљавања за 2012. годину акценат стављен на пружање подрш-

ке старијима од 45 година који не могу или врло тешко долазе до 
посла. Он је оценио да управо кроз овакву подршку директном 
запошљавању за мање предузетнике, где се отвара и мањи број 
радних места, сви предузетници из Суботице и околине имају јед-
наке прилике на тржишту рада.

Председник Савета за запошљавање града Суботице Ласло 
Караи, истакао је да број присутних послодаваца охрабрује и да 
Суботица, поред стварања изузетно доброг амбијента за привла-
чење страних инвестиција, показује и велике могућности за за-
пошљавање кроз програм субвенције послодавцима за отварање 
нових радних места.

Градоначелник Суботице Модест Дулић је нагласио да ће 
наредне године локална самоуправа, иако ће буџет бити реално 
мањи у односу на 2012. годину, издвојити више новца за запошља-
вање Суботичана, пре свега теже запошљивих категорија.

„У 2013. години у ове сврхе ће град издвојити бар 15 милиона 
динара, а имамо обећања и од Покрајинске, односно Националне 
службе за запошљавање, да ће и они са још више средстава подр-
жати наше активности, па ће још већи број незапослених Суботи-
чана добити посао“, закључио је Дулић.

Просечно је послодавцима уплаћивано по 130 хиљада дина-
ра, али су они који су ангажовали теже запошљиве категорије, од-
носно особе старије од 45 година, добијали по 150 хиљада динара.

„Био нам је потребан нови, искусан књиговођа, па је избор 
пао на педесетједногодишњу жену из Бајмока, и добили смо 150 
хиљада динара подстицаја. Данас свака помоћ добро дође, а ми 
смо уговором обавезани да је задржимо бар две године, као и да 
јој редовно уплаћујемо плате и пратеће порезе и доприносе“, каже 
Звонимир Иванковић, власник књиговодствене агенције „Инова“ 
из Суботице.

Живанко Петрушић, предузетник из Суботице, пожалио се 
да је процедура за добијање средстава трајала чак осам месеци, а 
поставио је и питање зашто се страним инвеститорима дају више-
струко већи износи када запошљавају нове раднике.

„Јавни позив је расписан првог октобра ове године и заиста 
није тачно да је осам месеци трајала процедура. Што се тиче суб-
венција, државна политика је таква да инвеститори који отварају 
бар 50 радних места и имају улагања од минимум 500 хиљада 
евра, добијају и веће субвенције. Према расположивим информа-
цијама, готово је изједначен број домаћих и страних инвеститора 
који су на овај начин добили веће субвенције, тако да не стоји ни 
друга констатација“, рекао је Златко Панић, директор суботичке 
филијале Националне службе за запошљавање.

ЦЗИ

Нова радна места за Суботичане

УДРУЖЕНИМ СРЕДСТВИМА
Јавни позив за отварање нових радних места је расписан почетком октобра. На конкурс се пријавило 40 послодаваца, 

а 37 је испунило услове и добило субвенцију за запошљавање 64 лица
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Индустрија информационих и комуникационих теноло-
гија (ИКТ), са 90 одсто послова везаних за извоз, најз-
дравији је део економије Србије. Српска софтверска ин-
дустрија извезла је прошле године софтвер у вредности 
од 200 милиона евра и има велики потенцијал за раст 

и развој у наредним годинама. Ове компаније су веома успешне на 
тржишту извоза услуга, али је потребно да се више фокусирају на 
развој сопствених производа.

Награде су постале општеприхваћени симбол квалитета и 
успеха, јер добитнике издвајају од конкуренције и осигуравају 
престиж. IT Awards 2013 је јединствена награда која омогућава 
реалну оцену  пословања од стране међународног жирија. Свако 
може да се номинује, свако може да се пријави да буде судија и 
свако може да резервише место на „Гала вечери“. Ову јединстве-
ну награда на српском тржишту од ове године покреће агенција 
MakeIT у сарадњи са Интерфејсом и AwardsWisе, како би на нашем 
тржишту у области ИТ индустрије омогућила адекватна и заслу-
жена признања најбољима.

Први пут у Србији примењује се апликација Awards 
Management System која омогућава комплетну онлајн комуни-
кацију и састављање јединственог међународног жирија. Процес 
номинација је брз, једноставан и отворен за све. Свако може да 
се пријави да буде судија и све судије су јавно објављене на сајту. 
Процес оцењивања је аутоматизован и онлајн, а критеријуми по 
којима судије оцењују су видљиви на сајту. Победници, финалисти 
и сви учесници добијају на крају комплетан извештај који садржи 
коментаре судија и поређење са оценама других учесника.

IT Awards признање значи да сте постигли резултате који 
доносе реалне пословне бенифите. Веома је важно да славимо 
достигнућа, да констатно истичемо позитивне вредности ИТ ин-

дустрије како у послу, тако и у самом друштву. Информационе 
технологије су срж сваког бизниса и оне премошћују јаз између 
потребе корисника и понуде компанија, како би и једни и други 
остварили максималну корисност. IT Awards 2013 подржава Свра-
тиште за децу и сви производи који буду добијени и део прихода 
биће донирани Свратишту. Све информације можете пронаћи на 
веб страници it-awards.org. 

А.Б.

У организацији НВО „Енека“ из Ниша и компаније „Филип 
Морис“, пре три године покренут је пројекат „Покрени се за по-
сао“, чија је сврха помоћ новооснованим фирмама, као и оним које 
желе да унапреде своје пословање. Због великог успеха програма 
одлучено је да се прошири на целу Србију и да се одобри 100 но-
вих грантова. Заинтересовани могу да се пријаве преко сајта www.
pokrenisezaposao.rs.

У времену када је висока стопа незапослености кључни еко-
номски проблем земље и њених грађана, свако радно место је од 
великог значаја. Компанија „Филип Морис“ препознала је потребу 
да се и сама укључи у решавање овог горућег проблема и 2009. го-
дине покренула програм помоћи у покретању и јачању малих поро-
дичних пословних подухвата.

„Овај програм се разликује од других, пре свега по томе што 
помаже особама које имају добру пословну идеју и изражен пре-
дузетнички дух, али им због социјалног статуса нису доступни 
кредити комерцијалних банака. Кроз програм се додељују беспо-
вратна средства за куповину опреме неопходне за покретање или 
унапређење сопственог бизниса. Осим тога, корисницима је на рас-
полагању и саветодавна помоћ економских стручњака, који ће их 

упутити у основе малог предузетништва“, рекао је Миливоје Јова-
новић, менаџер НВО „Енека“. Организација даје грантове у висини 
од 200.000 динара, од чега је учешће самог корисника 20 одсто. Не 
добија се новац, већ опрема у тој вредности, а клијенти могу да буду 
корисници низа обука, као и савета сручњака из разних области, 
права, маркетинга, продаје и других.

“Покрени се за посао је један од најзначајнијих донаторских 
програма наше компаније у Србији. Покренут је како би се на кон-
кретан начин помогло смањење проблема незапослености, али 
и подстакло самозапошљавање кроз мало и породично преду-
зетништво. Програм се већ три године спроводи у Нишу и до сада 
је покренуто 160 малих предузећа кроз која је упослено преко 600 
људи. Од ове године одлучили смо да програм проширимо на тери-
торију целе Србије, тако да ћемо кроз конкурс који је управо отворен 
помоћи да се у наредној години покрене или унапреди 100 малих 
и породичних предузећа широм земље“, рекла је Маја Шотра, ме-
наџер за комуникације и донације компаније „Филип Морис“. Кон-
курс је отворен од 3. децембра 2012. до 28. фебруара 2013. године.

А.Б.

IT Awards 2013

ЗАСЛУЖЕНА ПРИЗНАЊА

„Филип Морис’’ помаже старт-ап фирме

ПОКРЕНИ СЕ  
ЗА ПОСАО

Информационе технологије су срж сваког бизниса и премошћују јаз између потреба корисника и 
понуде компанија, како би и једни и други остварили максималну корист

Невладина организација „Енека“ представила 
је национални конкурс за програм „Покрени 
се за посао“, који помаже покретање малих и 
породичних предузећа у целој Србији
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Националним оквиром квалификација (НОК) дефинишу се 
нивои образовања и исходи учења, односно шта студент 
треба да зна и шта је у стању да уради на основу квали-
фикације коју је стекао на одређеном нивоу образовања. 
Србија је једина земља у Европи која нема овај документ, 

а његовим доношењем биће решен проблем око 60.000 студената 
којима су издате болоњске дипломе са занимањима којих нема у 
званичним регистрима. Због тога су они, кажу процене Ректорског 
савета Конференције универзитета Србије, потпуно невидљиви за 
тржиште рада и потенцијалне послодавце.

Национални савет за високо образовање проследиће почетком 
наредне године Министарству просвете предлог Националног ок-
вира квалификација (НОК). Доношење НОК-а најавио је у интервјуу 
Танјугу председник Националног савета за високо образовање 
Срђан Станковић.

Предлог је урађен још пре две године, али се није знало ко је 
надлежан за његово усвајање. Најновијим изменама закона пред-
виђено је да НОК доноси Министарство просвете, на предлог Са-
вета.

„Оквиром квалификација дефинишу се нивои образовања и 
исходи учења, односно шта студент треба да зна и шта је у стању 
да уради на основу квалификације коју је стекао на одређеном ни-
воу образовања. Реч је о документу који треба да поброји, опише и 
анализира све нивое образовања који се могу стећи у Србији, као 
и да опише која знања и вештине доноси одређена диплома. НОК 
би требало да класификује и нова звања, која добијају дипломци 
нових студијских програма, уведених по Болоњској декларацији, и 
они који заврше огледна одељења средњих школа. Тим правилима 
биће отклоњене досадашње недоумице око тога на ком се обра-
зовном нивоу особа налази, попут оне да ли је реч о VII/1 степе-
ну стручне спреме, бечелор или неком другом звању“, објаснио је 
Станковић.

Паралелно са НОК-ом, биће направљена и листа звања, која 
већ постоји, али мора да буде унапређена. 

„Увођењем Болоњског система на универзитете у Србији уста-
новљена су нова занимања, попут пословног психолога, мастера 
просторног планирања, сајбер форензичара... Њих раније није било 
у регистрима, па су људи са овим звањима невидљиви у Нацио-
налној служби за запошљавање и послодавцима. Због непостојања 
НОК-а, није јасно шта умеју да раде, јер нема званичног објашњења 
која знања и вештине носи њихова диплома“, каже Станковић, на-
водећи да Савет сада има јурисдикцију над изменама листе звања.

„Код нас је постојала навика да када неко, на пример, завр-
ши мастер, његово звање у себи садржи читаву предисторију свега 
онога што је до тада постигао током образовања. Велики је про-
блем када неко, на пример, заврши бечелор из биологије и оде на 
информатику да употпуни знање из те науке. Шта је он по свом 

звању, код нас је тешко рећи“, казао је Срђан Станковић и додао да 
се у свету то јасно дефинише.

„У свету неко може да буде бечелор из једне области, а мастер 
из друге. Неко ко је, рецимо, докторирао на ЕТФ уопште не мора 
да буде инжењер електротехнике. То може да буде математичар 
који је завршио четири године математике, бечелор, па мастер на 
машинству и дошао на електротехнику и докторирао из области 
која је директно везана за нешто што је студирао раније“, објаснио је 
Станковић и додао да сваки степен образовања или стручне спре-
ме треба да има своје име и да то тако треба да остане и истакао 
да постоји велики проблем с наставничким звањима за средње 
школе. На пример, ако професор електротехнике жели да предаје 
одређене предмете у средњој школи, он мора да има одговарајућа 
знања из педагогије и методике. Ако та знања стекне на филозоф-
ском факултету, поставља се питање шта је он по звању: завршио 
је електротехнику, али филозофски факултет не може да му изда 
диплому из електротехнике. 

„Нормално би било да се каже шта је завршио на електротех-
ници, а шта на филозофском, па да послодавац види да ли му то 
одговара“, сматра Станковић.

Станковић је истакао да НОК олакшава признавање квалифи-
кација и мобилност у оквиру земље, као и међу земљама европског 
образовног простора и шире. 

„Савет би у фебруару наредне године требало да проследи 
предлог НОК-а. Веома је важно формирати и оквир квалификација 
за доуниверзитетско образовање. Ти оквири треба да буду међусоб-
но усклађени, али и усаглашени са европским, јер идемо на европ-
ско тржиште“, додао је Станковић и указао на приметан недостатак 
адекватне стручне подршке, сматрајући да у ресорном министар-
ству треба да постоји служба која би се искључиво бавила оквиром 
квалификација.

А.Б.

Национални оквир квалификација

ПУТ КА ЕВРОПСКОМ 
ТРЖИшТУ ЗНАЊА

Болоњски систем установио је нова занимања, којих раније није било у регистрима. Србија је једина земља у Европи 
која нема Национални оквир квалификација, документ који наводи, описује и анализира све нивое образовања и 

описује знања и вештине које доноси одређена диплома 
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Како би се указало на значај поштовања права и достојан-
ства сваког појединца, у свету је протекле недеље обе-
лежен Међународни дан људских права - 10. децембар. 
Ове године акценат је на праву свих људи - жена, мла-
дих, мањина, особа са инвалидитетом, домородачких 

народа, сиромашних и маргинализованих група, али и на слободи 
мишљења и изражавања, као и укључивању у политичко одлучи-
вање. Ова људска права су била у центру историјских промена у 
арапском свету током протекле две године, јер су милиони људи 
изашли на улице да траже промене. Међународни дан људских 
права је низом активности обележен и у Србији.

На задовољавајућем нивоу
Душан Игњатовић, директор Канцеларије за људска и мањин-

ска права, гостујући у Дневнику РТС, оценио је да је поштовање 
људских права у Србији на задовољавајућем нивоу, а стање 
много боље него пре 15 или 20 година, с напоменом да места за 
унапређење има, посебно када су у питању мањинске групе.

„Увек може боље и треба радити на побољшању постојећег 
стања. Људска права се морају поштовати целе године, а не само 
на данашњи дан, када се обележава Међународни дан људских 
права“, нагласио је Игњатовић, уз наду да ће се наредне године 
створити услови да се одржи „Парада поноса“. 

„Држава треба да уради све да људска права ниједног поје-
динца не буду угрожена, без обзира на то којој мањинској заједни-
ци припада. Кратак период је иза нас да би се могао оценити рад 
Канцеларије за људска и мањинска права. Проблема има, али 
постоји политичка воља да се решавају. Ускоро ће бити завршена 
и Стратегија о заштити људских права, а Влада ће овај документ 
моћи да усвоји 2013. године“, истакао је Игњатовић.

Саша Јанковић, заштитник грађана, уочи Дана људских пра-
ва рекао је да највеће препреке потпунијем остваривању људских 
права и владавине права у нашој земљи представљају слабе ин-
ституције са јаким појединцима, премоћ политичке воље над вла-
давином права, бирократија и формализам.

Генерални секретар Европске ромске уније, Драгољуб Ацко-
вић, честитао је Дан људских права свим људима света, нарочито 
припадницима једног народа чија су права готово најугроженија, 
у било ком делу света да живе.

Кућа људских права
Поводом 10. децембра отворена је библиотека у Кући људских 

права и демократије, у Улици Кнеза Милоша 4. Библиотеку су от-
ворили Драган Ђилас, градоначелник Београда, Мајкл Девенпорт, 
амбасадор Велике Британије и Нилс Рагнар Камвогс, амбасадор 
Норвешке. Кућу људских права и демократије чини пет организа-
ција: Грађанске иницијативе, Београдски центар за људска права, 
Комитет правника за људска права, Хелсиншки одбор за људска 
права и Центар за практичну политику. Том приликом је пред-
стављен „Извештај о раду нове владе у области људских права и 
владавине права”, који анализира карактеристичне случајеве од-
носа нових власти према људским правима, транзиционој правди 
и владавини права и садржи препоруке за рад у овим областима. 

„Установили смо неколико трендова који забрињавају - пре 
свега подела власти, њено заривање у целој борби против ко-
рупције, обилажење институција, сувише ствари се налази у рука-
ма једног човека. Са друге стране, указали смо на највећи проблем 
у области људских права, а то је забрана одржавања ‚Параде по-
носа‘, што представља континуитет са прошлом владом, и праксу 
која би морала да се хитно прекине“, каже Драган Поповић, из Цен-
тра за практичну политику. Извештај је рађен по областима које 
Кућа људских права и демократије покрива у свом раду - људска 
права, транзициона правда и владавина права, а случајеви који су 
обрађени у извештају изабрани су стратешки, тако да осликавају 
рад владе у овом периоду, а не представљају свеобухватан рад 
владе у поменутим областима.

Организована је шетња „Парада људских права“, од Куће људ-
ских права и демократије до зграде владе, и предат извештај пре-
мијеру.

Феномен дискриминације у Србији
Први пут од оснивања, институција Повереника за заштиту 

равноправности Републике Србије спровела је исцрпно истражи-
вање јавног мњења („Цесид“) о феномену дискриминације у Ср-
бији, а такође и о резултатима рада Канцеларије Повереника, које 
је од 2010. године до данас постигла у санацији и превенцији ове 
друштвене појаве. Прво обимно истраживање дискриминације 
као девијантне друштвене појаве, у оквиру спровођења ИПА проје-
кта, урадила је канцеларија УНДП (Програм за развој Уједињених 
нација), у Београду, 2009. и 2010. године, а у оквиру новог истражи-
вања за 2012. годину, грађани Србије упитани су детаљније о свим 
облицима дискриминације, али и по основама које су најчешће за-

Међународни дан људских права

„Сви људи су рођени слободни, с једнаким достојанством и правима“, истакнуто је у првом члану Универзалне 
декларације о правима човека, коју је 10. децембра 1948. године усвојила Генерална скупштина УН
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ступљене у притужбама које свакодневно пристижу Поверенику 
за заштиту равноправности - родне равноправности, националне 
припадности и сексуалне оријентације.

„Највећи степен дискриминације у Србији и даље је изражен 
према Ромима, ЛГБТ популацији, верским мањинама, особама с 
инвалидитетом и зараженим ХИВ-ом“, рекао је извршни директор 
„Цесида“ Ђорђе Вуковић, на представљању истраживања „Однос 
грађана према дискриминацији у Србији“. Трећина грађана Србије 
не показује значајне елементе дискриминације, 18 одсто показује, 
док је 50 одсто неутрално по овом питању.

„Дистанца према Хрватима је много већа него раније, али то је 
и очекивано, јер су истраживања рађена у периоду када је Хашки 
трибунал донео ослобађајуће пресуде за хрватске генерале“, рекао 
је Вуковић и навео интересантан податак да постоји јасна дистан-
ца према Ромима који су прихватљиви као комшије и колеге, али 
не и за брак, за разлику од Хрвата који су прихватљиви за брак.

Повереница за заштиту равноправности, Невена Петрушић, 
нагласила је да је Србија изградила ваљан правни оквир за пошто-
вање људских права, али да се још мора доста радити на њиховом 
поправљању, јер смо сведоци да се људска права крше и да је дис-
криминација веома распрострањена.

„Људска права су насушна потреба и алат којим се прави 
боље друштво и не треба заборавити да су утемељена на прин-
ципу једнакости. Нажалост, дискриминација је присутна у свим 
сферама живота. Дискриминишу се сиромашни, жене, Роми, ЛГБТ 
популација, особе са инвалидитетом, старија лица“, нагласила је 
Петрушићева. Она је додала да су овим истраживањем желели да 
идентификују шта убудуће мора бити кључно подручје њиховог 
деловања. 

Жене више раде, а слабије су плаћене
Жене у Србији су више запослене од мушкараца, али су мање 

плаћене, истакнуто је у Београду, на скупу о положају жена на 
тржишту рада. Потпредседнца Европског комитета жена у грађе-
винској и дрвној индустрији, Александра Стојковић, истакла је да 
је скуп део регионалне кампање „Данас и увек - достојанствен рад 
за жене“, која ће бити спроведена у свим државама бивше СФРЈ, 
осим Словеније.

„Међународна организација рада увела је 1999. године појам 
‚достојанствен рад‘ под којим подразумева стварање услова за 

нова радна места, социјалну заштиту, родну равноправност и од-
суство свих облика дискриминације“, рекла је Стојковићева.

Према речима консултанткиње за питања родне равноправ-
ности, Биљане Малетин, у Србији је остварен одређени напредак у 
погледу учешћа жена у политичком животу, што се види по броју 
жена у скупштини, али су показатељи о учешћу жена на тржишту 
рада изразито негативни.

„Данас је 61 одсто жена у Србији неактивно, што је вишедеце-
нијски рекорд. Категорији неактивних припадају пензионери, не-
регистровани пољопривредници и сви други који нису званично 
запослени нити су регистровани на бироу за незапослене“, рекла 
је Малетин, уз напомену да су високообразоване жене у Србији 
више запослене од мушкараца, са истим нивоом образовања, али 
су слабије плаћене.

„Ако се у обзир узме чињеница да поред редовног посла жене 
обављају и неплаћени посао код куће, попут кувања, чишћења и 
бриге о деци, јасно је да жене у Србији раде много више од мушка-
раца“, закључила је Малетин.

Према подацима Виктимолошког друштва Србије, 61 одсто 
жена у Србији доживело је неки облик дискриминације приликом 
запошљавања или током рада. Као најчешћи облици дискрими-
нације наведени су испитивање о приватном животу приликом 
конкурисања за посао и коментарисање физичког изгледа.

Земља за све
На Међународни дан људских права - 10. децембар, требало 

би се осврнути и на милионе људи без држављанства у свету и 
стотине хиљада таквих лица широм Европе која живе искључено, 
саопштила је Европска мрежа за питање апатридије, удружење 
организација цивилног друштва. Такви људи немају могућности 
да равноправно учествују у јавном животу, да се слободно ор-
ганизују, изражавају или удружују с другима, наводи се у сао-
пштењу у којем се скреће пажња на људе чији би глас требало да 
се рачуна једнако као глас и свих других. Организација „Лабрис“ 
организовала је протестни марш и изложбу радова „Угаси мрак“.

Скупштински Одбор за људска и мањинска права и равноп-
равност полова организовао је јавно слушање „Извршење пресуда 
Европског суда за људска права у случају Србија“, где су говорили 
заступник Србије у Европском суду за људска права Славољуб Ца-
рић, али и председница Врховног касационог суда Ната Месаро-
вић и заштитник грађана Саша Јанковић.

	 	 	 	 	 А.Бачевић

У духу братства
Сва људска бића рађају се слободна и једнака у достојан-

ству и правима. Она су обдарена разумом и свешћу и треба 
једно према другоме да поступају у духу братства.

Уједињене нације су 10. децембра 1948. године усвојиле 
Универзалну декларацију о људским правима, у којој је истак-
нуто да су та права универзална и да не зависе од национал-
не, државне, идеолошке, социјалне и културне припадности. 
Тим документом се штите грађанске, политичке, економске, 
социјалне и културне слободе и права човека: од права на жи-
вот и слободу до права на достојанство, приватност, социјалну 
сигурност и удруживање. Усвајање Декларације представљало 
је крупан напредак у том тренутку, а том приликом остале су 
уздржане земље совјетског блока, Саудијска Арабија и Јужно-
афричка Република.

Уједињене нације су 1966. године донеле два споразума, 
којима су разрађене слободе и права прокламована Декла-
рацијом о људским правима, а документе је прихватило 130 
земаља. У оквиру Савета Европе 1950. године донета је Конвен-
ција о заштити људских права и основних слобода која, поред 
основних права, установљава и механизме заштите и надзора 
над њиховим остваривањем.
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Београд 
Гундулићев венац 23-25  
тел. 011/2929-100, 2929-000

Нови Сад  
Алберта Томе 2 
тел. 021/4885-500

Зрењанин 
Сарајлијина 4 
тел. 023/519-800

Кикинда 
Доситејева 24 
тел. 0230/411-700

Панчево 
Војводе Радомира Путника 20 
тел. 013/306-800

Вршац 
Феликса Милекера 21 
тел. 013/802-400

Сомбор 
Апатински пут 1 
тел. 025/464-000

Сремска 
Митровица 
Светог Димитрија 31 
тел. 022/638-800

Суботица 
Трг слободе 3/3 
тел. 024/644-600

Крагујевац 
Светозара Марковића 37 
тел. 034/505-500

Јагодина 
Љубише Урошевића 16 
тел. 035/201-011

Ниш 
Ратка Вукићевића 3 
тел. 018/501-200

Пирот 
Кнеза Милоша 59 
тел. 010/305-000

Прокупље 
Цара Лазара 49 
тел. 027/320-000

Бор 
7. јула 29 
тел. 030/453-100

Зајечар 
Николе Пашића 77 
тел. 019/444-500

Ваљево 
Владике Николаја 1 
тел. 014/295-600

Врање 
Тодора Шпанца 1 
тел. 017/407-100

Краљево 
Цара Душана 78 
тел. 036/302-000

Нови Пазар 
Шабана Коче 18 
тел. 020/330-000

Крушевац 
Балканска 33 
тел. 037/412-501

Лесковац 
11. октобра 25 
тел. 016/202-400

Пожаревац 
Шумадијска 31 
тел. 012/538-100

Смедерево 
Др Миладина Милића 2 
тел. 026/633-900

Ужице 
Железничка 22 
тел. 031/590-600

Пријепоље 
Санџачких бригада 11 
тел. 033/719-011

Чачак 
Жупана Страцимира 35 
тел. 032/303-700

Шабац 
Масарикова 31 
тел. 015/361-700

Лозница 
Кнеза Милоша 3 
тел. 015/879-700

Косовска 
Митровица 
Џона Кенедија бб 
тел. 028/420-600
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