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Регионална конфеРенција о каРијеРном 
вођењу и саветовању

МЛАДИ И  
ПЛАНИРАЊЕ КАРИЈЕРЕ
Неопходно је повећати шансе младих на тржишту рада, путем 
програма који су усмерени да спрече прерано напуштање 
школовања, као и програма који помажу младима да одаберу 
занимање које се тражи на тржишту рада

‘’ElancE’’ доноси нове послове у сРбију

СЛОБОДАН 
ПРЕДУЗЕТНИЧКИ ДУХ
Водећа светска платформа за рад преко интернета заинтересована 
је да прошири пословање и омогући већем броју талената из Србије 
да дођу до посла

Заштита тРудница и  
поРодиља од откаЗа

ПОЛИТИКА  
ЈЕДНАКИХ ШАНСИ
Министарство рада, запошљавања и социјалне политике је 
позвало послодавце да не отпуштају труднице, а на грађане 
и труднице апеловало да такве случајеве пријаве надлежној 
инспекцији рада
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Веће шансе на тржишту рада
Према подацима Националне службе за запошљавање, на еви-

денцији незапослених лица сада је  више од 200 хиљада младих 
људи. Међу њима има и оних који не само да су без посла, него нису 
ни у образовном систему, нити похађају одређени вид обука за посао. 
Једна од мера за превазилажење овог проблема је свакако и каријер-
но вођење и саветовање, које има за циљ добар одабир будућег за-
нимања ради што успешније интеграције младих на тржиште рада. 

Са циљем да се младима укаже на значај правилног избора 
занимања, али и размене искуства из ове области са службама из 
других земаља, Национална служба за запошљавање, уз подршку 
Међународне организације рада, организовала је протекле недеље 
конференцију „Млади и планирање каријере”.

Подсећајући да је проблем уласка младих на тржиште рада при-
сутан у целој Европи, амбасадор Краљевине Норвешке у Србији, Нилс 
Рагнар Камсваг, истакао је да је неопходно повећати шансе младих на 
тржишту рада, што се постиже путем програма који су усмерени да 
спрече прерано напуштање школовања, као и програма који помажу 
младима да одаберу занимање које се тражи на тржишту рада. У том 
контексту је врло битна улога каријерног вођења, саветовања и про-
фесионалне оријентације.  

„Elance”, највећа глобална компанија за запошљавање путем 
интернета, која је у претходној години понудила око 200 милиона до-
лара у пројектима фриленсерима широм света, заинтересована је да 
прошири пословање и на тај начин омогући да већи број талената из 
Србије дође до посла. 

„Фриленсинг доживљава глобалну експанзију. Србија прати овај 
тренд, а да је потенцијал велики показују подаци из прошле године, 
према којима се број фриленсера повећао за 60 процената у односу 
на 2011. годину. С обзиром да су резултати српских фриленсера изу-
зетно добри и да их одликује квалитет и професионалност, ‚Elance‘ 
је одлучио да посебну пажњу обрати на вашу земљу”, рекао је Четл 
Олсен, потпредседник компаније „Elance” за Европу, на лансирању 
платформе у Србији. 

„Изменама и допунама Закона о раду планира се боља заштита 
трудница и породиља од отказа. Размишљамо да са нашим социјал-
ним партнерима предложимо и једну измену која би се односила на 
заштиту жена које раде на одређено време, а које би добиле бољу 
заштиту током трудноће и за време породиљског одсуства”, рекао је 
државни секретар у Министарству рада и социјалне политике Зоран 
Мартиновић. Ова измена базирала би се на одредбама Закона о фи-
нансијској подршци родитељима, на основу којег би се послодавац 
ослободио исплате зарада.

„Свакако да послодавац за то време не би морао да плаћа зара-
ду, имајући у виду да се накнада зараде утврђује од стране државе 
и послодавцу би се рефундирао  износ који је платио у том случају. 
Такође, за све будуће мајке се планира обезбеђивање права на дојење, 
било као право на паузу или скраћење радног времена”, истакао је др-
жавни секретар и подсетио да Србију на бољу заштиту о материнству 
обавезује и Конвенција о заштити материнства коју смо потврдили 
још 2010. године.

    Редакција



Уручена признања „Најбоље из Србије“

Циљ акције коју организују Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација, Привредна 
комора Србије и лист ‘’Привредни преглед“ је промовисање најбољих производа на српском тржишту. Са 
јаким брендовима може да се обезбеди опстанак у тржишној утакмици. Улагање у брендове је улагање у 
будућност предузећа

Награде су додељене у 20 категорија корпоративних, 
робних и услужних брендова на тржишту Србије, а за 
најбољи лични бренд у функцији промоције државе 
изабран је први тенисер света, Новак Ђоковић. „Циљ 
акције је промовисање најбољих производа на српском 

тржишту, што је важно, јер су јаки брендови отпорни на кризу и 
показују стабилност пословања”, рекла је на церемонији доделе 
награда помоћница министра трговине Љиљана Станковић. Она 
је истакла да са јаким брендовима може да се обезбеди опстанак у 
тржишној утакмици, као и да је улагање у њих, заправо, улагање 
у будућност предузећа. 

Председник Привредне коморе Србије, Милош Бугарин, ука-
зао је да овај избор, у акцији која се одржава готово читаву деце-
нију, наилази на велики одзив компанија, али и потрошача, код 
којих се развија осећај сигурности у производе домаћег порекла 
и услуге компанија, што је битно за развитак привреде Србије. 
Према Бугариновим речима, бренд је на тржишту важан алат за 
креирање конкурентске позиције било ког предузећа, а акција 
’’Најбоље из Србије’’ усмерена је на јачање имиџа, конкуренције и 
тржишног начина размишљања.

Овогодишња акција „Најбоље из Србије’’ почела је у децембру 
прошле године. Током прва два месеца 2013. спроведена је проце-
дура оцењивања, дефинисана на основу тржишно-финансијских 
критеријума, оцене потрошача, пословних партнера, стручне јав-
ности и оцена компетентног жирија. За девет година кроз акцију је 
прошло 1.500 компанија, а 200 награђено. Ове године учествовало 
је 120 компанија, од којих је награђено 20. У категорији „Корпо-
ративни бренд” награђено је 10 компанија - Бамби-Банат, Нектар, 
Далија, Мона, НИС, СИМПО, Дис, Слободна зона Пирот, Ласта, Фиат 

аутомобили Србија. Најбољи робни и услужни брендови су Искон - 
сунцокретово уље, Јелен пиво, Максипол, Икстрим интимо, Нутри-
ко концентрати, Сомерсби, Премиа, Луна и Бест сладолед.

Награда „Топ корнер” обухвата производе који ће током 2013. 
године бити изложени у малопродајним објектима водећих трго-
винских ланаца у Србији, под ознаком „Најбоље из Србије 2012’’. 
То су Исконово сунцокретово уље, Алева паприка, Карнексова је-
трена паштета, Зачин „Це”, Тонус хлеб, Виталов стони маргарин, 
Јелен пиво, Књаз Милош и Лајф Нектар. На полицама ће се наћи и 
Еурокрем, Ноблице, Бакина тајна. 

(Извор: Међународни радио Србија)

БРЕНДОВИ  
ОТПОРНИ НА КРИЗУ

Корпоративни брендови
•	 Корпоративни	бренд,	роба	свакодневне	потрошње	-	хра-
на:	Бамби-Банат	а.д.	Београд

•	 Корпоративни	бренд,	роба	свакодневне	потрошње	-	пиће:	
Нектар	д.о.о.	Бачка	Паланка

•	 Корпоративни	 бренд,	 роба	 свакодневне	 потрошње	 -	 хе-
мија	и	козметика:	Далија	д.о.о.	Београд

•	 Корпоративни	бренд,	роба	свакодневне	потрошње	-	одећа	
и	обућа:	Мона	д.о.о.	Београд

•	 Корпоративни	 бренд,	 производна	 добра:	 НИС	 а.д.	 Нови	
Сад

•	 Корпоративни	бренд,	трајна	потрошна	добра:	СИМПО	а.д.	
Врање

•	 Корпоративни	бренд	-	сектор	услуга	-	трговина:	ПТП	Дис	
д.о.о	Крњево

•	 Корпоративни	бренд	-	сектор	услуга	-	мала	и	средња	пре-
дузећа:	Слободна	зона	Пирот,	Пирот

•	 Корпоративни	бренд	-	сектор	услуга	-	остале	услуге:	Са-
обраћајно	предузеће	Ласта	а.д.	Београд

•	 Корпоративни	бренд	-	инострани	бренд:	Фиат	аутомоби-
ли	Србија	д.о.о	Крагујевац

Робни и услужни брендови
•	 Робни	бренд,	роба	свакодневне	потрошње	-	храна:	Искон	-	
сунцокретово	уље,	Викториа	оил	а.д.	Шид

•	 Робни	 бренд,	 роба	 свакодневне	потрошње	 -	 пиће:	 Јелен	
пиво,	Апатинска	пивара	д.о.о.	Апатин

•	 Робни	бренд,	роба	свакодневне	потрошње	-	хемија	и	коз-
метика:	Максипол,	боје	за	унутрашње	зидове,	Максима	
д.о.о.	Лучани

•	 Робни	бренд,	роба	свакодневне	потрошње	-	одећа	и	обућа:	
Икстрим	интимо,	Јасмил,	Ариље

•	 Робни	 бренд,	 производна	 добра:	 Нутрико	 концентрати,	
Нутрико	д.о.о.	Врање

•	 Инострани	робни	бренд	са	статусом	домаћег	производа:	
Сомерсби,	Карлсберг	Србија	д.о.о.

•	 Најбоља	трговинска	робна	марка:	Премиа,	Делез	Србија
•	 Најбољи	локални	бренд:	Луна	д.о.о.	Пожаревац
•	 Најуспешније	 увођење	 новог	 бренда:	 БЕСТ	 сладолед,	
Angel&Devil,	Нестле	адриатик	фудс,	Београд

Добитници награде „Топ корнер”
Производи који ће током 2013. године бити изложени у 

малопродајним објектима водећих трговинских ланаца у Ср-
бији, под ознаком „Најбоље из Србије 2012“:

• Искон - сунцокретово уље, Викториа оил, Шид
• ЕУРОКРЕМ, Свислајон, Београд
• Ноблице, Банини, Кикинда
• Бакина тајна, Фудленд, Београд
• Алева паприка, Алева, Нови Кнежевац
• Јетрена паштета, Карнекс, Врбас
• Зачин „Це”, Фудс, Београд
• Тонус - хлеб без брашна, Бечејска пекара, Бечеј
• Витал стони маргарин, Витал, Врбас
• Јелен пиво, Апатинска пивара, Апатин
• Књаз Милош, Књаз Милош, Аранђеловац
• Лајф, Нектар, Бачка Паланка
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Последње године обележили су нови трендови у еко-
номији, а самим тим и на тржишту рада. Послодавци 
детаљно планирају интензитет запошљавања на не-
одређено време, па је све заступљеније запошљавање 
хонорарних сарадника и запослених на одређено вре-

ме. Такође, велики број компанија планира да све чешће користи 
услуге фриленсера (freelancer), што потврђују тренутни подаци и 
глобални трендови који сугеришу да би у скорој будућности стал-
но запослење могло да буде привилегија, док ће на тржишту рада 
преовладавати рад на одређено време. 

„Elance”, највећа глобална компанија за запошљавање путем 
интернета, која је у претходној години понудила око 200 милиона 
долара у пројектима фриленсерима широм света, заинтересована 
је да прошири пословање и на тај начин омогући да већи број та-
лената из Србије дође до посла. 

„Фриленсинг доживљава глобалну експанзију. Србија прати 
овај тренд, а да је потенцијал велики показују подаци из прошле 
године, према којима се број фриленсера повећао за 60 процената 
у односу на 2011. годину. У погледу њихове зараде Србија је на 12. 
месту на глобалном нивоу и 5. у Европи, са просечном сатницом 
од 19,5 долара, што је 6 пута више од просечне сатнице у Србији 
за јануар текуће године. Србија је тако успела да иза себе остави 
земље попут Аустралије или Немачке. Фриленсери из Србије уг-
лавном раде за клијенте из САД, Аустралије и Велике Британије. 
С обзиром да су резултати српских фриленсера изузетно добри и 
да их одликује квалитет и професионалност, ‚Elance‘ је одлучио да 
посебну пажњу обрати на вашу земљу”, рекао је Четл Олсен (Kjetil 
Olsen), потпредседник компаније „Elance” за Европу, на лансирању 
платформе у Србији. 

Анкета коју „Elance” редовно спроводи међу својим хонорар-
цима показује да је 77% српских фриленсера самоиницијативно 
почело да се бави овим послом и да су задовољнији оваквим на-
чином рада у односу на било који други вид радног ангажмана. 
Такође, 44% испитаника је потврдило да им је фриленсинг при-
марни извор прихода, који им омогућава да буду своје газде, следе 
своју страст и имају контролу над сопственим распоредом. Већина 
није била присиљена да постане слободњак због недостатка мо-
гућности на локалном тржишту рада, а 26% има и редован посао. 

О квалитету рада српских фриленсера говори и чињеница да 
им је у 2012. години додељено 4.789 послова, што је 70% више у 
односу на 2011 годину. Скоро идентичан (69%) је био и пораст хоно-
рарних зарада. Највише зараде имају програмери и ИТ стручњаци 
(просечно 21,7 долара по сату), а у стопу их прате графички дизај-
нери са просечном зарадом од 20,1 долара по сату.

„На нашој платформи имамо више од 2,3 милиона регистро-
ваних фриленсера, али желимо да ангажујемо још слободњака 
из Србије. Планирамо да привучемо таленте који желе и могу да 
постану успешни онлајн фриленсери и ангажујемо наше кадрове 
широм Србије који ће организовати тренинге, како би нови фри-

Водећа светска платформа за рад преко интернета - Elance.com - заинтересована је да прошири 
пословање и омогући већем броју талената из Србије да дођу до посла. О квалитету рада српских 
фриленсера говори и чињеница да им је у 2012. години додељено 4.789 послова, што је 70% више у 

односу на 2011. годину

ELANCE доноси нове послове у Србију

СЛОБОДАН  
ПРЕДУЗЕТНИЧКИ ДУХ

Зараде
Једна од чињеница које показују да Србија има велики 

потенцијал у фриленсингу су зараде. Српски слободњаци су 
успели да зараде 5,46 милиона долара од 2007. до 2012. годи-
не (у области ИТ око 3 милиона долара, креативна индустрија 
око 2,2 милиона долара). Велику могућност нуде и маркетинг 
и оперативна индустрија.

Тржиште рада све захтевније
Амерички стручњаци тврде да се неизбежно примичемо 

ери правих фриленсера, малих бизниса и уговорног рада. Та-
кође, истичу да је свака криза од раних деведесетих погоршала 
стање на тржишту рада, а сва изгубљена радна места тешко 
су се враћала. Осим кризе постоји и неколико структуралних 
разлога због којих ће се стопа запослених тешко вратити на 
старо. За почетак, све јача конкуренција земаља с јефтином 
радном снагом, попут Кине, а други разлог је технолошки на-
предак који омогућава флексибилнији приступ радном вре-
мену и месту рада. Аутоматизација производње помаже том 
тренду, као и сва остала напредна и иновативна технологија. 
Рад ће свакако постати захтевнији, неизвеснији и несигурнији. 
Од радника ће се све више захтевати, а различите вештине и 
знања биће на цени. Стално запослење имаће специјалисти и 
иноватори у компанијама. Истовремено, ствараће се све већи 
јаз између оних који знају и оних који то не могу да постигну - 
јаз између сналажљивих и квалитетних радника постаће већи. 
Биће видљиве све веће поделе радника с обзиром на квалифи-
кације и образовање. Предност ће имати младе генерације које 
су у временима кризе биле принуђене да често мењају посао, а 
самим тим стичу све шира знања.
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ленсери могли да постигну успех на ‚Elance‘ платформи. У плану су 
и радионице и едукативни курсеви на којима ће се размењивати 
драгоцена искуства. Такође, ‚Elance‘ ће сарађивати и са локалним 
интересним групама и заједницама како би се повећала свест о хо-
норарном раду на интернету и млади таленти што боље упознали 
са могућностима које овај начин рада нуди. То је веома значајно 
за Србију која има велику стопу незапослености, посебно младих 
људи. Они би на овај начин још у студентским данима могли да 
стекну драгоцено искуство које ће им помоћи и у даљој каријери”, 
нагласио је Олсен и подсетио да овај начин рада пружа једнаке мо-
гућности за све и да у њему не постоји дискриминација ни по ком 
основу. Зато нуди велике могућности и за особе са инвалидитетом. 

„По нашим сазнањима, српски слободњаци имају и висока 
очекивања од свог пословања, о чему сведочи и чињеница да 71% 

очекује повећање прихода у 2013, од чега 45% очекује повећање 
за више од 40%. Њихов успех је значајан и за друге, јер доноси 
поверење клијената који ће зато лакше ангажовати нове раднике 
из тог подручја. Српски фриленсери су углавном млади и већина 
припада тзв. миленијумској генерацији (рођени после 1980. годи-
не), веома су образовани, са добрим знањем енглеског језика, али 
многи стичу своја прва искуства углавном на овај начин. Желимо 
да укључимо и више жена, јер је преко 90 процената српских фри-
ленсера мушког пола”, каже Олсен, који посебно наглашава да је за 
Србију веома значајан и нови предузетнички дух који фриленсинг 
доноси. 

„Више од половине српских фриленсера планира да у овој 
години запосли друге како би им помогли у послу. Ова информа-
ција говори да је Србија на добром путу да побољша сектор пре-
дузетништва, који је у неким земљама главни покретач здравог 
запошљавања„, наглашава Четл Олсен и подсећа да рапидно расте 
и број домаћих компанија које ангажују раднике на овај начин.

„Ми посредујемо између компанија које траже услуге и фри-
ленсера и омогућавамо ефикасан начин плаћања како би обе 
стране биле заштићене. Имамо 256 хиљада активних клијената 
који су у протеклих 30 дана понудили преко 100 хиљада послова. 
Очекујемо и даљи раст броја послова, али и њихову разноврсност. 
Све се више послова може обављати на овај начин, а поред ИТ 
стручњака, софтверских инжењера, програмера, веб и графичких 
дизајнера, све се више траже копирајтери, истраживачи тржишта, 
маркетинг стручњаци, аналитичари података, финансијски и 
правни саветници и други професионалци”, рекао је Олсен.

Своје искуство у фриленсингу је поделио и ИТ програмер Ни-
кола Ђокић, који се за овај начин рада заинтересовао још на сту-
дијама. Његов посао је развој апликација и програмирање за мо-
билне телефоне, област која је пре три године, када је почео, била 
тек у повоју и омогућила му да се лако пробије и постане један од 
водећих стручњака у овој области.

„Када успешно завршим неки пројекат, схватим да сам поред 
зарађеног новца стекао сјајно искуство и нове контакте. Питање је 
када ћу да формирам свој тим и отиснем се у веће и захтевније 
пројекте. Такође, овакав начин рада ми потпуно одговара, јер пру-
жа могућност добре организације времена и простор за стална ус-
вршавања и учење нових ствари”, прича Никола који се осврнуо и 
на круту законску регулативу у Србији која не препознаје овакав 
начин рада, што доноси велике проблеме и несигурност нашим 
фриленсерима. 

Никола Марковић, дизајнер мултимедија, пре четири године 
почео је каријеру радећи за различите пројекте на дизајнерским 
порталима. 

”Тада сам открио ‚Elance‘ платформу која је боље конципира-
на и гарантује да ћете за свој посао бити поштено плаћени одмах 
по обављању. Регистровао сам се и захваљујући портфолиу, који 
је био добра референца, убрзо добио први посао”, прича Никола и 
саветује младим стручњацима који желе да успеју у свом послу 
да припреме добар портфолио који ће их препоручити клијентима.

Бошко Латковић, начелник Одељења за спровођење међудр-
жавних споразума и накнада Националне службе за запошља-
вање, каже да је рад на даљину будућност радног ангажовања, не 
само у свету, већ и у Србији. 

„Код нас је то у зачетку и свакако има својих великих пред-
ности, али има и мана, а поготово оних које се односе на социјалну 
заштиту лица која се на тај начин ангажују”, каже Латковић.

     А.Бачевић

Слободњак
Фриленсери или у слободном преводу „слободњаци”, не 

желе да се вежу за једну компанију и једног послодавца, већ 
желе да буду сами своји шефови и сами бирају пројекте на 
којима ће радити. Сами скупљају плодове свог рада, али и сно-
се одговорност за евентуалне грешке. Захваљујући интернету, 
могућности су све веће, а уз добру организацију добија се и 
време које се може квалитетније посветити себи, породици и 
пријатељима. 

Када радите као део колектива свака ваша одлична идеја 
и решење приписују се компанији, која потом ставља свој пот-
пис на њу. Када радите као фриленсер, своје идеје можете да 
заштитите уговором и поносно се потпишете на њих. Такође, 
можете сами и да одредите цену према томе колико мислите 
да ваш рад и време вреде. Ово је и најчешћи проблем и највећи 
изазов за новопечене слободњаке. Да бисте утврдили цену 
свог рада морате да знате колики су трошкови: најам, порез на 
доходак, комуналије, осигурања, канцеларијске потрепшти-
не, маркетинг, поштански и телефонски трошкови, књиговод-
ство, путовања, претплате и чланарине, дозволе, здравствено 
и пензионо осигурање. Помножите добијену бројку с дванаест 
месеци и добићете властите годишње трошкове, а профит који 
желите да остварите креће се између 10 и 20 посто.
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Према подацима Националне службе за запошљавање, 
на евиденцији незапослених лица сада је  више од 200 
хиљада младих људи. Међу њима има и оних који не 
само да су без посла, него нису ни у образовном систе-
му, нити похађају одређени вид обука за посао. Једна 

од мера за превазилажење овог проблема је свакако и каријерно 
вођење и саветовање, које има за циљ добар одабир будућег зани-
мања ради што успешније интеграције младих на тржиште рада. 

Са циљем да се младима укаже на значај правилног избора 
занимања, али и размене искуства из ове области са службама из 
других земаља, Национална служба за запошљавање, уз подршку 
Међународне организације рада (МОР), организовала је протекле 
недеље конференцију „Млади и планирање каријере”. На конфе-
ренцији, организованој у оквиру заједничког ПБИЛД програма 
Уједињених нација у јужној Србији „Одржање мира и инклузив-
ни локални развој“, учествовали су представници Министарства 
рада, запошљавања и социјалне политике, Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја, Министарства омладине и спорта, 
Уницефа, Филозофског факултета у Београду, Београдске отворе-
не школе, ПБИЛД програма и других партнерских организација, 
институција и удружења. 

„Према подацима из Анкете о радној снази, положај младих 
на тржишту рада је посебно неповољан. Ако посматрамо попула-
цију између 15 и 24 године, свака друга особа у Србији је неза-
послена, а на евиденцији Националне службе за запошљавање је 

преко 200.000 лица између 15 и 30 година. Више од 20% има нижу 
стручну спрему, а 60% нема никакво радно искуство”, рекао је др-
жавни секретар у Министарству рада, запошљавања и социјалне 
политике, Зоран Мартиновић. 

„Кроз активне мере запошљавања у 2013. години Министар-
ство ће посебну пажњу посветити младима до 30 година”, додао је 
Мартиновић, наглашавајући да је за то предвиђен посебан пакет 
мера, чијој ће реализацији претходити процена индивидуалних 
способности за запошљавање младих који су на евиденцији НСЗ. 

Подсећајући да је проблем уласка младих на тржиште рада 
присутан у целој Европи, амбасадор Краљевине Норвешке у Ср-
бији, Нилс Рагнар Камсваг, истакао је да је неопходно повећати 
шансе младих на тржишту рада, што се постиже путем програма 
који су усмерени да спрече прерано напуштање школовања, као 
и програма који помажу младима да одаберу занимање које се 
тражи на тржишту рада. У том контексту је врло битна улога ка-
ријерног вођења, саветовања и професионалне оријентације.  

Заменик директора НСЗ, Дејан Миљковић, изјавио је да се на 

евиденцији Националне службе налази 778 хиљада незапослених, 
међу којима је више од 200 хиљада младих. Посебан проблем је 
и све већи број младих незапослених који нису ни у образовном 
систему, нити похађају одређени вид обука за посао. 

„На посао најдуже чекају незапослени са образовањем у ок-
виру васпитно-образовне струке, рударства и пољопривреде, и то 
преко три године. За разлику од њих, посао најбрже налазе фарма-
цеути, електротехничари, информатичари и лекари специјалисти”, 
рекао је Миљковић. Поред тога што је указао на добру сарадњу са 
Међународном организацијом рада и партнерима на пројектима, 
заменик директора НСЗ поручио је младима да пре избора средње 
школе и факултета размисле да ли ће касније моћи да се запосле и 
да ли су та занимања тражена на тржишту рада.

Кроз активне мере запошљавања у 2013. години Министарство рада, запошљавања и социјалне 
политике ће посебну пажњу посветити младима до 30 година. За њих је предвиђен посебан пакет 
мера, чијој ће реализацији претходити детаљна процена индивидуалних способности за запошљавање 
младих који су на евиденцији НСЗ

Регионална конференција о  
каријерном вођењу и саветовању

МЛАДИ И  
ПЛАНИРАЊЕ  
КАРИЈЕРЕ

Дани каријерног  
     вођења и саветовања

„Највећи проблем са којим се млади данас суочавају је 
незапосленост. Стопа њихове незапослености далеко превази-
лази укупну стопу незапослености, што указује на рањивост и 
осетљивост те категорије становништва”, изјавила је недавно 
Алиса Марић, на стручном скупу посвећеном трогодишњици 
успешног спровођења политике каријерног вођења и саве-
товања у Србији. На скупу је било речи о значају каријерног 
вођења и саветовања, досадашњим резултатима сумираним у 
двогодишњем Извештају о спровођењу Стратегије каријерног 
вођења и саветовања и кључним изазовима у даљој импле-
ментацији. Кроз две панел дискусије и рад у групама присут-
ни су имали прилику да поделе своја искуства и дају предлоге 
и препоруке за даље унапређење рада у области каријерног 
вођења и саветовања у Србији. Другог дана манифестације 
одржани су бесплатни тренинзи и обуке на четири локације 
у Београду. Њихов циљ је био стицање и унапређење вештина 
потребних за успешно планирање каријере.
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Јован Протић, национални координатор МОР, похвалио је са-
радњу са НСЗ која је резултирала успешним усмеравањем мла-
дих на избор занимања која су више тражена на тржишту рада, 
а Николас Херкулес, менаџер ПБИЛД програма, као највреднији 
резултат истакао је трајну одрживост програма коришћених то-
ком реализованог пројекта. 

Важност пружања квалитетних услуга каријерног вођења је 
широко препозната у земљама које примењују стратегије и по-
литику доживотног учења у циљу поспешивања запошљивости. 
Циљ је помоћи младим људима да што успешније пређу из школ-
ских клупа у свет рада. Јавне службе за запошљавање имају во-
дећу улогу у реализовању стратегија за запошљавање које имају 

за циљ спречавање ширења незапослености, умањивање несла-
гања између стечених вештина, подстицање мобилности радне 
снаге и развијање вештина за бољу запошљивост. 

Национална служба за запошљавање је један од учесника у 
изради, реализацији и праћењу Стратегије каријерног вођења и 
саветовања у Србији, са циљем превенције незапослености и пог-
решног избора занимања. У оквиру заједничког пројекта ПБИЛД 
програма израђен је „Водич за избор занимања“, као један од зна-
чајних резултата у сарадњи са Међународном организацијом рада 
(МОР). „Водич” је добар извор информација за будуће средњош-
колце, бесплатан је и добили су га сви заинтересовани ученици, а 
доступан је и на сајту Националне службе за запошљавање. 

Свеобухватно каријерно вођење је потребно незапосленима, 
јер ће им омогућити приступ широком спектру пропратних ус-
луга које су им на располагању: посредовање при запошљавању, 
обуке, преквалификација и стицање радног искуства. Током по-
следњих десет година значајан напредак је остварен у модерни-
зацији јавних служби за запошљавање и пружању исплативих 
услуга каријерног вођења. Отворени су услужни и самоуслужни 
центри, организоване информатичке обуке и услуге различи-
тог интензитета, у складу са потребама незапослених лица, а 
унапређен је и квалитет услуга и стручност експерата у оквиру 
каријерног вођења.

      СМЦ 

Како направити добар избор
Дуже од 3 године на евиденцији незапослених НСЗ остају 

лица са занимањима из следећих подручја рада: васпитање и 
образовање, рударство и металургија и пољопривреда. Насу-
прот њима до посла брже долазе лица са образовањем из обла-
сти фармације, саобраћаја, електротехнике, информатике, као и 
лекари одређених специјалности.

Овај несклад, као и чињеницу да овај век карактеришу са-
времене технологије и иновативност, сваки млади човек ваља-
ло би да има на уму пре него што одабере средњу школу или 
факултет. Једна од мера за решавање овог проблема је свакако 
и каријерно вођење и саветовање, које има за циљ добар одабир 
будућег занимања ради што успешније интеграције младих на 
тржиште рада.

Национална служба за запошљавање је један од учесника 
у изради, реализацији и праћењу Стратегије каријерног вођења 
и саветовања у Србији, са циљем превенције незапослености и 
погрешног избора занимања. 

При избору каријере млади за савет могу да се обрате и 
саветницима за планирање каријере у свим већим филијалама 
Националне службе за запошљавање. Такође, при Националној 
служби у Београду, Новом Саду и Нишу отворен је Центар за 
информисање и професионално саветовање (ЦИПС). У Центру 
могу да се ураде тестови интересовања, личности, способности, 
као и опште културе. Након тога се разговара са психологом 
који даје предлог шта би они који су користили ову услугу мог-
ли да упишу. Коначна одлука је на ученицима и родитељима. 

Такође, за основце и средњошколце се организују и сајмо-
ви професионалне оријентације. На сајму су присутне средње 
школе и факултети, али и послодавци, ученички домови и ре-
гионалне привредне коморе, тако да ученици завршних разре-
да основних и средњих школа могу на лицу места да се пра-
вовремено информишу о професионалном усмерењу и даљем 
образовању. Овакви типови сајмова се организују на територији 
целе Србије. 

Активности које Национална служба иначе реализује ус-
мерене су и на подстицање лица на спремност на доживотно 
учење и усавршавање. Образовни систем стално мора да се 
мења, јер знања се стално обнављају и иновирају. На тај начин 
учење обухвата цео живот, али и цело друштво са његовим об-
разовним, друштвеним и економским компонентама. Образо-
вање је кључни фактор за повећање нивоа знања и оспособље-
ности за различите животне задатке, побољшање квалитета 
живота сваког појединца, обезбеђивање једнаких могућности 
и социјалне укључености и успешног развоја привреде и демо-
кратије. Доживотно образовање има неоспорно најважнију уло-
гу у образовању одраслих, које је у непосредној функцији веће 
друштвене продуктивности и бржег и лакшег запошљавања.

Будућност у новим технологијама  
     и пољопривреди

За десетак или двадесет година послови у области инфор-
мационо-комуникационих технологија ће бити у експанзији, 
а тражиће се и стручњаци за електротехнику и електронику, 
стручњаци за индустријску технику и роботику, стручњаци 
за област финансија. Највероватније је и да ће расти тражња 
за различитим занимањима из области фармације, туризма, 
социјалних услуга, попут бриге о старима и медицинским ус-
лугама, попут естетске хирургије. 

Уз адекватна улагања, у Србији постоји перспектива за 
развој органске пољопривреде и других области које би анга-
жовале стручњаке из области биотехничких наука. Свакако 
да улагање у обновљиве изворе енергије, било да је реч о ко-
ришћењу соларне енергије или енергије ветра, биодизела, био-
масе и сл. пружа добру перспективу за отварање нових радних 
места.
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Модерно схватање каријере

Каријера није резервисана само за људе које сматрамо успешним, признатим, познатим, који се 
баве ретким или елитним пословима. Данас свака особа има своју каријеру

Каријера представља животни и професионални пут 
једне особе. Почиње још током школовања, а траје до 
краја живота. Највећи део одговорности за каријеру сно-
симо сами. Колико смо успешни на том путу требало би 
да оцењујемо према сопственим, личним мерилима, а не 

према стандардима које намећу средина и околности. Мера за ус-
пех је лична срећа и задовољство, а не признање и дивљење нашег 
окружења.

Некад и сад
Модерно схватање каријере се разликује од ранијег поимања 

каријере у земљама источне и средње Европе, или у бившој Југо-
славији. Некада се за почетак каријере сматрао моменат када осо-
ба заврши школу или факултет и почне да ради у некој установи, 
институцији, фабрици или фирми. Већина људи је започињала и 
завршавала свој радни век у једној фирми. Термин „каријера” се 
користио за послове, а праву каријеру су имали пилот, доктор или 
„човек од политике”.

Тако је некада било. Ни добро, ни лоше, једноставно другачије, 
сходно друштвено-политичким околностима. Данас каријера није 
резервисана само за оне за које мислимо да су успешни или имају 
ретке и елитне послове. Данас свака особа има своју каријеру. 

Каријера почиње још током школовања, када доносимо прве 
одлуке, које ће после утицати на наш развој, професију и послове 
које ћемо радити. Битан је већ и онај моменат када одлучујемо 
коју ћемо средњу школу уписати. Каријера се не завршава ни по-
сле пензије, јер су многи људи и даље радно способни и заинте-
ресовани за наставак рада, било у области којој су посветили свој 
радни век или у некој потпуно новој сфери интересовања.

Грешке су дозвољене
Каријеру можемо описати као путовање, осмишљено по 

личном сценарију, са разним променама, прекидима, а сигурно 
са успонима и падовима. Многи људи су принуђени да мењају 
послове, због околности или личне жеље. Услед великих и брзих 
дешавања на тржишту рада, данас особа има већи избор и може 
да мења своју каријеру, у складу са личним интересовањима. Доз-
вољене су и грешке, није дозвољено само предавање и повлачење.

Већина младих не размишља довољно о својој будућности 
током средње школе, будући да су заокупљени много лепшим и 
занимљивијим дешавањима које носи одрастање. Ипак, требало 
би им помоћи да још у овом узрасту уоче колико је важно пла-
нирати свој професионални пут. Образовни систем не припрема 
младе довољно за оно што их чека када ступе на тржиште рада, 
па би их зато требало упутити како да се самостално баве својим 
професионалним развојем, јер се избор занимања, а самим тим и 
будућег посла, одражава на све сфере живота и развој целокупне 
личности.

Лични систем вредности
На једној страни, бављење каријером нас упознаје са тржиш-

тем послова и могућностима, а на другој са самим собом и лич-
ним жељама, плановима, квалитетима, афинитетима. Младима 
би требало сугерисати да покушају да пронађу адекватан посао, 
на којем ће бити задовољни и испуњени и самим тим давати и 
највећи допринос. Развој каријере наставља се и током рада, 
праћењем актуелности и сталним усавршавањем, које особу при-

према за промене и омогућава јој да се лакше прилагођава новим 
ситуацијама.

На који начин се млади могу бавити својом каријером? Током 
школовања размишља се о факултетима, пословима који се могу 
радити, о сопственим жељама и наклоностима. Битно је сазнати 
што више корисних и истинитих, објективних информација о фа-
култетима и пословима које образовање нуди. Који су то послови, 
занимања, како изгледају, какав је радни дан некога ко то ради, 
какве су обавезе и задужења, плата, радно време, одмори, какве 
су фирме за које се ради, како и колико се напредује, колико се по-
сао мења временом или не? Све информације треба обрадити кроз 
себе и лични систем вредности, ставова, жеља, планова и скло-
ности. Разговор са професорима у школи о разним занимањима и 
факултетима може много помоћи. 

Формални и неформални извори
Праву и стручну подршку у планирању професионалне ка-

ријере младима пружа Национална служба за запошљавање, кроз 
програме професионалне оријентације, као и конкретне инфор-
мације о природи занимања и захтевима које поједини послови 
стављају пред појединца. Поред НСЗ, све је већи број организација 
које се баве подршком младима, као што су канцеларије за младе 
или центри за развој каријере при универзитетима. 

Волонтирање и рад са скраћеним радним временом су такође 
добри начини да једна млада особа увиди да ли јој неки посао од-
говара. Неформалне или формалне обуке о тражењу посла, писању 
CV-а, тестирање и анализа резултата психолошког тестирања, до-
бре су методе за планирање каријере и будућности. Стицање што 
већег неформалног знања путем обука, курсева, кратких школа, 
курсева путем интернета, пружа увид у многе могућности и шири 
личне хоризонте. Испробавање и тестирање сопствених знања, 
склоности, талената, па чак и хобија, у реалним ситуацијама 
доприноси развоју каријере и доношењу одлука о професионал-
ним изборима.

Извор: hocudaznam.org

посао Који волим и Знам
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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

820

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

КиКинд а

наРодна библиотека 
„бРанислав нушиЋ“
Нови Кнежевац, Цара Душана 8

Спремачица-курир

УСЛОВИ: завршена основна школа. Уз пријаву на конкурс 
каднидат треба да достави: фотокопију сведочанства о 
завршеној соновној школи, уверење о држављанству, 
извод из матичне књиге рођених, фотокопију личне кар-
те са пријавом пребивалишта. Лекарско уверење се под-
носи пре закључивања уговора о раду. Рад се обавља 
и викендом и празницима. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање.

КрУшевац

поништење огласа 
култуРни центаР 
кРушевац
37000 Крушевац, Топличина 2/2
тел. 037/423-025

Оглас објављен 06.02.2013. године у публикацији 
„Послови“, за радно место: уредник драмског про-
грама, са пробним радом од 6 месеци, поништава 
се у целости.

споРтски центаР 
ЋиЋевац
37210 Ћићевац, Ђуре Даничића бб
тел. 037/812-123

Референт за организацију 
спортских и културно-забавних 
манифестација
на период од годину дана

УСЛОВИ: општи услови предвиђени Правилником о сис-
тематизацији послова бр. 11 од 23.04.2012. године и Пра-
вилником о допуни Правилника о систематизацији посло-
ва бр. 37 од 12.12.2012. године и бр. 61 од 18.01.2013. 
године и чл. 6 Закона о радним односима у државним 
органима; да је кандидат држављанин РС; да има вишу 
или високу стручну спрему; да има општу здравствену 
способност и да није осуђиван за кривично дело на без-
условну казну затвора од најмање 6 месеци. Пријаве и 
потребна документа предвиђена законом доставити у 
року од 8 дана од дана објављивања огласа. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. 
Пријаве достављати на горенаведену адресу.

ниш

установа „деЧији 
центаР“
18000 Ниш, 9. бригаде 10
тел. 018/514-748

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама дру-
гог степена, дипломске академске студије-мастер, спе-
цијалистичке академске студије у складу са Законом о 
високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/05, 
100/07-аутентично тумачење и 97/08) или на основним 
студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године: завршен филозофски, филолошки или 

факултет уметности; психичка, физичка и здравствена 
способност за рад са децом (доказ доставља изабра-
ни кандидат); држављанство Републике Србије; да се 
против кандидата не води кривични поступак и да није 
правоснажно осуђиван (уверење прибавља установа по 
службеној дужности); најмање 3 године рада у струци 
након стеченог одговарајућег образовања. Уз прија-
ву доставити: оверену фотокопију дипломе; уверење о 
држављанству; извод из матичне књиге рођених; потвр-
ду о радном искуству; преглед кретања у служби са 
биографским подацима; доказе о стручним и организа-
ционим способностима. Уверења и изводи не могу бити 
старији од 6 месеци. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће бити разматране.

центаР За култуРу и 
уметност - алексинац
18220 Алексинац, Душана Тривунца 15
тел. 018/804-822

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: VII или VI степен стручне спреме, друштве-
ног смера; предлог програма рада и развоја установе; 
најмање 3 године радног искуства. Уз пријаву достави-
ти: диплому о стеченом образовању; потврду о радном 
искуству; уверење о држављанству; уверење о здрав-
ственој способности; извод из матичне књиге рођених; 
уверење да се против кандидата не води кривични посту-
пак и да није осуђиван. Рок за пријаву је 15 дана.

нови с а д

општинска упРава баЧ
21420 Бач, Трг др Зорана Ђинђића 1

Приправник за заштиту животне 
средине
на одређено време 12 месеци

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани 
еколог - заштита животне средине. Потребна докумен-
тација: оверена фотокопија радне књижице, уверење о 
држављанству, извод из матичне књиге рођених, овере-
на фотокопија дипломе, уверење о некажњавању. Непо-
тпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

општинска упРава баЧ
21420 Бач, Трг др Зорана Ђинђића 1

Радник за послове извршења 
трезора

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, економског сме-
ра или мастер инжењер менаџмента, једна година рад-
ног искуства, положен стручни испит за рад у органи-
ма државне управе. Потребна документација: оверена 
фотокопија радне књижице; уверење о држављанству; 
извод из матичне књиге рођених; оверена фотокопија 
дипломе; уверење о положеном стручном испиту за рад 
у органима државне управе; уверење о некажњавању.

Приправник за послове буџетског 
пословања и извештавања у 
Одељењу за финансије и буџет
на одређено време 12 месеци

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен економ-
ски факултет. Потребна документација: оверена фотоко-
пија радне књижице; уверење о држављанству; извод из 

матичне књиге рођених; оверена фотокопија дипломе; 
уверење о некажњавању. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати.

панчево

општинска упРава
26204 Опово, Бориса Кидрича 10
тел. 013/681-030

Матичар

УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама другог 
степена (дипломске академске студије-мастер, специја-
листичке академске студије, специјалистичке струковне 
студије) у образовно-научном пољу друштвено-хуманис-
тичких наука, односно на основним студијима у трајању 
од најмање четири године друштвеног смера, положен 
посебни стручни испит за матичара, једна година рад-
ног искуства. Доказе о испуњавању предвиђених усло-
ва приложити у оригиналу или у овереној фотокопији: 
диплома или уверење о завршеном факултету, уверење 
о положеном посебном стручном испиту за матичаре, 
потврда о радном искуству; да је кандидат држављанин 
РС, да је пунолетан, да има општу здравствену способ-
ност, да није осуђиван за кривично дело на безусловну 
казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво 
дело које га чини неподобним за обављање послова у 
Општинској управи. Доказ о испуњености услова у погле-
ду опште здравствене способности изабрани кандидат ће 
доставити по коначности одлуке о избору, а пре доно-
шења решења о пријему у радни однос. Рок за подноше-
ње пријава је 8 дана од дана објављивања. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. 
Пријаве слати на адресу: Општинска управа Општине 
Опово, 26204 Опово, Бориса Кидрича 10, са назнаком: 
„За оглас за заснивање радног односа“.

месна Заједница самош
Општина Ковачица

Секретар

УСЛОВИ: Услови које кандидат за радно место секретара, 
према Закону о раду, Статуту Месне заједнице и Правил-
нику о унутрашњој организацији и систематизацији рад-
них места и задатака радне заједнице Месне заједнице 
Самош, треба да испуњава: да је држављанин Републике 
Србије, да је пунолетан, да није кажњаван и да се про-
тив њега не води никакав судски поступак, да има завр-
шену најмање средњу школу (средња стручна спрема), 
три године радног искуства, да познаје рад на рачунару. 
Пријаве на конкурс доставити у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса. У објављеном конкурсном року, 
на назначену адресу, потребно је доставити: уверење о 
држављанству, важећи извод из матичне књиге рођених, 
уверење о некажњавању, копију дипломе о стеченом 
образовању и уверење о радном искуству. Конкурс је 
отворен осам дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“.

пож аревац

поништење конкуРса 
пРивРедни суд
12000 Пожаревац
Јована Шербановића 4
тел. 012/521-652

Конкурс објављен 06.03.2013. године у публи-
кацији „Послови“, поништава се за радно место: 
судијски помоћник.

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

администрација и управа
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сомбор

удРуЖење За помоЋ 
мнРо „плава птица“ 
општине кула
25230 Кула, Лењинова 17
тел. 025/724-177

Дипломирани дефектолог-
олигофренолог
са пробним радом од три месеца, са 80% 
радног времена

Опис послова: Спроводи васпитни и хабилитациони рад 
са корисницима Дневног центра и раног третмана. У 
подели и организацији васпитног рада, дијагностике и 
рехабилитације сарађује са осталим стручним и другим 
радницима и дели са њима обавезе групног рада. О свом 
раду води благовремену педагошко-дефектолошку доку-
ментацију, сачињава извештаје о корисницима, индиви-
дуалне планове и припреме за групни рад и износи све 
промене и опсервације које има у тренутку извештавања. 
Врши процену корисника са којима ради и предлаже 
корективне мере, одржава редовне контакте и сарадњу 
са родитељима. По потреби и распореду рада ради и у 
јединици за смештај и на терену послове у оквиру свог 
радног подручја. Учествује у раду стручног тима и врши 
све друге послове које му послодавац повери, а који су у 
складу са правилима струке и професије, а по потреби и 
у другим службама ван Дневног центра.

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани дефе-
ктолог-олигофренолог; пожељна возачка дозвола „Б“ 
категорије, пожељно радно искуство у социјалној зашти-
ти. Потребна документација: оверена фотокопија дипло-
ме о стеченом образовању, радна биографија, фотоко-
пија студентске књижице-индекс или препис положених 
испита са оценама. Конкурс је отворен до 28.03.2013. 
године. Контакт и пријаве: МНРО „Плава птица“, 25230 
Кула, Лењинова 17, тел. 025/724-177.

Ужице

општинска упРава 
општине Чајетина
31310 Чајетина
Александра Карађорђевића 28
тел. 031/831-151

Дипломирани инжењер 
грађевинарства-приправник
на одређено време од годину дана

Дипломирани политиколог-
приправник
на одређено време од годину дана

Дипломирани инжењер 
менаџмента-приправник
на одређено време од годину дана

УСЛОВИ: висока школа. Уз пријаву на оглас доставити 
доказ о испуњавању посебног услова (оверену фотоко-
пију дипломе), као и доказе о испуњености општих усло-
ва за рад у државном органу: извод из матичне књиге 
рођених; уверење о држављанству РС; доказ о општој 
здравственој способности; доказ да кандидат није осуђи-
ван за кривично дело на безусловну казну затвора од 
најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чине 
неподобним за обављање послова у државном орга-
ну. Пријаве по огласу подносе се у року од 15 дана од 
дана објављивања, на горенаведену адресу, са назна-
ком: „Пријава на оглас“. Информације на број телефона: 
031/831-151.

ЗемљоРадниЧка 
ЗадРуга „аРиље“
31230 Ариље, Светолика Лазаревића 11
тел. 031/891-867

Директор
на мандатни период од 5 година

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, 
кандидат треба да испуњава и посебне услове који су 
утврђени правилима Земљорадничке задруге „Ариље“ 
у Ариљу: да има високу стручну спрему-VII/1 степен, 
пољопривредног, економског или правног смера; нај-
мање 3 године радног искуства на пословима руко-
вођења у привреди или задругарству; да испуњава усло-
ве из чл. 47 Закона о задругарству - да није осуђиван за 
кривична дела против привреде и службене дужности за 
које су настале правне последице осуде, док те последи-
це трају. Конкурс је отворен 15 дана од дана објављи-
вања. Пријаве са потпуном документацијом доставити на 
горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурсну коми-
сију“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити 
разматране. Избор кандидата за директора Задруге извр-
шиће се у законском року.

ЗемљоРадниЧка 
ЗадРуга „малинаРи“
31260 Косјерић, Драгослава Марковића 8
тел. 060/0783-044

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: VI или VII степен стручне спреме, економија и 
пољопривреда; возачка дозвола „Б“ категорије; минимум 
3 године радног искуства; теренски рад. Конкурс је отво-
рен до попуне радног места. Заинтересовани кандидати 
могу се јавити на број телефона: 060/0783-044, лице за 
контакт: Томислав Павловић.

ваљево

култуРни центаР 
„ХаЏи Рувим“
14224 Лајковац, Војводе Мишића 2
тел. 014/3431-176

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме или 300 ЕСПБ пое-
на, са више од пет година радног искуства; да кандидат 
поседује организаторске и руководеће способности и да 
је већ радио на тим пословима; да није кривично гоњен и 
осуђиван. Уз пријаву доставити: радну биографију, доказ 
о стручној спреми, доказ о радном искуству, уверење о 
положеном стручном испиту, потврду о радном стажу 
након стеченог образовања, уверење о држављанству, 
извод из матичне књиге рођених, потврду да кандидат 
није кривично гоњен и осуђиван, лекарско уверење и 
предлог плана и програма рада за мандатни период. 
Пријаве се достављају у року од 7 дана од дана објављи-
вања, на горенаведену адресу.

врање

општинска упРава 
општине владиЧин Хан
17510 Владичин Хан, Светосавска 1
тел. 017/473-142

Главни саобраћајни инспектор-
приправник

УСЛОВИ: висока школска спрема-саобраћајни факултет, 
VII степен стручне спреме, без радног искуства и други 
општи услови предвиђени чл. 6 Закона о радним односи-
ма у државним органима. Рок за пријављивање је 8 дана 
од дана објављивања у публикацији „Послови“.

општина пРешево 
општинска упРава
17523 Прешево, Маршала Тита 36
тел. 017/669-137

Дипломирани правник-приправник
на одређено време до 12 месеци
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен правни 
факултет и да се кандидат налази на евиденцији неза-
послених Националне службе за запошљавање.

општинска упРава 
бујановац
17520 Бујановац, К. Петровића 115
тел. 017/651-103

Приправник у Одељењу за 
финансије
2 извршиоца

УСЛОВИ: висока стручна спрема, дипломирани економи-
ста.

Приправник у Одељењу локалне 
пореске администрације
3 извршиоца

УСЛОВИ: виша стручна спрема, бачелор правник (2 при-
правника) и висока стручна спрема, дипломирани еконо-
миста (1 приправник).

Приправник у Одељењу за јавне 
службе и друштвене делатности
2 извршиоца

УСЛОВИ: висока стручна спрема, дипломирани економи-
ста (1 приправник) и виша стручна спрема, бачелор еко-
номиста (1 приправник).

Приправник у Одељењу за општу 
управу

УСЛОВИ: средња стручна спрема, економски смер.

Приправник у Одељењу за 
инспекцијске послове

УСЛОВИ: висока стручна спрема, дипломирани 
саобраћајни инжењер.

Приправник у Одељењу за 
привреду и локални развој
2 извршиоца

УСЛОВИ: висока стручна спрема, дипломирани економи-
ста (1 приправник) и виша стручна спрема, бачелор еко-
номиста (1 приправник).

ОСТАЛО: Трајање приправничког стажа: приправнич-
ки стаж са високом и вишом стручном спремом траје 12 
месеци, а приправнички стаж за средњу стручну спрему 
траје 6 месеци. Потребна документација: доказ о струч-
ној спреми, извод из матичне књиге рођених, уверење 
о држављанству, уверење суда да кандидат није под 
истрагом и да није осуђиван и уверење да има општу 
здравствену способност. Рок за пријављивање је 8 дана 
од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве 
се подносе на адресу: Општина Бујановац, Општинска 
управа, 17520 Бујановац, К. Петровића 115 или непо-
средно предају у писарници Општинске управе Бујановац 
на истој адреси. Некомплетне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати.

Највећа понуда 
слободних послова 

на једном месту 0800 300 301 
(позив је бесплатан)

нсЗ позивни центар

администрација и управа
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гРадска упРава
17500 Врање, Краља Милана 1
тел. 017/402-376

Начелник Секретаријата за 
комуналну полицију

УСЛОВИ: да је кандидат држављанин РС, да је пуноле-
тан, да има општу здравствену способност, да се против 
њега не води кривични поступак и да није осуђиван за 
кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 
6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним 
за обављање послова у државном органу. Посебни усло-
ви: да кандидат има прописану стручну спрему: високо 
образовање на студијама другог степена (дипломске 
академске студије-мастер, специјалистичке академске 
студије, специјалистичке струковне студије), односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири године, 
пет година радног искуства у струци и положен стручни 
испит. Кандидат је уз пријаву на оглас дужан да доста-
ви: оверен препис дипломе о стеченом високом образо-
вању на студијама другог степена, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, извод из 
матичне књиге рођених, уверење о држављанству (не 
старије од шест месеци), уверење о положеном држав-
ном стручном испиту, уверење да се против њега не 
води кривични поступак (уверење основног и вишег 
суда), уверење да није осуђиван за кривична дела (уве-
рење полицијске управе), одговарајући доказ о радном 
искуству у струци. Уверење о општој здравственој спо-
собности изабрани кандидат ће доставити по конач-
ности одлуке о избору. Пријаву са потпуним доказима о 
испуњености свих услова огласа слати на адресу: Град-
ска управа града Врања, Краља Милана 1, Врање или 
доставити лично. Рок за подношење пријаве је 8 дана од 
дана објављивања огласа. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узимати у разматрање.

вршац

дом За децу и омладину 
„веРа РадивојевиЋ“
26340 Бела Црква, Јована Цвијића 1
тел. 013/853-021

Спремачица

УСЛОВИ: средња стручна спрема, пожељно радно 
искуство на истим или сличним пословима. Уз пријаву 
кандидат треба да достави: кратку биографију; уверење 
о држављанству (не старије од 6 месеци); уверење суда 
да није под истрагом, односно да није подигнута оптуж-
ница за кривично дело (не старије од 6 месеци); доказ о 
траженој стручној спреми (диплома). Уверење о општој 
здравственој способности доставља кандидат који буде 
изабран, а пре закључења уговора о раду. Кандидат 
може поднети и фотокопије тражених докумената, али 
фотокопије морају бити уредно оверене. Пријаве са 
доказима о испуњавању услова доставити у року од 8 
дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање.

 Трговина и услуге

сЗР „теХносеРвис“
11320 Велика Плана, Ђуре Јакшића
тел. 026/522-097, 062/261-622

Електротехничар за монтажу клима 
уређаја
на одређено време

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, електротехничар 
енергетике; возачка дозвола „Б“ категорије, основна 
информатичка обука (Windows, Wоrd, Еxcel, Еxplorer, 
Оutlook). Оглас је отворен до 15.04.2013. године.

сЗР „теХносеРвис“
11320 Велика Плана, Ђуре Јакшића
тел. 026/522-097, 062/261-622

Механичар за расхладне уређаје 
за монтажу клима уређаја и израду 
грејних инсталација
на одређено време

УСЛОВИ: III степен стручне спреме траженог занимања, 
возачка дозвола „Б“ категорије, основна информатичка 
обука (Windows, Wоrd, Еxcel, Еxplorer, Оutlook). Оглас је 
отворен до 15.04.2013. године.

сЗР „теХно-сеРвис“
21235 Темерин, Новосадска 27
тел. 021/845-410

Металостругар
на одређено време 3 месеца, уз могућност 
продужења уговора
2 извршиоца

Бравар
на одређено време 3 месеца, уз могућност 
продужења уговора
2 извршиоца

Варилац
на одређено време 3 месеца, уз могућност 
продужења уговора
2 извршиоца

УСЛОВИ: завршена средња школа у наведеним зани-
мањима. Оглас је отворен 30 дана.

„еXPо 08“ Dоо 
OGRanaK „JUManJI” 
BOWlInG cEnTaR
24000 Суботица, Наде Димић 7
тел. 065/9933-805

Кувар
на одређено време 1 месец, за рад у 
пицерији „Јумањи“ bowling центар

УСЛОВИ: I до IV степен стручне спреме у било ком зани-
мању, рад у сменама, пробни рад 1 месец, са могућношћу 
заснивања сталног радног односа.

Конобар
на одређено време 1 месец, за рад у 
пицерији „Јумањи“ bowling центар

УСЛОВИ: I до IV степен стручне спреме у било ком зани-
мању, рад у сменама, пробни рад 1 месец, са могућно-
шћу заснивања сталног радног односа, предност: до 40 
година старости.

ОСТАЛО: Пријаве кандидата на број телефона: 065/9933-
805, најкасније до 01.04.2013. године. Лице за контакт: 
Владан Стојадиновић.

„аРтинвест“ доо
22300 Стара Пазова
Индустријска зона бб
е-mail: zaposlenjе@аrtinvest.cо.rs

Комерцијалиста за продају окова за 
производњу намештаја
за рад у Београду

УСЛОВИ: од IV до VII/1 степена стручне спреме, без 
обзира на занимање; пожељно познавање репромате-
ријала за производњу намештаја; 2 године радног иску-
ства; возачка дозвола „Б“ категорије; познавање рада на 
рачунару; енглески језик-средњи ниво. Пријаве слати на 
е-mail: zaposlenjе@аrtinvest.cо.rs.

BIOSHOP EnERGY
11000 Београд, Браће Јерковић 201д
тел. 064/2711-259

Продавац
на одређено време

УСЛОВИ: продавац мешовите робе, запошљавање лица 
до 30 година, женског пола, по олакшицама, минимум 3 
месеца на евиденцији тражилаца запослења Националне 
службе за запошљавање. Понети CV са фотографијом. 
Јављање кандидата на број телефона: 064/2711-259, 
Сања Драговић. Достављање радне биографије на увид.

дРуштво За 
пРоиЗводњу, 
услуге и пРомет 
„аутосеРвис“
32000 Чачак, Милутина Мандића 2
тел. 032/374-800

Аутоелектричар-дијагностичар
2 извршиоца

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, аутоелектри-
чар, основно познавање рада на рачунару: Word, Еxcel, 
пожељне су возачке дозволе свих категорија (Б, Ц, Д, Е), 
радно искуство није битно. Заинтересовани кандидати 
више информација могу добити на контакт телефон пос-
лодавца: 032/374-800, а пријаве и CV могу слати поштом 
на адресу послодавца или на е-mail: autoserviscacak@
eunet.rs. Рок за доставу потребне документације је 
30.03.2013. године.

доо „слоЖна бРаЋа 
ЗоРан и неле“
31320 Нова Варош, Дрмановићи
тел. 033/64-085
e-mail: sloznabracazoraninele@gmail.com

Комерцијалиста
са вишом школом

Књиговођа
са вишом школом

УСЛОВИ: виша економска школа, са радним искуством у 
седишту фирме. Лице за контакт: Војко Пурић. Конкурс 
је отворен до попуне радних места.

доо „студио модеРна“
21000 Нови Сад
Булевар војводе Степе 40
е-mail: dusanka.kosanovic@studio-moderna.com

Консултант продаје у кол центру
на одређено време 6 месеци
100 извршилаца

УСЛОВИ: VII, VI, IV или III степен стручне спреме у 
било ком занимању, знање рада на рачунару, пожељно 
искуство у трговини. Пријаве слати поштом или елек-
тронском поштом или донети лично. Оглас је отворен до 
попуне радних места.

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

администрација и управа / трговина и услуге 
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доо „новосадска 
књиЖаРа“
21000 Нови Сад, Бате Бркића 14
тел. 063/466-455

Конобар
на одређено време 6 месеци
4 извршиоца

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме у наведеном 
занимању, познавање енглеског језика.

Кувар
на одређено време 6 месеци
4 извршиоца

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме у наведеном 
занимању.

ОСТАЛО: Детаљније информације о заснивању радног 
односа кандидати ће добити директно од послодавца.

 Грађевинарство   
     и индустрија

„бетРатРанс“ доо 
За тРанспоРт, логистику, 
пРетоваР и 
складиштење
11080 Земун, Пазовачки пут 14-16
тел. 011/2100-353, 2109-679
е-mail: оffice@betra.cо.rs

Возач
на одређено време од 6 месеци

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, возачки испит „Б“ 
категорије. Пријаве са потребном документацијом (CV, 
диплома о завршеној школи, извод из матичне књиге 
рођених, фотокопија возачке дозволе, фотокопија лич-
не карте), слати на е-mail: оffice@betra.cо.rs или поштом 
на горенаведену адресу. Рок за подношење пријава је 5 
дана од дана објављивања.

„бетРатРанс“ доо 
За тРанспоРт, логистику, 
пРетоваР и 
складиштење
11080 Земун, Пазовачки пут 14-16
тел. 011/2100-353, 2109-679
е-mail: оffice@betra.cо.rs

Капетан, бродовођа или морнар 
моториста
за управљање моторним чамцем дужине 
12m, ширине 3,5m, мотор 130 КС, на 
одређено време

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, предност: бродарска 
школа; положен испит за капетана, бродовођу или мор-
нара мотористу (зависно од звања). Радну биографију 
слати на е-mail: оffice@betra.cо.rs или поштом на горе-
наведену адресу. Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања. Заинтересовани кандидати све 
информације могу добити на број телефона: 011/2100-
353.

ад „кеРамика“
11400 Младеновац, Савића млин 39
тел. 011/8231-348
е-mail: јavorka.jankovic@keramika-mladenovac.rs

Ливци санитарних објеката
16 извршилаца

УСЛОВИ: од I до IV степена стручне спреме, радно место 
је са повећаним ризиком, обезбеђен превоз. Јављање 
кандидата на број телефона: 011/8231-348, Снежана 
Радисављевић. Рок за пријаву је 30 дана.

ад „Хлеб“
21000 Нови Сад, Бајчи Жилинског 2
тел. 021/421-157
е-mail: dusica.vuljaj@hleb.rs

Радник у екипи одржавања уређaја
на одређено време 12 месеци

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, електромеханичар, 
бравар или електроинсталатер, радно искуство на одр-
жавању процесне опреме (пекарске машине и уређаји), 
возачка дозвола „Б“ категорије.

„еWеS еUROPE еаST“ Dоо
Трбушани, Улица 512 бр. 17
32205 Трбушани-Чачак
тел. 032/5150-097

Координатор производње опруга

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани 
машински инжењер, познавање рада на рачунару, позна-
вање енглеског језика-средњи или виши ниво, положен 
возачки испит „Б“ категорије, пробни рад 6 месеци. Заин-
тересовани кандидати пријаве и CV шаљу искључиво на 
е-mail: аnton.schon@еwеs.se, обавезно на енглеском јези-
ку. Конкурс је отворен до 30.04.2013. године.

SZR „cEnTRO-GaS GROUP“
32000 Чачак, Рада Азањца 16а
тел. 032/345-530

Пројектовање, извођење и надзор 
на машинским инсталацијама

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, машински 
инжењер, смер термотехничке инсталације, најмање 
2 године радног искуства на одговарајућим послови-
ма, познавање рада на рачунару: АutoCAD, лиценца 
330-одговорни пројектант термотехнике и енергетике, 
процесне технике и гасне технике и лиценца 430-одго-
ворни извођач радова термотехнике, термоенергетике, 
процесне и гасне технике, познавање енглеског језика-
средњи ниво. Заинтересовани кандидати јављају се на 
број телефона послодавца или CV шаљу на e-mail: centro.
gas.group@gmail.com. Конкурс је отворен до 10.04.2013. 
године.

„феРомонт опРема“ ад
26000 Панчево, Скадарска 77
тел. 013/331-277
факс: 013/314-908

Металостругар
са искуством у производњи опреме, са 
пробним радом од једног месеца

Борверкиста
са искуством у производњи опреме, са 
пробним радом од једног месеца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме. Оглас је отворен до 
31.03.2013. године. Заинтересовани кандидати треба да 
поднесу пријаве на горенаведену адресу. Информације 
на број тел. 013/331-277, у времену од 08,00 до 15,00 
часова.

„каблпРојект“ доо
11070 Нови Београд
Партизанске авијације 4
тел. 011/314-86-00, 314-86-01

Монтер оптичких каблова
2 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, каблмонтер, радно 
искуство 3 године у раду са оптичким кабловима, возач-
ка дозвола „Б“ категорије, пробни рад 3 месеца. Пријаве 
слати поштом или на е-mail: posao@kablprojekt.com.

„KOPEX MIn“ аD
18000 Ниш, Булевар 12. фебруар бб

Пескарош
на одређено време
5 извршилаца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, металофарбар-лаки-
рер; радно искуство у пескарењу 12 месеци; пробни рад 
1 месец; склоност ка тимском раду; рад у сменама; радно 
место са повећаним ризиком; јака радна етика и проак-
тивност на послу. Рок за пријаву је 31.03.2013. године. 
Пријаве слати на е-mail: marijana.stankovic@kopexmin.rs. 
На интервју ће бити позвани само кандидати који задо-
вољавају наведене услове.

BIOTEc ElEKTRIcIтY
21208 Сремска Каменица
Војводе Путника 79
тел. 021/2155-631
е-mail: info@biotec.cо.rs

Грађевински инжењер

УСЛОВИ: грађевински инжењер, пожељно познавање 
словачког језика, предвиђен је пробни рад. Биографије 
слати електронском поштом на адресу: info@biotec.cо.rs.

„метал - пРодукт“ доо
11420 Смедеревска Паланка
Главашева 70/ђ
тел. 063/7759-481

Алатничар на линијама за хладно 
обликовање лима
на одређено време до 6 месеци

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у наведеном зани-
мању, радно искуство пет година.

Металостругар - оператер на 
универзалном и ЦНЦ стругу
на одређено време до 6 месеци

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, радно искуство 6 
месеци на ЦНЦ машинама са програмом, познавање рада 
на рачунару.

„аGROFaRM-TRaDE“ Dоо
34310 Топола, Булевар вожда Карађорђа 127
тел. 034/813-992
e-mail: аgrofarm@open.telekom.rs

Дипломирани инжењер 
пољопривреде
за рад у апотеци
5 извршилаца

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани 
инжењер пољопривреде, смер заштита биља или дипло-
мирани инжењер пољопривреде са специјализацијом за 
заштиту биља. Неопходно је поседовање возачке дозво-
ле „Б“ категорије и познавање рада на рачунару. Пријаве 
слати на горенаведену адресу или на e-mail: аgrofarm@
open.telekom.rs, најкасније до 30.04.2013. године.

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
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План за 
реализацију 

вашег
бизниса

САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊА
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за запошљавање

САЈМОВИ ЗАПОШЉАВАЊА
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најважнији –
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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 
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на правим
пословима

Обуке и субвенције (за запошљавање)

Једнакост 
на тржишту 

рада

Подршка
запошљавању особа

са инвалидитетом
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    Mедицина

поништење огласа 
дом ЗдРавља 
„др милоРад влајковиЋ“
Барајево, Светосавска 91
тел. 011/8300-186

Оглас објављен 13.02.2013. године у публика-
цији „Послови“, поништава се у целости за радно 
место: специјалиста педијатрије, за рад у Служби 
за здравствену заштиту жена, деце и омладине.

еXTRa DEnTal
11000 Београд, Николе Спасића 3/1
тел. 065/2226-020

Доктор стоматологије

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном зани-
мању; положен стручни испит. Кандидати треба да се 
јаве на број телефона: 065/2226-020. Рок за пријављи-
вање је 30 дана од дана објављивања огласа.

дом ЗдРавља љубовија 
(са стационаром)
15320 Љубовија, Војводе Мишића 58
тел. 015/661-898

Руковалац централног грејања и 
послови техничког одржавања
на одређено време до годину дана

Опис посла: рукује уређајима централног грејања, одр-
жава у исправном стању котлове, врши ремонт гориони-
ка котлова и целокупне мреже, стара се о уредном снаб-
девању горивом, одговоран је за исправност целокупне 
мреже централног грејања, контролише исправност свих 
електроуређаја, врши одржавање и поправке целокупне 
електроинсталације.

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају опште усло-
ве прописане законом, као и следеће посебне услове: III 
или IV степен стручне спреме, електро струке, положен 
испит за руковање парним грејањем. Уз пријаву на оглас 
поднети, у оригиналу или у овереној фотокопији, сле-
дећа документа: диплому о завршеној школи, уверење, 
потврду о положеном испиту за руковање централним 
грејањем, уверење о држављанству РС, извод из матичне 
књиге рођених, кратку биографију са адресом и контакт 
телефоном. Пријаве се подносе поштом или лично, на 
адресу установе, у року од 8 дана од дана објављивања.

дом ЗдРавља
12000 Пожаревац
Јована Шербановића 12

Специјалиста радиологије

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

УСЛОВИ: Поред законом прописаних услова потребно 
је испуњавати и следеће услове: завршен медицински 
факултет и положен специјалистички испит из радио-
логије. Потребна документација: оверена фотокопија 
дипломе о завршеном медицинском факултету, овере-
на фотокопија уверења о положеном специјалистичком 
испиту из радиологије, оверена фотокопија лиценце, 
извод из матичне књиге рођених (не старији од 6 месе-
ци) или оверена фотокопија.

Виши радиолошки техничар
на одређено време од 6 месеци, за рад у 
здравственој служби у Костолцу

Опис послова: врши Ro снимања по упуту лекара; по 
потреби врши развијање филмова; стара се о исправ-
ности Ro апарата; по потреби припрема Ro апарате за 
рад лекара и помаже приликом снимања; обавља и друге 
послове своје струке по налогу непосредног руководи-
оца.

УСЛОВИ: Поред законом прописаних услова потребно је 
испуњавати и следеће услове: завршена виша медицин-
ска школа, смер Ro техничар или висока струковна школа 
за Ro техничаре и положен стручни испит.

Медицински техничар за послове 
зубног асистента
на одређено време од 6 месеци, за рад 
у Служби стоматолошке здравствене 
заштите, са половином радног времена

Опис послова: припрема пацијенте за прегледе и интер-
венције; асистира стоматологу приликом обављања 
интервенција и хируршких интервенција; води рачуна 
и одговара за стерилност инструмената; врши наплату 
пружених услуга; води потребну документацију; ради и 
друге послове своје струке по налогу непосредног руко-
водиоца.

УСЛОВИ: Поред законом прописаних услова потребно је 
испуњавати и следеће услове: завршена средња меди-
цинска школа општег смера и положен стручни испит.

ОСТАЛО: За сва радна места потребно је доставити 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. Пријаве са потребном доку-
ментацијом доставити на адресу: Дом здравља Пожаре-
вац, Јована Шербановића 12, са назнаком: „Пријава на 
оглас за радно место __________ под редним бројем 
_____________“.

дом ЗдРавља 
„нови беогРад“
11070 Нови Београд
Гоце Делчева 30
тел. 011/2222-100, 2222-141

Возач
на одређено време до 3 месеца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у наведеном зани-
мању, возачка дозвола „Б“ категорије. Пријаве са крат-
ком биографијом, адресом, контакт телефоном и нео-
вереним фотокопијама докумената којима се доказује 
испуњеност услова конкурса, предају се преко писарнице 
Дома здравља (III спрат, соба бр. 3), на наведену адресу. 
Одлука о избору кандидата биће објављена на огласној 
табли поред писарнице.

поново оглашава 
апотека „беогРад“
11000 Београд, Бојанска 16/IV
тел. 011/6458-883, 063/8895-547
e-mail: irena.kljajevic@аpotekabeograd.cо.rs
www.аpotekabeograd.cо.rs

Руководилац Службе интерне 
контроле и интерне ревизије-
овлашћени интерни ревизор
на одређено време

УСЛОВИ: завршен економски или правни факултет, 
радно искуство на пословима ревизије, финансијске 
контроле или рачуноводствено-финансијским послови-
ма најмање 3 године, положен стручни испит за овла-
шћеног интерног ревизора у јавном сектору, напредно 
знање рада на рачунару (МS Office, Еxcel, Интернет), да 
кандидат није осуђиван за кривична дела која га чине 
неподобним за обављање ових послова. CV са докази-
ма о испуњавању горенаведених услова (оверене копије 
диплома, сетификата, радне књижице, доказ да кан-
дидат није кривично осуђиван и да се против њега не 
води поступак, референце) доставити на e-mail: irena.
kljajevic@аpotekabeograd.cо.rs или на адресу: Бојанска 
16/IV, са назнаком: „За конкурс“. Кандидат би засновао 
радни однос у Апотеци на одређено време, са могућ-
ношћу заснивања радног односа на неодређено време. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разма-
тране.

дом ЗдРавља 
„др милоРад влајковиЋ“
Барајево, Светосавска 91
тел. 011/8300-186

Специјалиста педијатрије
за рад у Служби за здравствену заштиту 
жена, деце и омладине

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, завршена спе-
цијализација из педијатрије и положен стручни испит. 
Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе о 
завршеном медицинском факултету, оверену фотокопију 
дипломе о завршеној специјализацији, оверену фото-
копију дозволе за рад-лиценце, радну биографију. Рок 
за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања. 
Пријаве слати на наведену адресу или доставити лично у 
писарницу Дома здравља Барајево.

ЗдРавствени центаР 
кладово
Кладово, Дунавска 1-3
тел. 019/801-116
е-mail: zckld@kladovonet.com

Специјалиста анестезије са 
реанимацијом

Опис посла: послови специјалисте анестезије са реани-
мацијом у Служби за поликлиничку делатност.

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

Сајмови 

запошљавања

Најкраћи пут  
до посла

www.nsz.gov.rs
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општа болница 
„свети лука“
11300 Смедерево, Кнез Михајлова 51
тел. 026/223-522, лок. 167

Медицинска сестра-техничар
са положеним стручним испитом, за рад 
на Одељењу за оториноларингологију, 
Сектор за хируршке гране медицине, на 
одређено време до повратка запослене са 
боловања

УСЛОВИ: Као доказе о испуњавању услова кандидати су 
дужни да доставе: пријаву на конкурс са кратком био-
графијом, бројем телефона и адресом; оверену фотоко-
пију дипломе о завршеном IV степену стручне спреме, 
медицинска сестра-техничар општег смера; оверену 
фотокопију уверења о положеном стручном испиту. Рок 
за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови“. Пријаве на оглас достављати у 
затвореним ковертама, писарници Болнице или поштом, 
на адресу: Општа болница „Свети Лука“, Смедерево, 
Кнез Михајлова 51, са назнаком: „Пријава на оглас“, са 
навођењем радног места за које се конкурише. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

специјалистиЧка 
офталмолошка 
оРдинација 
„PERFEcT VISIOn“
24000 Суботица, Сенћански пут 15
тел. 060/6565-023, 024/557-575
е-mail: mirjana.trkulja@kucazdravlja.rs

Специјалиста офталмологије
2 извршиоца

Опис посла: специјалистички офталмолошки прегледи, 
дијагностика, хирургија.

УСЛОВИ: завршен медицински факултет-специјалиста 
офталмологије; радно искуство: пожељно (није неоп-
ходно); 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 сменама; радно време 
8 сати дневно. Конкурс је отворен до попуне радних мес-
та. Заинтересовани кандидати треба да се на горенаве-
дене бројеве телефона обрате особи за контакт: Мирјани 
Тркуљи.

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

Медицински техничар
на одређено време од једне године, 
до повратка запосленог са неплаћеног 
одсуства

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска школа-
општи смер; положен стручни испит; шест месеци рад-
ног искуства у струци. Кандидат је дужан да уз пријаву 
на оглас приложи следећу документацију: фотокопију 
дипломе о завршеној средњој медицинској школи - 
општи смер; фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту; кратку биографију са адресом и контакт теле-
фоном. Пријаве се подносе поштом на наведену адре-
су Болнице. Пријаве поднете мимо означеног рока и без 
потпуне документације неће се узимати у разматрање.

поништење огласа 
Зу дом ЗдРавља 
„баЧки петРовац“
21470 Бачки Петровац
Маршала Тита 6

Оглас објављен 06.03.2013. године у публикацији 
„Послови“, поништава се у целости.

дом ЗдРавља 
„баЧки петРовац“
21470 Бачки Петровац, Маршала Тита 6
тел. 021/781-771

Лекар специјалиста гинекологије и 
акушерства
на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: завршен медицински факултет и специјали-
зација из гинекологије и акушерства, положен стручни 
испит, радно искуство у струци 1 година. Уз пријаву са 
биографским подацима кандидат треба да приложи: 
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, фото-
копију уверења о положеном стручном испиту, потврду 
о радном искуству. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће се узимати у разматрање. Ближе информације 
могу се добити на наведени број телефона, код секрета-
ра Дома здравља.

специјална болница За 
псиХијатРијске болести 
„ковин“
Ковин, Цара Лазара 253
тел/факс: 013/741-166

Обрачунски радник
на одређено време, најдуже до 12 месеци

УСЛОВИ: завршена средња економска школа (IV сте-
пен), завршен приправнички стаж, без обзира на радно 
искуство. Кандидати су у обавези да доставе: пријаву са 
кратком биографијом, фотокопију дипломе о завршеној 
стручној спреми (IV степен), звање: економски техничар, 
потврду о завршеном приправничком стажу. Пријаве 
са потребним доказима достављају се на горенаведену 
адресу, у року од 8 дана од дана објављивања у публи-
кацији „Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати.

дом ЗдРавља ковин
26220 Ковин, Трг ослобођења 4
тел. 013/741-464
е-mail: dzkovin@hotmail.com

Дипломирани фармацеут
на одређено време до повратка 
привремено одсутног радника

Опис посла: одговоран је за залихе, снабдевеност и 
пословање апотеке, самостално наручује лекове од 
добављача, прима робу, контролише цене и израђује 
калкулације по рачунима, проверава цене и уписује так-
се, врши попис лекова и код промена цена обрачунава 
разлику у цени и доставља рачуноводству ради промене 
задужења, води књиге кретања робе и трговачку књигу, 
врши и друге послове из свог домена по налогу начелни-
ка и директора.

УСЛОВИ: завршен фармацеутски факултет и положен 
стручни испит. Уз пријаву се подноси: кратка биографија 
и докази о испуњености услова конкурса (у неовереним 
фотокопијама). Пријаве слати на адресу Дома здравља 
Ковин, Одсек за правне послове, Трг ослобођења 4, 
26220 Ковин или донети лично у канцеларију бр. 57, на 
другом спрату, Одсек за правне послове. Рок за пријаву 
је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови”.

клиниЧко-болниЧки 
центаР „ЗвеЗдаРа“
11000 Београд
Димитрија Туцовића 161
тел. 011/3806-333
факс: 011/3809-650

Медицинска сестра-техничар
за клиничко одељење за 
кардиоваскуларне болести Клинике за 
интерне болести

УСЛОВИ: завршена виша медицинска или висока здрав-
ствена струковна школа или средња медицинска школа 
(VI или IV степен стручне спреме) општег смера, оверена 
фотокопија дипломе, оверена фотокопија доказа о поло-
женом стручном испиту, извод са евиденције Национал-
не службе за запошљавање, потврда о дужини радног 
стажа након положеног стручног испита (оверена фото-
копија радне књижице), потребна препорука претходне 
здравствене установе у којој је стаж остварен. Пријаве са 
биографијом и овереним фотокопијама доказа о испуња-
вању наведених услова подносе се у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“, 
на горенаведену 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.

општа болница вРбас
21460 Врбас, Др Милана Чекића 4
тел. 021/7954-410

Лекар специјалиста педијатрије
за рад у Служби гинекологије и 
акушерства са неонатологијом

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, специјалиста 
педијатрије - завршен медицински факултет, положен 
стручни испит. Уз пријаву на оглас доставити овере-
ну фотокопију дипломе о завршеној специјализацији. 
Пријаве са потребном документацијом слати на наведену 
адресу, Служби за опште и правне послове.

општа болница
12000 Пожаревац
Братства и јединства 135
тел. 012/550-111

Лекар опште медицине
за рад у Општој болници Пожаревац, 
Служба за продужено лечење и негу, на 
одређено време до повратка запослене са 
породиљског одсуства и одсуства са рада 
ради неге детета

Опис послова: прегледа, обрађује и лечи болеснике на 
одељењу, обавља потребне интервенције, дијагностичке 
процедуре и поступке, организује прикупљање материја-
ла за лабораторијске и друге неопходне анализе неоп-
ходне за оцену здравственог стања, учествује у раду 
стручног колегијума службе, по потреби пружа хитне 
медицинске услуге, заједно са тимом лекара спроводи 
мере здравственог васпитања и просвећивања, води 
прописану медицинску документацију, ради и друге 
послове своје струке по налогу начелника.

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, 
потребан је и завршен медицински факултет и положен 
стручни испит. Уз пријаву, у којој је потребно навести 
за које радно место се кандидат пријављује, достави-
ти: кратку биографију са адресом и контакт телефоном, 
оверену фотокопију дипломе о завршеном медицинском 
факултету (VII степен/мастер студије), оверену фотоко-
пију уверења о положеном стручном испиту, извод из 
матичне књиге рођених, оригинал или оверена фотоко-
пија (оригинал или оверена фотокопија не могу бити ста-
рији од шест месеци). Кандидати који су радили у струци 
дужни су да доставе и оверену фотокопију лиценце.

Медицински техничар
за рад у Општој болници Пожаревац, 
гинеколошко одељење, на одређено 
време до повратка запослене са 
породиљског одсуства и одсуства са рада 
ради неге детета

Опис послова: обавља општу негу болесника, одржава 
хигијену болесника, храни болесника, припрема болес-
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ника за преглед, припрема санитарни материјал, прибор 
и инструменте за рад - исте стерилише, прикупља излу-
чевине болесника за преглед или лабораторијске анали-
зе, предузима потребне мере за спречавање интархос-
питалних инфекција, спроводи здравствено васпитање 
болесника, дели терапију, води потребну документацију, 
помаже вишем медицинском техничару при специјалној 
нези и ради ЕКГ.

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, 
потребна је и завршена средња медицинска школа - 
општи смер (IV степен) и положен стручни испит. Уз 
пријаву, у којој је потребно навести за које радно место 
се кандидат пријављује, доставити: кратку биографију 
са адресом и контакт телефоном, оверену фотокопију 
дипломе о завршеној средњој медицинској школи (IV 
степен) - општи смер, оверену фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту, извод из матичне књиге 
рођених, оригинал или оверена фотокопија (оригинал 
или оверена фотокопија не могу бити старији од шест 
месеци). Кандидати који су радили у струци дужни су да 
доставе и оверену фотокопију лиценце.

Медицински техничар
за рад у Општој болници Пожаревац, 
Служба за дечије болести, на одређено 
време до повратка запослене са одсуства 
ради неге детета

Опис послова: обавља општу негу болесника, одржава 
хигијену болесника, храни болесника, припрема болес-
ника за преглед, припрема санитарни материјал, прибор 
и инструменте за рад - исте стерилише, прикупља излу-
чевине болесника за преглед или лабораторијске анали-
зе, предузима потребне мере за спречавање интархос-
питалних инфекција, спроводи здравствено васпитање 
болесника, дели терапију, води потребну документацију, 
помаже вишем медицинском техничару при специјалној 
нези и ради ЕКГ.

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом 
потребна је и завршена средња медицинска школа - 
општи или педијатријски смер (IV степен) и положен 
стручни испит. Уз пријаву, у којој је потребно навести 
за које радно место се кандидат пријављује, доставити: 
кратку биографију са адресом и контакт телефоном, ове-
рену фотокопију дипломе о завршеној средњој медицин-
ској школи (IV степен) - општи или педијатријски смер, 
оверену фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту, извод из матичне књиге рођених, оригинал или 
оверена фотокопија (оригинал или оверена фотокопија 
не могу бити старији од шест месеци). Кандидати који су 
радили у струци дужни су да доставе и оверену фотоко-
пију лиценце.

ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве са 
документацијом доставити на горенаведену адресу.

ЗдРавствени центаР
14000 Ваљево, Синђелићева 62
тел. 014/295-580

Медицинска сестра-приправник-
волонтер
на одређено време од шест месеци
30 извршилаца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена медицин-
ска школа општег смера.

Медицинска сестра гинеколошко-
акушерског смера-приправник-
волонтер
на одређено време од шест месеци
5 извршилаца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена медицин-
ска школа гинеколошко-акушерског смера.

Медицинска сестра педијатријског 
смера-приправник-волонтер
на одређено време од шест месеци
5 извршилаца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена медицин-
ска школа педијатријског смера.

Лабораторијски техничар-
приправник-волонтер
на одређено време од шест месеци
5 извршилаца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена медицин-
ска школа лабораторијског смера.

Физиотерапеут-приправник-
волонтер
на одређено време до шест месеци
5 извршилаца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена медицин-
ска школа физио смера.

дом ЗдРавља гРоцка
11306 Гроцка
Српско-грчког пријатељства 17

Доктор специјалиста рендгенолог

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног 
односа утврђених законом, кандидат треба да испуњава 
и следеће услове: завршен медицински факултет - VII/2 
степен стручне спреме, положен стручни испит, положен 
специјалистички испит из радиологије. Заинтересовани 
кандидати уз пријаву подносе следећу документацију: 
диплому о завршеној стручној спреми; уверење о поло-
женом специјалистичком испиту; диплому о положе-
ном стручном испиту; фотокопију личне карте; кратку 
биографију. Како достављену документацију не враћа-
мо 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. Оглас је отворен до 
попуне радног места. Пријаве се подносе на горенаве-
дену адресу или непосредно у канцеларији писарнице 
Дома здравља Гроцка. Пријаве пристигле мимо означе-
ног рока и без потпуне документације неће се узимати 
у разматрање.

специјална болница За 
цеРебРалну паРалиЗу и 
РаЗвојну неуРологију
11000 Београд, Браће Јерковић 5
тел. 011/3974-302

Медицинска сестра-техничар
на одређено време по основу замене 
привремено одсутног радника

УСЛОВИ: средња медицинска школа-IV степен, општи 
или педијатријски смер; положен стручни испит; радно 
искуство 6 месеци. Уз пријаву приложити: биографију; 
оверену фотокопију дипломе о завршеној школи; уве-
рење о положеном стручном испиту; извод из матичне 
књиге рођених; уверење о држављанству и потврду да 
се против лица не води судски поступак.

Сервирка
на одређено време по основу замене 
привремено одсутног радника

УСЛОВИ: ПКВ радник (стручно оспособљен за занимање 
сервирке); радно искуство 12 месеци. Уз пријаву са био-
графијом доставити: оверену фотокопију дипломе о 
завршеној школи и стручној оспособљености; извод из 
матичне књиге рођених; уверење о држављанству РС; 
потврду да се против лица не води судски поступак.

унивеРЗитетска 
деЧја клиника
11000 Београд, Тиршова 10
тел. 011/2060-676

Медицинска сестра-техничар
на одређено време по основу замене

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска шко-
ла-педијатријског или општег смера; положен стручни 
испит. Кандидати су дужни да доставе следећа докумен-
та: кратку биографију; фотокопију личне карте; фотоко-
пију дипломе о завршеној школи; фотокопију дипоме о 
положеном стручном испиту; оверену фотокопију радне 
књижице. Пријаве слати у затвореној коверти, на наве-
дену адресу Клинике, са назнаком: „Пријава на конкурс 
за пријем медицинске сестре-техничара на одређено 
време по основу замене“. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узимати у разматрање.

дом ЗдРавља
36300 Нови Пазар
Генерала Живковића 1
тел. 020/314-722

1. Доктор опште медицине
са стручним испитом и лиценцом за рад, 
на одређено време од 2 месеца због 
повећаног обима посла
7 извршилаца

2. Медицинска сестра - техничар
са стручним испитом и лиценцом за рад, 
у Служби за здравствену заштиту деце 
и школске деце, на одређено време од 2 
месеца због повећаног обима посла
6 извршилаца

УСЛОВИ: Као доказе о испуњености услова кандидати су 
дужни да доставе: пријаву на конкурс са кратком биогра-
фијом, бројем телефона и адресом. За радно место меди-
цинска сестра-техничар: оверена фотокопија дипломе 
о завршеној средњој медицинској школи одговарајућег 
смера-IV степен, педијатријски смер, оверена фотокопија 
уверења о положеном стручном испиту, оверена фото-
копија лиценце за рад у струци. За радно место доктор 
опште медицине: оверена фотокопија дипломе о заврше-
ном медицинском факултету, фотокопија лиценце за рад 
у струци. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“.

дом ЗдРавља
36300 Нови Пазар
Генерала Живковића 1
тел. 020/314-722

1. Медицинска сестра - техничар
уз пробни рад од 3 месеца, са положеним 
стручним испитом и лиценцом, за рад у 
Служби за здравствену заштиту жена

2. Медицинска сестра - техничар
уз пробни рад од 3 месеца, са стручним 
испитом и лиценцом, за рад у Служби за 
здравствену заштиту деце и школске деце
2 извршиоца

3. Медицинска сестра - техничар
уз пробни рад 3 месеца, са стручним 
испитом и лиценцом, за рад у Служби за 
здравствену заштиту одраслих

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме.

4. Возач

УСЛОВИ: завршена средња стручна спрема саобраћај-
не струке, IV или III степен, положен возачки испит „Б“ 
категорије и сертификат ХМТ у Служби ХМТ са санитет-
ским превозом, уз пробни рад 3 месеца.

ОСТАЛО: Пријаве на конкурс, са кратком биографијом, 
бројем телефона и адресом, за радна места под бр. 1, 2 
и 3: оверена фотокопија дипломе о завршеној средњој 
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медицинској школи одговарајућег смера-IV степен, ове-
рена фотокопија уверења о положеном стручном испиту, 
оверена фотокопија лиценце за рад у струци; за радно 
место под бр. 4: оверена фотокопија дипломе о заврше-
ној школи, фотокопија возачке дозволе и сертификат за 
возача ХМТ, подносе се у року од 8 дана од дана обја-
вљивања у публикацији „Послови“.

општа болница 
„свети лука“
11300 Смедерево, Кнез Михаилова 51
тел. 026/223-522/167

Медицинска сестра - техничар
са положеним стручним испитом, за 
рад у Одсеку за хемодијализу, Сектора 
за интернистичке гране медицине, на 
одређено време до повратка медицинске 
сестре са боловања

УСЛОВИ: Као доказе о испуњености услова кандидати су 
дужни да доставе: пријаву на конкурс са кратком био-
графијом, бројем телефона и адресом, оверену фотоко-
пију дипломе о завршеном IV степену стручне спреме, 
медицинска сестра - техничар општег смера, оверену 
фотокопију уверења о положеном стручном испиту. Рок 
за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови“. Пријаве на оглас достављати у 
затвореним ковертама писарници Болнице или поштом, 
на адресу: Општа болница „Свети Лука“, Смедерево, 
Кнез Михаилова 51, са назнаком: „Пријава на оглас“, са 
навођењем радног места за које се конкурише. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.

поништење дела огласа 
општа болница 
„свети лука“
11300 Смедерево, Кнез Михаилова 51
тел. 026/223-522/167

Оглас објављен 06.03.2013. године у публикацији 
„Послови“, поништава се за радно место: меди-
цинска сестра - техничар, са положеним стручним 
испитом, за рад на Одељењу за урологију, Сектора 
за хируршке гране медицине, на одређено време 
до повратка медицинске сестре која се налази на 
неплаћеном одсуству.

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

Медицинска сестра
за рад у Служби опште хирургије, 
Одељење за дечју хирургију

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа-општи 
смер, положен стручни испит и да кандидат посе-
дује лиценцу. Уз пријаву на оглас приложити доказе о 
испуњавању услова, у оригиналу или у овереном препи-
су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге 
рођених, доказ да се против кандидата не води истрага 
и кривични поступак. Оглас је отворен 8 дана од дана 
објављивања.

институт За јавно 
ЗдРавље сРбије 
„др милан јовановиЋ 
батут”
11000 Београд, Др Суботића 5

Виши сарадник-здравствени радник
за рад у Одсеку за логистику при Центру 
за хигијену и хуману екологију Института, 
на одређено време

Опис послова: учествује у одређивању места узорко-
вања, врши узорковање, врши одређене теренске ана-
лизе, учествује у пословима разврставања узорака при 
пријему, евидентирања, уноса података из записника 
о узорковању и уноса података о извршеним лабора-
торијским испитивањима у базу података, обезбеђује 
потребну опрему за терен, води бригу о чувању и транс-
порту узорака као и пратеће теренске опреме, обавља 
друге послове и задатке из делокруга рада Одсека по 
налогу шефа Одсека.

УСЛОВИ: виши санитарни техничар или виши дијете-
тичар/нутрициониста; организационе способности, без 
обзира на радно искуство.

Виши сарадник
за рад у Одсеку за санитарну 
микробиологију при Центру за хигијену и 
хуману екологију Института, на одређено 
време

Опис послова: врши узимање узорака за микробиолошка 
испитивања, врши припрему узорака за микробиолош-
ка испитивања, припрема реагенсе, подлоге и опрему 
за микробиолошка испитивања, микроскопски прегледа 
узорке под надзором одговорне особе, изводи микроби-
олошке анализе, одржава изолате и референтне култу-
ре микроорганизама, одговоран је за лабораторијску 
опрему и снабдевање лабораторије, врши вођење доку-
ментације, проверава контролне тестове и контролише 
резултате под надзором шефа Одсека, учествује у обуци 
и тренингу лабораторијског особља, обавља администра-
тивне послове, припрема извештаје под надзором шефа 
лабораторије, учествује у изради специјалних студија 
и извештаја, контролише примену система квалитета и 
сарађује са органом који је за то одговоран, обавља и 
друге послове из делокруга рада Одсека по налогу шефа 
Одсека.

УСЛОВИ: виши санитарни техничар или виши медицин-
ски техничар; организационе способности, без обзира на 
радно искуство.

ОСТАЛО: Пријаве и CV слати на е-mail: danijela_priljeva@
batut.оrg.rs или на горенаведену адресу, са назнаком: „За 
конкурс“. Само ће кандидати који уђу у ужи избор бити 
обавештени о резултатима. Пријаве слати пет дана од 
дана објављивања огласа.

  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 примље-
но лице под условима прописаним законом и ако:
1)  има одговарајуће образовање;
2) има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима;
3) није осуђивано правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвњење, за кривично 
дело примање мита или давање мита, за кривично 
дело из групе кривичних дела против полне сло-
боде, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање;
4) има држављанство Републике Србије.

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

београ д

основна школа 
„филип кљајиЋ фиЋа“
11000 Београд, Николаја Гогоља 40

Наставник енглеског језика
са 80% радног времена, на одређено 
време до повратка запосленог радника са 
боловања

УСЛОВИ: стручна спрема према Правилнику о врс-
ти стручне спреме наставника и стручних сарадника 
у основној школи. Уз пријаву потребно је да кандидат 
приложи следећу документацију: биографске податке, 
оверену фотокопију дипломе о стручној спреми, извод из 
матичне књиге држављана, уверење да се против њега 
не води истрага, да није осуђиван правоснажном пресу-
дом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и васпитања 
(потврду прибавља школа), а доказ о поседовању пси-
хичке, физичке и здравствене способности за рад са 
децом и ученицима прибавља се пре закључења уговора 
о раду. Пријаве на конкурс са потребном документацијом 
слати на адресу школе, у року од 8 дана.

национална служба за 
запошљавање

преквалификације 
доквалификације
Стекните  
конкурентСку  
предноСт

Обука за
активно 
тражење
посла

Посао се не чека, 
посао се тражи

Обука за активно
тражење посла

Стекните 
конкурентску 

предност

Запослимо 
Србију 

Локални акциони планови запошљавања
Запослимо Србију 

Национална служба
за запошљавање

Регионална политика запошљавања

Пословни центри НСЗ

ВЕЛИКЕ ИДЕЈЕ 
ЗА МАЛИ 
БИЗНИС

Обуке и субвенције
за запошљавање

Унапредите
своје

пословање

Национална служба
за запошљавање

Пословни центри 
НСЗ

План за 
реализацију 

вашег
бизниса

САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊА

НАЈКРАЋИ ПУТ
ДО ПОСЛА

Национална служба
за запошљавање

САЈМОВИ ЗАПОШЉАВАЊА

Први утисак је 
најважнији –
будите
испред свих

Национална служба
за запошљавање

Друштвена одговорност

ПРИОРИТЕТИ У 
ЗАПОШЉАВАЊУ

Друштвена
одговорност

Људи су
мера успеха

Шанса за младе

Школа је знање, 
посао је занат

Национална служба
за запошљавање

Шанса за 
младе

Програми 
приправништва – 

знање у пракси

ПРАВИ 
ОДГОВОРИ НА 
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ

У служби 
клијената

ПРАВИ 
ОДГОВОРИ НА 
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ Прави људи

на правим
пословима

Обуке и субвенције (за запошљавање)

Једнакост 
на тржишту 

рада

Подршка
запошљавању особа

са инвалидитетом

Медицина / наука и образовање
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сРедња Занатска школа
11090 Београд, Вукасовићева 21а
тел. 011/3594-104, 3594-014

Наставник уређења друштва
са 80% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће обра-
зовање прописано чл. 8 ст. 2 и 4 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 школама за ученике лако ментал-
но ометене у развоју („Просветни гласник РС“, бр. 1/95, 
24/04, 10/09, 2/02), да није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривична дела утврђена чл. 120 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и васпитања 
и да има држављанство Републике Србије. Наставници 
поред наведене стручне спреме морају имати стручну 
дефектолошку оспособљеност или стручну спрему дипл. 
дефектолога. Уз пријаву на конкурс доставити оверене 
фотокопије дипломе о стеченом образовању, доказа о 
образовању из педагошких и методичких дисциплина 
стеченом на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања са најмање 30 бодова и 6 бодова 
праксе у установи, у складу са Европским системом пре-
носа бодова, уверење о држављанству РС, извода из 
матичне књиге рођених (оверена фотокопија или ориги-
нал) 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 служ-
беној дужности. Пријаве са доказима о испуњености 
услова подносе се на адресу школе, у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће се разматрати, као ни копије докумената 
које нису оверене од стране надлежног органа.

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

Наставник географије
са 55% радног времена

Наставник разредне наставе
за рад у продуженом боравку
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидати треба да имају одговарајуће обра-
зовање у складу са чл. 8 став 1 тач. 1 и 2 и чл. 120 став 
1 тач. 1 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС”, бр. 72/2009 и 52/2011) и у скла-
ду са Правилником о врсти стручне спреме наставника и 
стручних сарадника у основној школи; психичка, физич-
ка и здравствена способност за рад са децом и ученици-
ма - доказује се лекарским уверењем које је кандидат у 
обавези да достави пре закључења уговора о раду; да 
кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кри-
вична дела утврђена у чл. 120 став 1 тач. 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања - прибавља 
школа. Уз пријаву са биографијом поднети: оверену 
фотокопију дипломе о стеченом образовању, уверење о 
држављанству (не старије од 6 месеци), извод из матич-
не књиге рођених. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узимати у разматрање. Рок за подношење прија-
ва је 8 дана од дана објављивања, на адресу школе, са 
назнаком: „За конкурс”.

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

Референт за кадрове
на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња управна 
или правно-биротехничка школа, без обзира на радно 
искуство; познавање рада на рачунару, могућа провера 
психичких и радних способности, уверење о здравственој 
способности, да кандидат није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања, да има држављанство Републике Србије. Уз прија-
ву доставити: оверену фотокопију дипломе о одгова-
рајућој стручној спреми или уверење о стеченој стручној 
спреми, извод из матичне књиге рођених (фотокопија), 
уверење о држављанству (фотокопија). Уверење да 
кандидат није осуђиван установа прибавља службеним 
путем. Непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве 
неће бити узете у разматрање. Рок за подношење прија-
ва је 8 дана од дана објављивања, на адресу установе, 
поштом или лично, у времену од 09,00 до 15,00 часова.

ош „маРко оРешковиЋ“
11070 Нови Београд
Отона Жупанчича 30
тел. 011/3192-033

Директор
на одређено време од 4 године

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у складу 
са условима прописаним чл. 8 ст. 2 и чл. 120 Закона о 
основама система образовања и васпитања, поседовање 
лиценце, односно положен стручни испит, испуњавање 
услова за наставника, педагога или психолога, психичка, 
физичка и здравствена способност за рад са децом и уче-
ницима, држављанство РС. Уз пријаву поднети: оверену 
копију дипломе о одговарајућем образовању, оверену 
копију уверења о положеном стручном испиту, односно 
лиценци за наставника, педагога или психолога, доказ 
да кандидат има најмање 5 година рада у области обра-
зовања и васпитања, након стеченог одговарајућег обра-
зовања, доказ о физичкој и психичкој способности за рад 
(оригинал лекарско уверење-не старије од 6 месеци), 
уверење о држављанству Републике Србије (оригинал 
или оверена фотокопија-не старије од 6 месеци), извод 
из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фото-
копија-не старије од 6 месеци), уверење суда да против 
кандидата није покренута истрага, нити је подигнута 
оптужница (не старије од 6 месеци), биографију са крат-
ким прегледом радног искуства и предлогом програма 
рада директора школе. Доказ о испуњености услова из 
чл. 120 ст. 1 тач. 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања прибавља школа службеним путем. 
Пријаве са доказима о испуњености услова конкурса дос-
тавити у року од 15 дана од дана објављивања.

ош „20. октобаР“
11070 Нови Београд
Омладинских бригада 138

Професор руског језика
са 33% радног времена

УСЛОВИ: филолошки факултет, положен стручни испит, 
односно испит за лиценцу, услови из чл. 120 Закона о 
основама система образовања и васпитања.

Професор информатике

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, одговарајући факул-
тет, услови из чл. 120 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања.

ОСТАЛО: Пријаве са доказима о испуњености услова сла-
ти на наведену адресу, са назнаком: „За конкурс“.

саобРаЋајно 
теХниЧка школа
11080 Земун, Цара Душана 262

Наставник енглеског језика

Наставник математике
на одређено време до повратка стално 
запослене

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, према Правилнику о 
врсти и степену стручне спреме наставника, васпитача и 
стручних сарадника у средњим стручним школама.

Спремачица
3 извршиоца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена основна 
школа.

ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз пријаву поднесе сле-
дећу документацију, не старију од 6 месеци: оверену 
фотокопију дипломе као доказ о врсти и степену струч-
не спреме, оригинал или оверену фотокопију уверења о 
држављанству, извод из матичне књиге рођених - оверен 
или оригинал. Доказ о поседовању здравствене, психич-
ке и физичке способности за рад са децом и ученицима 
(лекарско уверење), доставља се пре закључења угово-
ра о раду. Уверење о неосуђиваности, по чл. 120 Закона 
о основама система образовања и васпитања, прибавља 
школа („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11). Претходну 
проверу психофизичких способности за рад са децом и 
ученицима врши надлежна служба за послове запошља-
вања, применом стандардизованих поступака. Пријаве са 
одговарајућим доказима достављају се на горенаведену 
адресу, у року од 8 дана од дана објављивања. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

кРиминалистиЧко 
полицијска академија
11080 Земун, Цара Душана 196

Наставник у звању ванредног 
професора или доцента за ужу 
научну област Увод у право и 
уставно право - Увод у право
на период од 5 година

УСЛОВИ: завршене основне студије - правни факултет, 
стечен научни назив доктора наука из одговарајуће науч-
не области и способност за наставни рад.

Наставник у звању предавача за 
ужу научну област Организација 
полиције - Организација и тактика 
полиције
на период од 5 година

УСЛОВИ: завршене основне студије - криминалистич-
ко-полицијска академија, правни факултет, војна ака-
демија или факултет безбедности, стечен академски 
назив магистра или стручни назив специјалисте из одго-
варајуће научне области и способност за наставни рад.

ОСТАЛО: Кандидати поред општих услова треба да 
испуњавају и услове предвиђене одредбама Закона о 
високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07, 
97/08, 44/10, 93/12) и Статута Криминалистичко-поли-
цијске академије. Кандидати уз пријаву прилажу: био-
графију, уверење о држављанству РС, извод из матичне 
књиге рођених, уверење да нису под истрагом (не ста-
рије од 6 месеци), диплому, односно уверење о високој 
стручној спреми, диплому или уверење о стеченом одго-
варајућем научном називу, списак стручних радова, као 
и по један примерак тих радова. Пријаве са биографијом 
и траженим доказима о стеченом образовању достављају 
се на горенаведену адресу, у року од 8 дана од дана обја-
вљивања конкурса. Пријаве поднете по истеку рока и 
пријаве без потребних доказа неће се разматрати.

национална служба за 
запошљавање

обука за активно 
тражење посла

инфоРмисаност 
сигуРност 
самопоуЗдање

наука и образовање
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гРађевински факултет 
унивеРЗитета у беогРаду
11000 Београд
Булевар краља Александра 73

Ванредни професор за ужу научну 
област Техничка механика и 
теорија конструкција
на одређено време од пет година

Ванредни професор за ужу научну 
област Инжењерска геометрија-
теорија, геометријска обрада и 
презентација у грађевинарству
на одређено време од пет година

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

Асистент за ужу научну област 
Математика
на одређено време од три године

Асистент за ужу научну област 
Примена информатике у 
грађевинарству и геодезији
на одређено време од три године

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

ОСТАЛО: Кандидати који конкуришу поред општих усло-
ва треба да испуњавају и услове предвиђене одредбама 
Закона о високом образовању и Статута Грађевинског 
факултета Универзитета у Београду. Уз пријаву достави-
ти: биографију са подацима о досадашњем раду, списак 
научних радова и оверен препис дипломе. Рок за прија-
вљивање је 15 дана од дана објављивања. Непотпуне и 
неблаговремено достављене пријаве неће се узимати у 
разматрање.

допуна конкуРса 
унивеРЗитет у беогРаду 
факултет 
политиЧкиХ наука
11000 Београд, Јове Илића 165
тел. 011/3092-999

Конкурс објављен 06.03.2013. године у публика-
цији „Послови“, допуњује се у делу УСЛОВИ, тако 
што се додаје: кандидати треба да испуњавају 
услове предвиђене Законом о високом образо-
вању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07-аутен-
тично тумачење, 97/08, 44/10 и 93/12), Стату-
том и Правилником о начину и поступку стицања 
звања и заснивања радног односа сарадника 
Универзитета у Београду - Факултета политичких 
наука. Остали део конкурса је непромењен.

унивеРЗитет у беогРаду 
факултет 
оРганиЗациониХ наука
11000 Београд, Јове Илића 154
тел. 011/3950-867

Асистент за ужу научну област 
Рачунарска статистика
на одређено време од 3 године

Асистент за ужу научну област 
Информационе технологије
на одређено време од 3 године

Асистент за ужу научну област 
Финансијски менаџмент
на одређено време од 3 године

Асистент за ужу научну област 
Управљање производњом и 
услугама
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских студија или магистар нау-
ка из одговарајуће области коме је прихваћена тема 
докторске дисертације, који је претходне нивое студија 
завршио са укупном просечном оценом најмање 08,00; 
смисао за наставни рад. Уз пријаву приложити: дипло-
му о одговарајућој стручној спреми, потврду о уписа-
ним докторским студијама; потврду о прихваћеној теми 
докторске дисертације, биографију, списак радова и 
саме радове. Сви прилози достављају се у електронској 
форми на CD-у. Услови за избор прописани су Законом о 
високом образовању, Статутом Универзитета, Статутом 
Факултета и Правилником о организацији и систематиза-
цији послова на Факултету. Рок за пријаву је 15 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се разматрати.

унивеРЗитет у беогРаду 
фаРмацеутски факултет
11000 Београд, Војводе Степе 450
тел. 011/3974-349

Ванредни професор за ужу научну 
област Социјална фармација
на одређено време од 5 година

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

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив док-
тора наука, завршен фармацеутски факултет. Поред 
наведених услова, кандидат треба да испуњава и друге 
услове предвиђене одредбама Закона о високом образо-
вању и Статутом Фармацеутског факултета.

Асистент за ужу научну област 
Медицинска биохемија
до 1/3 пуног радног времена, за рад у 
наставној бази, на одређено време од 3 
године
2 извршиоца

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

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

унивеРЗитет у беогРаду 
пољопРивРедни 
факултет
11080 Земун

Наставник за избор у звање 
и на радно место ванредног 
професора за ужу научну област 
Фитопатологија
на одређено време од 5 година

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

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

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

ОСТАЛО: Остали услови утврђени су Законом о високом 
образовању, Правилником о начину и поступку стицања 
звања и заснивања радног односа наставника Универ-
зитета у Београду, Критеријумима за стицање звања 
наставника на Универзитету у Београду и Статутом 
Факултета, у складу са којима ће бити извршен избор 
пријављених кандидата. Пријаве на конкурс, са докази-
ма о испуњености услова конкурса (биографија, списак 
радова, диплома о одговарајућој стручној спреми, извод 
из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, 
потврда надлежног органа да кандидат није под истра-
гом - документа у оригиналу или у овереном препису и не 
старија од шест месеци), достављају се на горенаведену 
адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити 
разматране. Конкурс је отворен 15 дана.

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

Доцент за ужу научну област 
Екологија, биогеографија и заштита 
животне средине
на Катедри за екологију и географију 
биљака, у Институту за ботанику и 
Ботаничкој башти „Јевремовац“
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: научни степен доктора наука из научне обла-
сти за коју се бира; непостојање сметње из чл. 62 став 4 
Закона о високом образовању и остали услови утврђени 
чл. 64 Закона о високом образовању. Пријаву са биогра-
фијом, овереним преписом дипломе и списком и сепа-
ратима научних и стручних радова доставити архиви 
Факултета, на наведену адресу, у року од 15 дана од дана 
објављивања.

основна школа 
„петаР петРовиЋ његош“
11000 Београд, Ресавска 61
тел. 011/3612-545

Наставник математике
са 67% радног времена, на одређено 
време до повратка раднице са 
породиљског боловања и боловања ради 
неге детета

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, у складу са Правил-
ником о систематизацији радних места и организацији 
рада школе. Уз пријаву кандидати су дужни да приложе: 
доказ о прописаној стручној спреми и уверење о држа-
вљанству. Пријаве слати на наведену адресу школе.

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

наука и образовање
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ош „Зага маливук“
11000 Београд
Грге Андријановића 18
тел. 011/2712-371

Наставник физичког васпитања

Наставник српског језика
на одређено време до повратка запослене 
са трудничког и породиљског одсуства и 
одсуства ради неге детета

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка запослене 
са породиљског одсуства и одсуства ради 
неге детета, до 23.09.2013. године

Наставник грађанског васпитања
на одређено време до краја школске 
године, са 10% радног времена

УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степена 
(мастер академске студије, специјалистичке академске 
студије или специјалистичке струковне студије), у скла-
ду са Законом о високом образовању („Службени гла-
сник РС“, бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08 
и 44/10), почев од 10. септембра 2005. године; високо 
образовање на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по пропису који је уређивао високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године. Кандидат мора 
да има образовање из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина стечено на високошколској устано-
ви у току студија или након дипломирања, од најмање 
30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са 
Европским системом преноса бодова. Кандидат мора да 
има занимање према Правилнику о врсти стручне спреме 
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. 
гласник РС-Просветни гласник“, бр. 11/2012). Кандидат 
мора да испуњава услове прописане чл. 120 Закона о 
основама система образовања и васпитања. Кандидат је 
дужан да пре доношења одлуке о избору обави проверу 
психофизичких способности за рад са децом и ученици-
ма код надлежне службе за запошљавање. Пријаве са 
одговарајућом документацијом (доказ о стручној спре-
ми-оверена копија дипломе, доказ о броју бодова из 
педагошких, психолошких и методичких дисциплина и 
професионалне праксе и уверење о држављанству-ове-
рена копија), доставити на адресу школе. Доказ о здрав-
ственој способности (лекарско уверење) доставља се 
пре закључења уговора о раду, а доказ о неосуђиваности 
прибавља школа. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узимати у разматрање.

Домар
на одређено време до 01.12.2013. године

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, металске, 
столарске, електричарске или водоинсталатерске струке. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања.

гимнаЗија у лаЗаРевцу
11550 Лазаревац
Доситеја Обрадовића 6
тел. 011/8129-480

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, одговарајућег 
занимања. Кандидати треба да испуњавају услове из чл. 
8 став 2 чл. 59 и чл. 120 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11), 
односно да имају стечено одговарајуће високо образо-
вање према Закону о основама система образовања 
и васпитања, на студијама другог степена (дипломске 
академске студије-мастер, специјалистичке академске 
студије или специјалистичке струковне студије) у скла-
ду са Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, 
бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08 и 44/10), 
почев од 10. септембра 2005. године или на студијама 
у трајању од најмање четири године, по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године за наставника, педагога или психолога; психичка 
и физичка способност за рад са децом и ученицима (про-
веру психофизичких способности за рад са ученицима 
врши надлежна служба за запошљавање), здравствена 
способност за рад са ученицима (доказ о испуњености 
овог услова подноси се пре закључења уговора о раду-

лекарско уверење); да кандидат није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања (уверење прибавља школа), држављан-
ство Републике Србије; да има дозволу за рад-лиценцу 
за наставника, психолога или педагога, односно поло-
жен стручни испит; да има завршену обуку и положен 
испит за директора; најмање 5 година рада на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања. Приликом пријављивања на конкурс канди-
дати треба да поднесу следећа документа: биографију 
са кратким прегледом кретања у служби; оверену фото-
копију дипломе о стеченом образовању; оверену фото-
копију уверења о положеном стручном испиту-лиценци; 
доказ-потврду о радном стажу на пословима образовања 
и васпитања; уверење о држављанству Републике Србије 
и извод из матичне књиге рођених (оригинал или овере-
не фотокопије за оба документа); с обзиром на чињеницу 
да Министарство просвете науке и технолошког развоја 
није организовало полагање испита за директора шко-
ле, пријава која не буде садржала уверење о положе-
ном испиту за директора неће се сматрати непотпуном, 
а изабрани кандадат биће у обавези да у законском року 
положи испит за директора школе. Потребно је да све 
овере на документима не буду старије од 6 месеци. Рок 
за пријављивање је 15 дана од дана објављивања кон-
курса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити 
разматране. Пријаве са доказима о испуњености услова 
слати на адресу школе.

унивеРЗитет у беогРаду 
пРавославни 
богословски факултет
11000 Београд, Мије Ковачевића 11 б

Доцент за ужу научну област 
Историја Цркве, за предмет: Општа 
историја Цркве
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат бого-
словских наука из уже научне области за коју се конкурс 
расписује, као и претходно завршене основне студије 
православне теологије, објављени стручни и научни 
радови претежно из области за коју се конкурс распи-
сује. Предност ће имати кандидати са радним искуством 
у академској настави и раду са студентима из уже науч-
не области, као и кандидати који су учествовали у науч-
ноистраживачким пројектима из наведене уже научне 
области. Избор се врши у складу са Законом о високом 
образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005, 97/2008, 
44/2010, 93/2012), Статутом Универзитета у Београду и 
Статутом Факултета и другим општим актима Универ-
зитета и Факултета. Пријаве кандидата са прилозима: 
биографија, библиографија (списак научних и стручних 
радова), радови, дипломе о одговарајућој стручној спре-
ми, извод из матичне књиге рођених, уверење о држа-
вљанству и благослов надлежног епископа, као и докази 
о радном искуству и учешћу у пројектима, подносе се на 
адресу: Универзитет у Београду, Православни богослов-
ски факултет, Мије Ковачевића 11 б, у року од 8 дана од 
дана објављивања.

XII беогРадска 
гимнаЗија
11000 Београд, Војводе Степе 82
тел. 011/2460-361

Наставник физике
са 60% радног времена

Библиотекар
са 33% радног времена

УСЛОВИ: високо образовање у складу са чл. 8 ст. 2 
Закона о основама система образовања и васпитања и 
стручна спрема према Правилнику о врсти стручне спре-
ме наставника, стручних сарадника и помоћних радни-
ка у гимназији. Кандидат поред општих услова треба да 
испуњава и посебне услове прописане чл. 120 Закона о 
основама система образовања и васпитања. Уз пријаву 
доставити: уверење о држављанству РС (оригинал или 
оверену копију), извод из матичне књиге рођених (ори-
гинал или оверену фотокопију) и оверен препис или ове-
рену копију дипломе о стеченом образовању. Неблагов-
ремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ош „кРаљ петаР I“
11000 Београд, Краља Петра 7
тел. 011/2635-420

Административно-финансијско-
књиговодствени радник-благајник

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, економска школа 
или гимназија, у складу са Правилником о организацији и 
систематизацији послова у ОШ „Краљ Петар I“, неопход-
но искуство у раду са трезором. У радни однос у установи 
може да буде примљено лице под условима прописаним 
законом, и ако има: одговарајуће образовање; психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима (доказ о томе подноси се пре закључења уговора 
о раду); да није осуђивано правоснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања (доказ о томе 
прибавља школа по службеној дужности); да има држа-
вљанство РС. Уз пријаву на конкурс приложити: извод из 
матичне књиге рођених, уверење о држављанству РС (не 
старије од 6 месеци), диплому или уверење о стеченом 
образовању. Сва документа подносе се у оригиналу или 
као оверене фотокопије. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати.

ош „ђуРа даниЧиЋ“
11000 Београд
Мештровићева 19а
тел. 011/2462-284

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање за настав-
ника основне школе, педагога и психолога у складу са 
чл. 8 ст. 2 и чл. 59 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 52/11) стечено 
на студијама другог степена-мастер академске студије, 
специјалистичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије) у складу са Законом о високом обра-
зовању („Сл. гласник РС“, бр. 97/08, 93/12), почев од 10. 
септембра 2005. године или на основним студијама у 
трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређи-
вао високо образовање до 10. септембра 2005. године; 
психичка, физичка и здравствена способност за рад са 
децом и ученицима; дозвола за рад (лиценца наставни-
ка, педагога или психолога, односно положен стручни 
испит); најмање 5 година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања; да кандидат није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и вас-
питања; држављанство РС; обука и положен испит за 
директора. Уз пријаву кандидат подноси: оверену фото-
копију дипломе о завршеном одговарајућем високом 
образовању; оверену фотокопију уверења о положе-
ном стручном испиту (дозволи за рад); потврду о раду 
у области образовања; уверење о држављанству РС-не 
старије од 6 месеци; извод из матичне књиге рођених-не 
старији од 6 месеци; лекарско уверење да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; преглед кретања у служби и стручног усаврша-
вања; предлог програма рада директора школе; уверење 
о неосуђиваности прибавља школа. Изабрани кандидат 
има обавезу да у законском року положи испит за дирек-
тора. Рок за пријаву је 15 дана од дана објављивања 
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање.

Обука за
активно 
тражење
посла

Посао се не чека, 
посао се тражи

Обука за активно
тражење посла
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конкурентску 

предност

Запослимо 
Србију 

Локални акциони планови запошљавања
Запослимо Србију 

Национална служба
за запошљавање
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сРедња школа
11306 Гроцка, Ужичка 2
тел. 011/8500-531

Наставник математике
за 50% радног времена, на одређено 
време

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани мате-
матичар.

Помоћни радник

УСЛОВИ: I степен стручне спреме.

ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 8 дана од дана обја-
вљивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће бити узете у разматрање. Уз пријаву на конкурс 
приложити: доказ о поседовању држављанства Републи-
ке Србије; оверен препис/фотокопију сведочанства о сте-
пену стручне спреме; доказ да против лица није покренут 
кривични поступак; CV са сликом. Школа није у обавези 
да враћа конкурсну документацију. Ближе информације о 
конкурсу могу се добити код секретара школе и на броје-
ве телефона: 011/8500-720, 8500-531.

осма беогРадска 
гимнаЗија
11000 Београд, Грчића Миленка 71
тел. 011/2850-779

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора школе може бити изабрано лице 
које испуњава услове прописане у чл. 8 став 2 и чл. 59 
став 5, чл. 120 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11); да 
поседује одговарајуће високо образовање стечено на 
студијама другог степена-мастер академске студије, спе-
цијалистичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије у складу са Законом о високом обра-
зовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07-аутентично 
тумачење, 97/08 и 44/10), почев од 10. септембра 2005. 
године или високо образовање стечено на основним сту-
дијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године за наставника гимназије, за педагога или психо-
лога; да поседује дозволу за рад (лиценцу) за наставни-
ка, педагога или психолога; да поседује обуку и положен 
испит за директора (програм обуке за директора школе 
и подзаконски акт којим се регулише ова материја нису 
донети, па ће изабрани кандидат бити у обавези да поло-
жи испит за директора у року од годину дана од дана 
ступања на дужност, тј. од дана доношења подзаконског 
акта); да поседује психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; да није осуђивано 
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања; да поседује држављанство РС; нај-
мање 5 година рада у установи на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. 
Уз пријаву кандитат подноси: пријаву са биографским 
подацима, односно радну биографију; оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом образовању; лекарско уверење 
да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; оверену фотокопију уверења 
о положеном стручном испиту-лиценци; потврду о раду 
у области образовања; извод из матичне књиге рођених 
(нови образац-оригинал или оверена фотокопија); уве-
рење о држављанству РС (нови образац-оригинал или 
оверена фотокопија); остала документа која могу пос-
лужити приликом доношења одлуке о избору. Извод из 
казнене евиденције, за све кандидате, пре доношења 
одлуке о избору прибавља школа. Пријаву са комплет-
ном документацијом о испуњавању услова конкурса дос-
тавити у року од 15 дана од дана објављивања. Непо-
тпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

унивеРЗитет у беогРаду 
саобРаЋајни факултет
11000 Београд, Војводе Степе 305

Расписује конкурс за избор у звање и заснивање 
радног односа:

Ванредни или редовни професор 
за ужу научну област Индустријска 
логистика, ланци снабдевања и 
складишни системи
на одређено време од 5 година, са 70% 
радног времена

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив док-
тора наука.

Асистент за ужу научну област 
Операциона истраживања у 
поштанском и телекомуникационом 
саобраћају
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских студија.

Сарадник у настави за ужу научну 
област Управљање и експлоатација 
путева
на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: студент мастер студија.

ОСТАЛО: Поред наведених услова, кандидати треба да 
испуњавају и услове предвиђене одредбама Закона о 
високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05) и Ста-
тутом Универзитета и Статутом Саобраћајног факултета. 
Рок за пријављивање је 15 дана. Пријаве са доказима 
о испуњености услова конкурса (биографија, дипломе, 
списак радова и радове) доставити на адресу Факултета.

основна школа 
„душан вукасовиЋ 
диоген“
11279 Бечмен, 11. октобра 36
тел. 011/8438-217

Наставник математике

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор матема-
тике, дипломирани математичар, дипломирани матема-
тичар за теоријску математику и примене, дипломирани 
математичар за рачунарство и информатику, дипломи-
рани математичар-информатичар, професор математике 
и рачунарства, дипломирани математичар за математи-
ку економије, дипломирани информатичар, професор 
информатике-математике, дипломирани математичар-
астроном, дипломирани математичар-примењена мате-
матика, дипломирани информатичар; да кандидат има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима (лекарско уверење доставља само 
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду); да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања (уверење прибавља шко-
ла од СУП-а по службеној дужности); извршена провера 
психофизичких способности за рад са децом и ученици-
ма коју врши надлежна служба за запошљавање (школа 
упућује кандидате који испуњавају тражене услове, пре 
доношења одлуке о избору); држављанство Републике 
Србије. Уз пријаву на конкурс доставити следећа доку-
мента: оригинал или оверену фотокопију дипломе о 
стеченој стручној спреми, оригинал или оверену фото-
копију уверења о држављанству. Пријаве са доказима о 
испуњености услова доставити на горенаведену адресу. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања.

основна школа 
„душан вукасовиЋ 
диоген“
11279 Бечмен, 11. октобра 36
тел. 011/8438-217

Спремачица

УСЛОВИ: основна школа, са или без радног искуства; да 
кандидат има психичку, физичку и здравствену способ-
ност (лекарско уверење доставља само изабрани канди-
дат, пре закључења уговора о раду); да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања (уверење прибавља школа од СУП-
а по службеној дужности); држављанство Републике 
Србије. Уз пријаву на конкурс доставити следећа доку-
мента: оригинал или оверену фотокопију дипломе о 
стеченој стручној спреми, оригинал или оверену фото-
копију уверења о држављанству. Пријаве са доказима о 
испуњености услова доставити на горенаведену адресу. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања.

поништење конкуРса 
ош „сутјеска“
11080 Земун, Задругарска 1
тел. 011/2611-796

Конкурс објављен 06.03.2013. године у публика-
цији „Послови“, поништава се у целости.

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

Транспортни радник
са пробним радом до 4 месеца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена основна 
школа или II степен стручне спреме, ПК радник, са или 
без радног искуства у струци, уверење о здравственој 
способности, могућа провера психофизичких и радних 
способности, да кандидат није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања; да има држављанство Републике Србије. Уз прија-
ву доставити: оверену фотокопију дипломе о одгова-
рајућој стручној спреми или уверење о стеченој стручној 
спреми, извод из матичне књиге рођених (фотокопија), 
уверење о држављанству (фотокопија). Уверење да 
кандидат није осуђиван установа прибавља службеним 
путем. Непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве 
неће бити узете у разматрање. Рок за подношење прија-
ва је 8 дана од дана објављивања, на адресу установе 
или лично, од 09,00 до 15,00 часова.

основна школа 
„милена павловиЋ 
баРили“
11000 Београд, Романа Ролана 67
тел. 011/2780-772

Професор физике
са 40% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана (замена запосленог који је 
на месту директора школе на одређено 
време)

УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степена 
(мастер академске студије, специјалистичке академске 
студије или специјалистичке струковне студије) у скла-
ду са Законом о високом образовању („Службени гла-
сник РС“, бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08 
и 44/10), почев од 10. септембра 2005. године; високо 
образовање на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по пропису који је уређивао високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године. Кандидат мора 
да има образовање из психолошких, педагошких и мето-

Обука за активнО тражење пОсла

наука и образовање
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дичких дисциплина стечено на високошколској устано-
ви у току студија или након дипломирања, од најмање 
30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са 
Европским системом преноса бодова; да има занимање 
према Правилнику о врсти стручне спреме наставника 
и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник 
РС-Просветни гласник“, бр. 11/2012); 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 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања; да има држављан-
ство Републике Србије. Сви кандидати су у обавези да уз 
пријаву на конкурс приложе следећа документа, у ориги-
налу или у овереном препису (не старије од 6 месеци): 
кратке биографске податке, оверену фотокопију дипло-
ме о стеченом степену стручне спреме одређене врсте 
занимања, извод из матичне књиге 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. У поступку одлучивања о избору кандидата за 
радна места наставника биће извршена провера психо-
физичких способности за рад са децом и ученицима код 
Националне службе за запошљавање. Доказ о неосуђи-
ваности прибавља школа. Рок за пријављивање је 8 
дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће бити разматране. Пријаве са 
документацијом подносе се лично или поштом, на адресу 
школе, са назнаком: „За конкурс“. Ближе информације 
о конкурсу могу се добити код секретара школе, на број 
тел. 011/2780-772.

унивеРЗитет 
пРивРедна академија 
факултет За менаЏмент 
малиХ и сРедњиХ 
пРедуЗеЋа
11000 Београд, Венизелосова 31
тел. 011/2620-866

Наставник за ужу научну област 
Економија и финансирање
на неодређено или одређено време од 5 
година

УСЛОВИ: високо образовање из поља друштвено-хума-
нистичких наука и докторат из области за коју се бира. 
Остали услови за избор наставника и сарадника прописа-
ни су Законом о високом образовању и Статутом Факул-
тета за менаџмент малих и средњих предузећа. Предност 
имају наставници са звањем ванредног, односно редо-
вног професора. Пријаве са биографијом и доказима о 
испуњености услова из конкурса (оверене копије дипло-
ма, списак научних и стручних радова) достављају се у 
року од 15 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве 
слати на адресу: Травничка 2, Београд.

сРедња 
туРистиЧка школа
11070 Нови Београд
Отона Жупанчича 4

Наставник физике

Наставник филозофије
са 50% радног времена

Наставник немачког језика
са 40% радног времена

Наставник српског језика и 
књижевности
на одређено време до повратка запослене 
са породиљског одсуства

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће високо 
образовање из чл. 8 ст. 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања, тј. високо образовање стече-
но на студијама другог степена (дипломске академске 
студије-мастер, специјалистичке академске студије или 
специјалистичке струковне студије), у складу са Зако-
ном о високом образовању, почев од 10.09.2005. годи-
не или на основним студијама у трајању од најмање 4 
године, по пропису који је уређивао високо образовање 
до 10.09.2005. године, да испуњава услове прописа-
не Правилником о врсти стручне спреме наставника, 

стручних сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама и чл. 8 и чл. 120 Закона о основама система 
образовања и васпитања. Уз пријаву доставити: ове-
рену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, 
уверење о држављанству РС и извод из матичне књи-
ге рођених (оригинал или оверене фотокопије) и краћу 
биографију. Проверу психофизичких способности за рад 
са децом и ученицима кандидата који уђу у ужи избор, 
врши надлежна служба за послове запошљавања, при-
меном стандардизованих поступака. Кандидат који буде 
изабран је дужан да пре закључења уговора о раду 
достави уверење о психичкој и здравственој способно-
сти за рад са децом и ученицима. Уверење да кандидат 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена чл. 120 ст. 1 тач. 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања, прибавља школа по службеној 
дужности.

ош „стеван сРемац“
11272 Добановци, Маршала Тита 6
тел. 011/8465-645

Наставник енглеског језика
са 55% радног времена, на одређено 
време до две године - до повратка 
запослене са одсуства ради одржавања 
трудноће и породиљског одсуства

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Поред општих 
услова за заснивање радног односа кандидат треба да 
испуњава и услове из чл. 8, 120 и 122 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања и да има одго-
варајуће образовање предвиђено Правилником о врсти 
и степену стручне спреме наставника и стручних сарад-
ника у основној школи: дипломирани професор, односно 
дипломирани филолог за енглески језик и књижевност; 
дипломирани професор енглеског језика и књижевнос-
ти; мастер филолог (студијски програм или главни пред-
мет/профил енглески језик); мастер професор језика и 
књижевности (студијски програм или главни предмет/
профил енглески језик). Уз пријаву на конкурс канди-
дат прилаже: оверену фотокопију дипломе, уверење о 
држављанству Републике Србије (оригинал или оверену 
копију), извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверену копију). Уверење да кандидат није осуђиван и да 
није под истрагом прибавља школа. Лекарско уверење о 
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад 
са децом и ученицима (не старије од 6 месеци, ориги-
нал или оверену копију), доставља изабрани кандидат. 
Пријаве са доказима о испуњавању услова и биогра-
фијом доставити на адресу школе, у року од 8 дана од 
дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се разматрати.

ош „биса симиЋ“
11408 Велика Крсна
тел. 011/8215-455

Шеф рачуноводства

УСЛОВИ: одговарајуће образовање према Правилнику 
о организацији и систематизацији радних места у ОШ 
„Биса Симић“, Велика Крсна - IV, VI или VII степен струч-
не спреме, економске струке, са положеним стручним 
испитом, држављанство Републике Србије, 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, да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад. Предвиђена је и пре-
тходна провера психофизичких способности кандидата, 
коју врши надлежна служба за послове запошљавања, 
применом стандардизованих поступака. Рок за пријаву је 
15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у 
разматрање.

ош „станко маРиЋ“
Земун, Угриновци
тел. 011/8409-308

Библиотекар
са 50% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће образовање: високо образо-
вање стечено на студијама другог степена (дипломске 
академске студије-мастер, специјалистичке академске 
студије или специјалистичке струковне студије), у скла-
ду са Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, 
бр. 75/2005, 100/2007-аутентично тумачење и 97/2008), 
почев од 10.09.2005. године или на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године: 
високо образовање стечено на студијама првог степена 
(основне академске, односно струковне студије), студија-
ма у трајању од 3 године или више образовање; стечено 
звање: дипломирани библиотекар-информатичар, про-
фесор, односно дипломирани филолог језика и књижев-
ности, професор, односно дипломирани филолог језика 
за општу књижевност са теоријом књижевности, профе-
сор разредне наставе, професор језика и књижевности, 
односно књижевности и језика, смер за библиотекарство, 
професор, односно дипломирани филолог књижевности 
и језика, професор српскохрватског језика и југословен-
ске књижевности, професор српског језика и књижев-
ности, професор српске књижевности и језика са општом 
књижевношћу, професор, односно дипломирани фило-
лог за југословенску књижевност и српскохрватски језик, 
професор, односно дипломирани филолог за југословен-
ску књижевност и општу књижевност, мастер библиоте-
кар-информатичар, мастер филолог, мастер професор 
језика и књижевности.

Домар-ложач

Домар-ложач
са 50% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће образовање према Правилнику о 
систематизацији радних места; послове домара-ложача 
школе може обављати висококвалификовани или квали-
фиковани радник, односно лице са завршеним III, IV или 
V степеном стручности, са положеним испитом за ложача 
или руковаоца централног грејања (електро, столарске, 
машинске, металске, водоинсталатерске, електричарске 
струке). Кандидат треба да испуњава следеће услове: а) 
да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; б) да није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања; ц) да има држављанство РС. Доказ из тачке 
а) изабрани кандидат подноси приликом закључивања 
уговора о раду. Доказ из тачке б) прибавља школа по 
службеној дужности. Рок за пријаву је 8 дана од дана 
објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. Уз пријаву на оглас приложити: 
молбу са кратким биографским подацима, оригинал или 
оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених, 
оригинал или оверену фотокопију уверења о држављан-
ству-не старије од 6 месеци, оверену фотокопију дипло-
ме о стеченој стручној спреми, уверење надлежног суда 
да кандидат није под истрагом (не старије од 6 месеци), 
уверење о положеном испиту за ложача или руковаоца 
централног грејања. Изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду подноси лекарско уверење да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима. По објављивању резултата конкурса учесни-
ци могу да подигну приложену документацију у секрета-
ријату школе. Молбе се шаљу 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

наука и образовање
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унивеРЗитет у беогРаду 
машински факултет
11000 Београд, Краљице Марије 16

Наставник у звању ванредног 
професора за ужу научну област 
Термомеханика
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: завршен машински факултет-VIII степен 
стручне спреме, доктор техничких наука и други услови 
утврђени чл. 65 Закона о високом образовању и чл. 11.4. 
Статута Машинског факултета. Пријаве на конкурс са 
доказима о испуњености услова достављају се на адре-
су: Машински факултет у Београду, Краљице Марије 16, 
соба бр. 121, у року од 15 дана од дана објављивања 
конкурса.

унивеРЗитет у беогРаду 
факултет 
ветеРинаРске медицине
11000 Београд, Булевар ослобођења 18
тел. 011/3615-436

Ванредни или редовни професор 
за ужу научну област Клиничка 
дијагностика, патологија и терапија 
животиња
на одређено време од 5 година или на 
неодређено време

Ванредни или редовни професор за 
ужу научну област Фармакологија и 
токсикологија
на одређено време од 5 година или на 
неодређено време

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, ветеринарски 
факултет, научни степен доктора наука из научне обла-
сти за коју се бира. Остали услови утврђени су чл. 64 
Закона о високом образовању и чл. 134 и 135 Статута 
Факултета ветеринарске медицине.

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

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, хемијски факултет, 
научни степен доктора наука из научне области за коју се 
бира. Остали услови утврђени су чл. 64 Закона о високом 
образовању и чл. 133 и 134 Статута Факултета ветери-
нарске медицине.

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

Доцент или ванредни професор 
за ужу научну област Хигијена и 
технологија меса
на одређено време од 5 година

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

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, ветеринарски 
факултет, научни степен доктора наука из научне обла-
сти за коју се бира. Остали услови утврђени су чл. 64 
Закона о високом образовању и чл. 133 и 134 Статута 
Факултета ветеринарске медицине.

Доцент за ужу научну област 
Гинекологија са андрологијом
на одређено време од 5 година

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

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, ветеринарски 
факултет, научни степен доктора наука из научне обла-
сти за коју се бира. Остали услови утврђени су чл. 64 
Закона о високом образовању и чл. 133 Статута Факулте-
та ветеринарске медицине.

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

УСЛОВИ: магистар наука из научне области за коју се 
бира или студент докторских академских студија из вете-
ринарске медицине који је претходне нивое студија завр-
шио са укупном просечном оценом најмање осам, VII/1 
степен стручне спреме, завршен факултет ветеринарске 
медицине, смисао за наставни рад.

Асистент за ужу научну област 
Хигијена и технологија меса
на одређено време од 3 године

Асистент за ужу научну област 
Хистологија и ембриологија
на одређено време од 3 године
2 извршиоца

УСЛОВИ: магистар наука из научне области за коју се 
бира или VII/1 степен стручне спреме, завршен факул-
тет ветеринарске медицине, студент докторских академ-
ских студија из ветеринарске медицине који је претходне 
нивое студија завршио са укупном просечном оценом нај-
мање осам, смисао за наставни рад.

ОСТАЛО: Поред наведених услова, кандидати треба да 
испуњавају и услове предвиђене одредбама Закона о 
високом образовању и Статутом Факултета ветеринарс-
ке медицине. Пријаве са доказима о испуњености услова 
конкурса (биографија, дипломе, списак радова, радови и 
копија личне карте) доставити у року од 15 дана од дана 
објављивања конкурса.

ош „петаР коЧиЋ“
11080 Земун, Првомајска 79
тел. 011/2196-149

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Потребни услови и документа уз биографију: 
високо образовање (сходно чл. 8 Закона о основама 
система образовања и васпитања ) - приложити ове-
рену фотокопију дипломе; да кандидат има лиценцу за 
наставника, педагога или психолога - приложити овере-
ну фотокопију лиценце; најмање 5 година радног стажа 
у области образовања и васпитања - оверена фотокопија 
радне књижице; да је психички, физички и здравствено 
способан за рад са децом; да није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 
1 тачка 3 Закона; положен стручни испит за директора 
школе; уверење да кандидат није под истрагом; уверење 
о држављанству (оверена фотокопија). Услови су у скла-
ду са чл. 8, 59 и 120 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 52/11). Рок 
за предају документације је 15 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови“, на горенаведену адресу. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање. Контакт особа је секретар школе: Доротеа 
Радовановић.

муЗиЧка школа 
„станковиЋ“
11000 Београд, Кнеза Милоша 1а
тел. 011/3230-226

Наставник џез клавира, малих 
ансамбла и историје џез музике

Наставник хармоније, музичких 
облика и контрапункта
на одређено време до повратка 
запосленог са неплаћеног одсуства

Наставник клавира

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са чл. 8 
Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11), Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника у основној 
музичкој школи и Правилником о врсти стручне спреме 
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника 
у стручним школама. Остали услови прописани су чл. 120 
Закона о основама система образовања и васпитања. Уз 
пријаву на конкурс, са биографским подацима, кандида-
ти су у обавези да приложе следеће доказе о испуње-
ности услова: оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању и оригинал или оверену фотокопију уверења 
о држављанству. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Пријаве се шаљу на адре-
су школе, са назнаком: „За конкурс“. У поступку одлу-
чивања о избору наставника директор врши ужи избор 
кандидата које упућује на претходну проверу психофи-
зичких способности за рад са децом и ученицима (коју 
врши надлежна служба за послове запошљавања), у 
року од 8 дана од дана истека рока за подношење прија-
ва. Лекарско уверење доставља се пре закључења уго-
вора о раду, а доказ о неосуђиваности прибавља школа.

пРва беогРадска 
гимнаЗија
11000 Београд, Цара Душана 61
тел. 011/629-321

Наставник биологије

УСЛОВИ: професор биологије, односно дипломирани 
биолог, дипломирани молекуларни биолог, дипломирани 
биолог, смер заштита животне средине.

Наставник хемије
са 60% радног времена

УСЛОВИ: професор хемије, дипломирани хемичар, дип-
ломирани хемичар опште хемије, дипломирани хемичар 
за истраживање и развој, дипломирани хемичар, смер 
хемијско инжењерство.

ОСТАЛО: Кандидат треба да испуњава, поред општих 
услова прописаних законом, и посебне услове прописане 
чл. 120 и чл. 8 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11). 
Пријаве са доказом о стручној спреми и држављан-
ству Републике Србије доставити секретаријату школе. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у 
разматрање.

0800 300 301
позив је бесплатан

нсЗ позивни центар

наука и образовање
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ош „илија гаРашанин“
11306 Гроцка, Булевар револуције 11
тел. 011/8500-375
e-mail: оs.i.garasanin@gronet.rs

Наставник математике

Наставник хемије
са 90% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да имају одговарајуће обра-
зовање, у складу са чл. 8 став 1 тач. 1 и 2 и чл. 120 став 
1 тач. 1 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11) и Правилником 
о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника 
у основној школи; психичка, физичка и здравствена спо-
собност за рад са децом и ученицима - доказује се лекар-
ским уверењем које је кандидат у обавези да достави 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 образо-
вања и васпитања (прибавља школа). Уз пријаву подне-
ти: оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; 
уверење о држављанству (не старије од 6 месеци); извод 
из матичне књиге рођених. Рок за подношење пријава је 
8 дана од дана објављивања. Неблаговремене пријаве 
неће се разматрати.

испРавка огласа 
ош „никола тесла“
11351 Винча
Јована Јовановића Змаја 1
тел. 011/8065-950

Оглас објављен 27.02.2013. године у публика-
цији „Послови“, мења се у називу радних места: 
наставник информатике и рачунарства, са 40% 
радног времена, на одређено време до краја 
школске године, и наставник информатике и 
рачунарства, са 90% радног времена, на одређе-
но време до краја школске године, и исправно 
треба да стоји: наставник информатике и рачу-
нарства, са 30% радног времена, и наставник 
информатике и рачунарства, на одређено време 
до краја школске 2012/2013. године. У осталом 
делу оглас је непромењен.

основна школа 
„надеЖда петРовиЋ“
11070 Нови Београд, Луја Адамича 4
тел. 011/2601-295

Наставник ликовне културе
са 80% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, у складу са Пра-
вилником о врсти стручне спреме наставника и стручних 
сарадника; да кандидат има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 ст. 1 тач. 3 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања; држављанство Републике 
Србије. Уз пријаву доставити: уверење о држављанству, 
оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спре-
ми, извод из матичне књиге рођених. Уверење о здрав-
ственој способности подноси се пре закључења уговора 
о раду, а доказ о неосуђиваности прибавља школа. У 
току поступка одлучивања о избору, надлежна служба за 
запошљавање врши проверу психофизичких способно-
сти кандидата, применом стандардизованих поступака. 
Пријаве слати искључиво поштом на наведену адресу.

Сервирка

УСЛОВИ: III или II степен стручне спреме, угоститељске 
струке; да кандидат није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривична дела утврђена у чл. 120 ст. 1 тач. 3 
Закона о основама система образовања и васпитања; 
држављанство Републике Србије. Уз пријаву доставити: 
уверење о држављанству, оверену фотокопију дипло-
ме о стеченој стручној спреми, извод из матичне књиге 
рођених. Уверење о здравственој способности и потврда 
о испуњености услова за рад у кухињи подносе се пре 
закључења уговора о раду, а доказ о неосуђиваности 
прибавља школа у току поступка избора кандидата. 
Пријаве слати искључиво поштом на наведену адресу.

допуна огласа 
гРафиЧка школа
11070 Нови Београд
Отона Жупанчича 19
тел. 011/2696-931

Оглас објављен 06.03.2013. године у публикацији 
„Послови“, допуњује се у називу радног места, 
тако што треба да гласи: наставник практичне 
наставе типографије, са 69% радног времена.

пРавно-пословна 
школа „беогРад”
11000 Београд, Светогорска 45
тел. 011/3242-513, 3242-062

Наставник филозофије
са 90% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном зани-
мању. У радни однос у установи може да буде примљено 
лице под условима прописаним законом и ако има: одго-
варајуће образовање; психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђи-
вано правоснажном пресудом за кривична дела утврђена 
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања; држављанство Републике Србије. 
Кандидати су дужни да уз пријаву доставе и документа-
цију о испуњавању услова конкурса (диплому или пре-
пис, уверење о држављанству, извод из матичне књиге 
рођених, уверење да се против кандидата не води кри-
вични поступак и да није осуђиван за кривична дела која 
му онемогућавају рад у просвети и биографију). Пријаве 
са доказима о испуњавању услова подносе се на наведе-
ну адресу школе, са назнаком: „За конкурс“. Сви канди-
дати биће обавештени о одлуци директора о избору, а 
након извршене претходне провере психофизичких спо-
собности кандидата и прибављеног мишљења Школског 
одбора. Ближа обавештења о конкурсу могу се добити 
у секретаријату школе, на бројеве телефона: 011/3242-
513, 011/3242-062.

висока ЗдРавствена 
школа стРуковниХ 
студија у беогРаду
11080 Земун, Цара Душана 254

Техничар-референт за заштиту на 
раду

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, правно-биротехничка 
школа, усмерење: техничар заштите од пожара. Уз прија-
ву доставити: оверену фотокопију дипломе о одгова-
рајућој стручној спреми, оверену фотокопију извода из 
матичне књиге рођених, оверену фотокопију уверења 
о држављанству. Пријаве на конкурс, са биографијом и 
прилозима којима кандидат доказује да испуњава услове 
конкурса, подносе се у року од 8 дана од дана објављи-
вања, на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговре-
мено достављене пријаве неће се разматрати.

унивеРЗитет у беогРаду 
факултет За 
фиЗиЧку Хемију
11000 Београд, Студентски трг 12-16
тел. 011/3336-601

Наставник у звању доцента за ужу 
научну област Физичка хемија-
квантна хемија, за предмет: 
Атомистика
на одређено време од пет година

Наставник у звању доцента за ужу 
научну област Физичка хемија-
биофизичка хемија и динамика 
неравнотежних процеса, за 
предмет: Биофизичка хемија I
на одређено време од пет година

Наставник у звању доцента за ужу 
научну област Физичка хемија-
радиохемија и нуклеарна хемија, за 
предмет: Радиохемија и нуклеарна 
хемија
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен 
доктора наука; неосуђиваност за кривична дела из чл. 
62 став 4 Закона о високом образовању. Остали услови 
утврђени су одредбама Закона о високом образовању 
(„Сл. гласник РС“, бр. 76/05) и Статутом Факултета, 
у складу са којима ће бити извршен избор. Пријаве са 
биографијом и доказима о испуњености услова конкурса 
доставити архиви Факултета, на наведену адресу, у року 
од 15 дана од дана објављивања.

ош „стаРина новак“
11060 Београд, Кнез Данилова 33-37

Наставник српског језика
са 27% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да има: одговарајуће образо-
вање - високо образовање стечено на студијама другог 
степена (мастер академске студије, специјалистичке ака-
демске студије или специјалистичке струковне студије), 
у складу са Законом о високом образовању („Службени 
гласник РС“, бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 
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 образовање 
до 10. септембра 2005. године; образовање из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина стечено 
на високошколској установи у току студија или након 
дипломирања, од најмање 30 бодова и шест бодова прак-
се у установи, у складу са Европским системом преноса 
бодова; занимање према Правилнику о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Службени гласник РС-Просветни гласник“, бр. 
11/2012). Кандидат мора да испуњава и следеће услове: 
да има психичку, 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 основама система образовања и васпи-
тања; да има држављанство Републике Србије. Кандида-
ти за радна места наставника дужни су да пре доношења 
одлуке о избору обаве проверу психофизичких способно-
сти за рад са децом и ученицима, код надлежне службе 
за послове запошљавања. Уз пријаву кандидат треба да 
достави: радну биографију; оверену фотокопију доказа о 
стручној спреми (диплому или уверење, уколико дипло-
ма није издата) и доказ о броју бодова из педагошких, 
психолошких и методичких дисциплина и професионал-
не праксе; оригинал или оверену фотокопију уверења 
о држављанству. Доказ о здравственој способности 
(лекарско уверење) доставља се пре закључења уговора 
о раду, а доказ о неосуђиваности прибавља школа. Рок 
за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања. 
Пријаве слати на адресу школе. Непотпуне и неблагов-
ремене пријаве неће бити разматране. Додатне инфор-
мације могу се добити на број телефона: 011/3347-633.

Tржиштe рада

АнАлитички  приступ  
зАпошљАвАњу
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унивеРЗитет у беогРаду 
машински факултет
11000 Београд, Краљице Марије 16

Наставник у звању редовног 
професора за ужу научну област 
Математика-Рачунарство

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор матема-
тичких наука и други услови утврђени чл. 65 Закона о 
високом образовању и чланом 11.4. Статута Машинског 
факултета.

Наставник у звању редовног 
професора, на неодређено време, 
са пуним радним временом или 
наставник у звању ванредног 
професора, на одређено време 
од 5 година, са пуним радним 
временом, за ужу научну област 
Теорија машина и механизама и 
Инжењерско цртање са нацртном 
геометријом

Наставник у звању доцента за ужу 
научну област Теорија машина и 
механизама и Инжењерско цртање 
са нацртном геометријом
на одређено време од 5 година

Наставник у звању доцента за ужу 
научну област Механизација
на одређено време од 5 година

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

Сарадник у звању асистента за 
ужу научну област Математика-
Рачунарство
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: завршен математички факултет-VII/1 степен 
стручне спреме и други услови утврђени чл. 72 Закона 
о високом образовању и чл. 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.

основна школа 
„светислав голубовиЋ 
митРаљета“
11080 Земун – Батајница
Далматинске загоре 94
тел/факс: 011/7870-080

Наставник енглеског језика
са 70% радног времена

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене одсутне 
запослене преко 60 дана

Стручни сарадник-библиотекар

УСЛОВИ: Кандидат треба да поседује одговарајућу 
стручну спрему предвиђену Правилником о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр. 
11/12) и да испуњава услове из чл. 8 и чл. 120 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС“, бр. 72/09 и 52/11). Уз пријаву на конкурс приложити: 
оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спре-
ми; уверење о држављанству РС-оригинал или оверену 
фотокопију; извод из матичне књиге рођених-ориги-
нал или оверену фотокопију; оверену фотокопију оба-

вештења о положеној лиценци (уколико кандидат има 
лиценцу). Кандидати који уђу у ужи избор биће упуће-
ни на претходну проверу психофизичких способности 
коју врши надлежна служба за послове запошљавања. 
Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене 
способности за рад са децом и ученицима доставља се 
пре закључења уговора о раду. Уверење да кандидати 
нису осуђивани за кривична дела утврђена у чл. 120 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и вас-
питања - прибавља школа. Пријаве се подносе на адресу 
школе, у року од 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у 
разматрање.

пРедшколска установа 
„HaPPY KIDS”
11000 Београд
Љубомира Стојановића 4
тел. 011/3294-542

Васпитач-приправник
на одређено време до 24 месеца
2 извршиоца

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен кандидат 
који испуњава следеће услове: поседовање одгова-
рајућег образовања - високо образовање на студијама 
првог степена (основне струковне или основне академс-
ке студије) у трајању од три године или на студијама дру-
гог степена (дипломске академске-мастер, специјалис-
течке академске или специјалистичке струковне студије) 
или више образовање васпитача, без обзира на радно 
искуство; психичка, физичка и здравствена способ-
ност за рад са децом; држављанство Републике Србије; 
неосуђиваност правноснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања.

Медицинска сестра-васпитач-
приправник
на одређено време до 24 месеца
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња медицинска 
школа, васпитачки смер, без обзира на радно искуство; 
да кандидат има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом - уверење о здравственој спо-
собности; да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања; да има 
држављанство Републике Србије.

Стручни сарадник-психолог-
приправник
на одређено време до 24 месеца
2 извршиоца

УСЛОВИ: да кандидат има високо образовање на студија-
ма другог степена (дипломске академске студије-мастер, 
специјалистичке академске студије или специјалистич-
ке струковне студије), високо образовање на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, у скла-
ду са законом, образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања, од 
најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у 
складу са Европским системом преноса бодова, фило-
зофски факултет-група за психологију, без обзира на 
радно искуство; уверење о здравственој способности; 
да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања; да има држављанство 
Републике Србије.

ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: оверену фотокопију 
дипломе о одговарајућој стручној спреми или уверење 
о стеченој стручној спреми, извод из матичне књиге 
рођених (фотокопија), уверење о држављанству (фото-
копија). Уверење да кандидат није осуђиван установа 
прибавља службеним путем. Непотпуне, неуредне и 
неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања, на адресу установе, поштом или лично, у време-
ну од 09,00 до 15,00 часова. Одлуку о избору кандидата 
директор ће донети у року од 8 дана од дана добијања 
мишљења Управног одбора. Пријаве слати на горена-
ведену адресу. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити на број телефона: 011/3294-542.

унивеРЗитет у беогРаду 
филолошки факултет
11000 Београд, Студентски трг 3
тел. 011/2638-622

Ванредни професор за ужу научну 
област Палеославистика, предмет: 
Упоредна граматика словенских 
језика
на одређено време од 5 година

Ванредни професор за ужу научну 
област Англистика, предмет: 
Енглеска књижевност
на одређено време од 5 година

Ванредни професор за ужу научну 
област Туркологија, предмет: 
Турски језик и књижевност
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен док-
тора наука из научне области за коју се бира. Остали 
услови утврђени су чл. 64 Закона о високом образовању 
и чл. 106 Статута Филолошког факултета Универзитета 
у Београду.

Доцент за ужу научну област 
Англистика, предмет: Енглески 
језик
на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област 
Туркологија, предмет: Турски језик 
и књижевност
на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област 
Синологија, предмет: Кинески језик 
и књижевност
на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област 
Хиспанистика, предмет: Хиспанске 
књижевности
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен док-
тора наука из научне области за коју се бира. Остали 
услови утврђени су чл. 64 Закона о високом образовању 
и чл. 105 Статута Филолошког факултета Универзитета 
у Београду.

Виши лектор за ужу научну област 
Словакистика, предмет: Словачки 
језик
на одређено време од 3 године

Виши лектор за ужу научну 
област Неохеленистика, предмет: 
Савремени грчки језик
на одређено време од 3 године

Виши лектор за ужу научну област 
Романистика, предмет: Француски 
језик
на одређено време од 3 године

Виши лектор за ужу научну област 
Арабистика, предмет: Арапски језик
на одређено време од 3 године

Лектор за ужу научну област 
Неохеленистика, предмет: 
Савремени грчки језик
на одређено време од 3 године

Лектор за ужу научну област 
Англистика, предмет: Савремени 
енглески језик
на одређено време од 3 године
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УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, филолошки или 
њему одговарајући факултет; општи успех на основним 
студијама најмање 08,00; смисао за наставни рад. Остали 
услови утврђени су чл. 70 Закона о високом образовању 
и чл. 114 Статута Филолошког факултета Универзитета у 
Београду. Кандидати подносе: пријаву са биографијом, 
диплому одговарајуће дисциплине, списак радова и 
радове, на наведену адресу Факултета, у року од 15 дана 
од дана објављивања конкурса.

ош „Радојка лакиЋ“
11000 Београд
Др Александра Костића 1-7
тел. 011/3619-713

Педагог

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, у складу са Пра-
вилником о врсти стручне спреме наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС-Просвет-
ни гласник“, бр. 6/96, 3/99, 10/2002, 4/2003, 20/2004, 
5/2005, 2/2007, 3/2007, 4/2007, 17/2007, 20/2007, 1/2008, 
4/08, 6/08, 9/09, 3/10). Кандидат треба да испуњава усло-
ве прописане одредбама чл. 8 став 2 тач. 1 и 2 и чл. 120 
Закона о основама система образовања и васпитања; да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; држављанство Републике Србије; 
да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања. Уз пријаву доставити: 
оверену копију дипломе о стеченом образовању, ориги-
нал или оверену копију уверења о држављанству и извод 
из матичне књиге рођених. Доказ о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом и ученици-
ма подноси се пре закључења уговора о раду, а доказ о 
неосуђиваности прибавља школа. Пријаве доставити на 
наведену адресу школе. Контакт телефон: 011/3619-713.

поништење дела огласа 
ош „станко маРиЋ“
Земун, Угриновци
Учитеља Цвеје 5
тел. 011/8409-308

Оглас објављен 06.02.2013. године у публикацији 
„Послови“, поништава се за радно место: профе-
сор руског језика, на одређено време до повратка 
раднице са боловања.

ош „гавРило пРинцип“
11080 Земун, Крајишка 34

Наставник енглеског језика
на одређено време до повратка радника 
са боловања преко 60 дана

Наставник енглеског језика
са 40% радног времена

Наставник математике
на одређено време до краја школске 
године, са 88% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме.

Спремачица

УСЛОВИ: I степен стручне спреме.

ОСТАЛО: Кандидат треба да испуњава следеће услове: 
1. да је држављанин РС; 2. да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. 
да испуњава услове у погледу врсте и степена стручне 
спреме; 4. да није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања; 5. проверу 
психофизичких способности кандидата, осим за помоћ-
но-техничко особље, врши Национална служба за запо-
шљавање, пре доношења одлуке о избору кандидата. 
Докази о испуњености услова из тачака 1 и 3 подносе се 
приликом пријављивања, доказ из тач. 2 пре склапања 
уговора о раду, а доказ из тач. 4 прибавља школа. Рок 
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања. Разма-
траће се пријаве достављене на адресу школе поштом.

бор

основна муЗиЧка школа 
„константин бабиЋ“
19320 Кладово, 22. септембар 13
тел. 019/808-068

Секретар
са 30% радног времена, на одређено 
време до повратка запослене са 
породиљског одсуства

УСЛОВИ: одговарајуће образовање, односно стручна 
спрема према чл. 68 став 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 
52/11); психичка, физичка и здравствена способност за 
рад са ученицима; да кандидат није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања; држављанство Републике Србије. Уз прија-
ву доставити: диплому (оверен препис или фотокопију), 
извод из матичне књиге рођених и уверење о држављан-
ству. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се раз-
матрати.

пољопРивРедна школа 
са домом уЧеника 
„Рајко босниЋ”
19300 Буково-Неготин, Буковски пут бб
тел. 019/548-755

Помоћни радник
за рад у кухињи Дома ученика школе

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава следеће услове: 
да има одговарајуће образовање у складу са одредба-
ма Правилника о организацији и систематизацији посло-
ва, II степен стручне спреме, било које врсте; да има 
држављанство Републике Србије; поседовање психичке, 
физичке и здравствене способности за рад са децом и 
ученицима; неосуђиваност правоснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања. Горенаве-
дени услови доказују се приликом пријема у радни однос 
и проверавају се у току рада. Потпуном пријавом сматра 
се пријава која садржи: доказ о држављанству Републике 
Србије (уверење о држављанству или извод из матичне 
књиге рођених) и оверен препис или фотокопију дипло-
ме о стеченом образовању, односно стручној спреми. 
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање.

пРедшколска установа 
„маРија мунЋан“
19250 Мајданпек, Николе Тесле 5
тел. 030/581-284

Медицинска сестра-васпитач
за рад у Доњем Милановцу

УСЛОВИ: одговарајуће образовање: средња медицинска 
школа-IV степен (смер медицинска сестра-васпитач); 
психичка, физичка и здравствена способност за рад са 
децом и ученицима; држављанство Републике Србије; 
неосуђиваност правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања. Рок за пријављивање 
је 8 дана од дана објављивања огласа. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Потпу-
ном пријавом сматра се пријава која садржи: доказ о 
држављанству Републике Србије (уверење о држављан-
ству или извод из матичне књиге рођених) и оверен пре-
пис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образо-
вању. Пријаве слати на горенаведену адресу.

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

Професор електрогрупе предмета

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из чл. 120 
Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 67/11). Рок за пријављи-
вање је 8 дана од дана објављивања огласа. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће бити разматране.

муЗиЧка школа 
„стеван мокРањац”
19300 Неготин
тел. 019/545-321

Наставник енглеског језика и 
књижевности

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, професор, односно 
дипломирани филолог за енглески језик и књижевност. 
Кандидат треба да испуњава услове у складу са Правил-
ником о врсти стручне спреме наставника и стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним школама 
(„Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр. 5/91, 21/93, 
3/94, 7/98, 3/99, 6/2001, 3/2003, 8/2003, 11/2004, 5/2005, 
6/2005, 2/2007, 4/2007, 7/2008, 11/2008, 5/2011 и 8/2011) 
и Правилником о врсти стручне спреме наставника у 
основној музичкој школи („Сл. гласник РС“, бр. 62/03, 
64/03, 58/04 и 62/04). Уз пријаву кандидат треба да при-
ложи: уверење о држављанству, оверен препис/фото-
копију дипломе о стеченој стручној спреми, уверење о 
некажњавању, лекарско уверење, остала документа 
којима се доказује испуњеност услова конкурса. Рок за 
пријаву је 8 дана од дана објављивања.

ош „стеван мокРањац”
19316 Кобишница, Слободана Пенезића 59

Наставник историје
са 35% радног времена

Наставник изборног предмета 
Свакодневни живот у прошлости
са 5% радног времена, на одређено време 
до 30.06.2013. године

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове утврђе-
не Правилником о врсти стручне спреме наставника и 
стручних сарадника у основној школи. Поред наведе-
них услова, кандидат треба да испуњава и услове из 
чл. 120 Закона о основама система образовања и вас-
питања. Кандидати су дужни да уз пријаву на конкурс 
доставе оверене фотокопије или оригинале: дипломе о 
стеченој стручној спреми, лекарског уверења о психич-
кој, физичкој и здравственој способности за рад са уче-
ницима (уверење се подноси пре закључења уговора о 
раду), уверења о држављанству, извода из матичне књи-
ге рођених. Доказ о неосуђиваности прибавља школа по 
службеној дужности. Рок за пријављивање је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се узети у разматрање.

ош „душан РадовиЋ“
19210 Бор, Краља Петра I 10
тел. 030/432-469

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

УСЛОВИ: висока стручна спрема, виша школска спрема, 
према Правилнику о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи: професор 
разредне наставе, наставник разредне наставе, профе-
сор педагогије са претходно завршеном педагошком 
академијом или учитељском школом, професор разред-
не наставе и енглеског језика за основну школу, мастер 
учитељ, дипломирани учитељ-мастер. Уз одговарајуће 
образовање, кандидати треба да испуњавају и следеће 
услове: да имају психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са ученицима; да нису осуђивани прав-
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носнажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања и да имају држављанство Републи-
ке Србије. Уз пријаву на конкурс доставити: диплому о 
стеченом степену стручне спреме, доказ о испуњености 
услова из чл. 8 став 4 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, извод из матичне књиге рођених и 
уверење о држављанству (не старије од шест месеци). 
По истеку рока за пријављивање биће обављена провера 
психофизичких способности кандидата за рад са учени-
цима коју врши надлежна служба за послове запошља-
вања, применом стандардизованих поступака. Доказ о 
неосуђиваности кандидата прибавља школа по службе-
ној дужности. Лекарско уверење подноси се пре закљу-
чења уговора о раду. Сва потребна документа подносе 
се у оригиналу или у овереном препису. Рок за пријаву 
је осам дана од дана објављивања у публикацији „Посло-
ви”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити раз-
матране. Пријаве се подносе на адресу школе, са назна-
ком: „За конкурс”.

поништење конкуРса 
основна школа 
„момЧило РанковиЋ”
19314 Рајац, Вука Караџића 43
тел. 019/554-076
е-mail: оs.momcilor@yаhoo.com

Конкурс објављен 13.02.2013. године у публика-
цији „Послови”, поништава се у целини за радна 
места: 
• наставник ликовне културе, за рад у издвојеном 
одељењу у Браћевцу, са 5% радног времена и
• наставник цртања, сликања и вајања, за рад у 
издвојеном одељењу у Браћевцу, са 5% радног 
времена.

гимнаЗија 
„боРа станковиЋ“
19210 Бор, Зелени булевар 26
тел. 030/432-271

Наставник физике
са 70% радног времена

УСЛОВИ: професор физике; дипломирани физичар; 
дипломирани астрофизичар; дипломирани физичар за 
општу физику; дипломирани физичар за примењену 
физику; дипломирани физичар-информатичар; профе-
сор физике за средњу школу; дипломирани физичар-
истраживач; дипломирани физичар за теорију и експери-
менталну физику; дипломирани физичар за примењену 
физику и информатику; дипломирани физичар-професор 
физике-мастер; дипломирани физичар-теоријска и екс-
периментална физика-мастер; дипломирани физичар-
примењена и компјутерска физика-мастер; дипломира-
ни физичар-примењена физика и информатика-мастер; 
дипломирани професор физике-мастер; дипломирани 
физичар-мастер; дипломирани физичар-мастер физике-
метеорологије; дипломирани физичар-мастер физике-
астрономије; дипломирани физичар-мастер медицинске 
физике. Наставу и друге облике образовно-васпитног 
рада за предмет физика може да изводи и дипломирани 
астроном, астрофизички смер.

Домар

УСЛОВИ: III, IV или V степен стручне спреме, електро, 
машинске, металске, столарске или водоинсталатерске 
струке.

ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају услове пред-
виђене Законом о основама система образовања и васпи-
тања и Правилником о врсти стручне спреме наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији. 
Пријаве доставити Гимназији, у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Кандидати достављају следећу 
документацију: молбу са краћом биографијом, уверење 
о држављанству (не старије од 6 месеци), доказ о струч-
ној спреми одређене врсте занимања, извод из матичне 
књиге рођених. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће бити узете у разматрање.

пРедшколска установа 
„бамби“
19210 Бор, Моше Пијаде 66
тел. 030/425-160

Сервирка

Спремачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: Уз пријаву на конкурс кандидат је дужан да 
приложи: оверену копију уверења о држављанству; ове-
рену копију сведочанства о завршеној основној школи; 
оверену копију извода из матичне књиге рођених. Рок 
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкур-
са. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати 
у разматрање. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити код секретара установе.

основна школа 
„миладин буЧановиЋ“
19256 Јасиково, Влаоле бб

Наставник енглеског језика
са 94,44% радног времена, на одређено 
време до повратка запослене са 
породиљског и одсуства са рада ради неге 
детета

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће усло-
ве: да има одговарајуће образовање према Правилнику 
о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи и Закону о основама систе-
ма образовања и васпитања; 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 основа-
ма система образовања и васпитања; држављанство РС. 
Уз пријаву на конкурс доставити: доказ о одговарајућем 
образовању (према Правилнику о врсти стручне спре-
ме наставника и стручних сарадника у основној школи), 
извод из матичне књиге рођених и уверење о држављан-
ству РС (не старије од 6 месеци). Документација којом 
се доказује испуњеност услова мора бити достављена 
у оригиналу или као оверене копије. Остали услови за 
пријем лица у радни однос доказиваће се у складу са чл. 
120 Закона о основама система образовања и васпитања 
(лекарско уверење се доставља пре закључења угово-
ра о раду, а доказ о неосуђиваности прибавља школа по 
службеној дужности). Рок за пријављивање је 8 дана. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у 
разматрање. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да 
приложи сву потребну документацију и достави школи 
лично или на горенаведену адресу.

теХниЧки факултет у 
боРу
19210 Бор, Војске Југославије 12

Универзитетски наставник 
за ужу научну област Хемија, 
хемијска технологија и хемијско 
инжењерство
на одређено време, изборни период од 5 
година

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом 
и Статутом Техничког факултета, као и Правилником о 
стицању звања и заснивању радног односа универзитет-
ских наставника на Универзитету у Београду, кандидат 
треба да испуњава и следеће посебне услове за рад: 
VIII степен стручне спреме, докторат техничких наука из 
научне области Хемија, хемијска технологија и хемијско 
инжењерство или докторат техничко-технолошких или 
хемијско-технолошких наука. Остали услови утврђени 
су одредбом чл. 64 Закона о високом образовању („Сл. 
гласник РС“, бр. 44/2010) и чл. 104, 105 и 108 Статута 
Техничког факултета у Бору, као и Правилником о сти-
цању звања и заснивању радног односа универзитетских 
наставника на Универзитету у Београду.

Универзитетски наставник за 
ужу научну област Рударство 
и геологија (рударска група 
предмета)
на одређено време, изборни период од 5 
година, са непуним радним временом

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом и 
Статутом Техничког факултета, као и Правилником о сти-
цању звања и заснивању радног односа универзитетских 
наставника на Универзитету у Београду, кандидат треба 
да испуњава и следеће посебне услове за рад: VIII сте-
пен стручне спреме, докторат техничких наука у обла-
сти рударства и геологије и завршен рударско-геолош-
ки факултет. Остали услови утврђени су одредбом чл. 
64 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 
44/2010) и чл. 104, 105 и 108 Статута Техничког факулте-
та у Бору, као и Правилником о стицању звања и засни-
вању радног односа универзитетских наставника на Уни-
верзитету у Београду.

Универзитетски наставник за 
ужу научну област Аутоматика и 
рачунарска техника
на одређено време, изборни период од 5 
година

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом 
и Статутом Техничког факултета, као и Правилником о 
стицању звања и заснивању радног односа универзитет-
ских наставника на Универзитету у Београду, кандидат 
треба да испуњава и следеће посебне услове за рад: 
VIII степен стручне спреме, докторат техничких наука 
из научне области електротехника и завршен електро-
технички факултет. Остали услови утврђени су одред-
бом чл. 64 Закона о високом образовању („Сл. гласник 
РС“, бр. 44/2010) и чл. 104, 105 и 108 Статута Техничког 
факултета у Бору, као и Правилником о стицању звања и 
заснивању радног односа универзитетских наставника на 
Универзитету у Београду.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс неопходно је достави-
ти доказе о испуњености услова: биографију, списак 
радова, диплому о одговарајућој стручној спреми, извод 
из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, 
потврду надлежног органа о непостојању сметње из чл. 
62 став 4 Закона о високом образовању (казнена еви-
денција МУП-а) - документа у оригиналу или у овере-
ном препису и не старија од шест месеци. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће бити разматране. Пријаве 
на конкурс, са доказима о испуњавању услова, доставити 
на адресу Факултета. Рок за пријаву је 15 дана од дана 
објављивања.

чачаК

поништење конкуРса 
ош „степа степановиЋ“
Горња Горевница
тел. 032/880-420

Конкурс објављен 28.11.2012. године у публи-
кацији „Послови“, поништава се радно место: 
наставник математике, са 90% радног времена.

ош „аРсеније лома“
32313 Рудник, Ломина 1
тел. 032/741-214

Професор историје
са 70% радног времена, на одређено 
време до 31.08.2013. године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном зани-
мању. Кандидати уз пријаву треба да доставе: оверену 
копију дипломе, уверење о држављанству и извод из 
матичне књиге рођених. Пријаве на конкурс и доказе о 
испуњавању услова слати на адресу школе. Рок за прија-
ву је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Посло-
ви“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узима-
ти у разматрање.

наука и образовање
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факултет теХниЧкиХ 
наука у ЧаЧку 
унивеРЗитета у 
кРагујевцу
32000 Чачак, Светог Саве 65
тел. 032/302-741

Ванредни професор за ужу научну 
област Менаџмент и бизнис
на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област 
Конструкционо машинство
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор техничких 
наука. Поред општих услова утврђених законом, канди-
дат треба да испуњава и услове предвиђене Законом о 
високом образовању, Статутом Универзитета и Статутом 
Факултета техничких наука. Уз пријаву на конкурс при-
ложити: биографију, доказ о школској спреми и одго-
варајуће доказе надлежних органа у погледу неосуђи-
ваности, у смислу члана 62 став 3 Закона о високом 
образовању и чл. 125е став 1 Статута Универзитета 
у Крагујевцу, списак научних и стручних радова, као и 
саме радове. Пријаве са доказима о испуњавању услова 
конкурса доставити на адресу Факултета. Рок за доставу 
потребне документације је 15 дана од дана објављивања 
конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узети у разматрање.

ош „вук каРаЏиЋ“
32234 Каона, Каона бб
тел. 032/865-003

Професор географије
са 35% радног времена, на одређено 
време до повратка раднице са 
породиљског одсуства, а најдуже до 
31.08.2013. године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном зани-
мању. Поред општих услова прописаних законом, кан-
дидати морају да испуњавају и посебне услове из Пра-
вилника о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник-Про-
светни гласник“, бр. 11/2012 од 07.11.2012.). Пријаве са 
потребним документима (оверене фотокопије) доставити 
на адресу школе. Рок за пријаву је 8 дана од дана обја-
вљивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се разматрати.

гњилане

ош „тРајко пеРиЋ“
Велико Ропотово
38267 Ранилуг
тел. 0280/75-807

Наставник физичког васпитања
са 25% радног времена (4 часа недељно) 
и 6,25% радног времена (1 час) изабраног 
спорта

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор физич-
ког васпитања. У радни однос у установи може да буде 
примљено лице под условима прописаним законом, и 
ако има: одговарајуће образовање, психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима, 
да није осуђивано правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања, држављанство Репу-
блике Србије. Конкурс је отворен 8 дана од дана обја-
вљивања. Пријаве слати на адресу школе.

ош „тРајко пеРиЋ”
Велико Ропотово, 38267 Ранилуг
тел. 0280/75-807

Наставник хемије
са 25% радног времена (4 часа недељно)

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор хемије.

Наставник историје
на одређено време до повратка запослене 
са породиљског одсуства и одсуства са 
рада ради неге детета, са 56,25% радног 
времена (9 часова недељно)

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор исто-
рије.

Наставник руског језика

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

Библиотекар
на одређено време, са 25% радног 
времена

Наставник енглеског језика
са 66,07% радног времена (10 часова 
недељно)

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме.

ОСТАЛО: У радни однос у установи може да буде при-
мљено лице под условима прописаним законом, и ако 
има: одговарајуће образовање; психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 
да није осуђивано правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања; држављанство Репу-
блике Србије. Конкурс је отворен 8 дана од дана обја-
вљивања. Пријаве слати на адресу школе.

јагодина

теХниЧка школа
35230 Ћуприја, Кнеза Милоша бб
тел. 035/472-466

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

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор мате-
матике, односно дипломирани математичар и остали 
услови предвиђени Правилником о врсти стручне спреме 
наставника, васпитача, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама („Сл. гласник РС-Про-
светни гласник“, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 
3/99, 6/2001, 3/2003, 8/2003, 11/2004, 5/2005, 6/2005, 
2/2007, 4/2007, 7/2008, 11/2008 и 5/2011), као и остали 
услови предвиђени чл. 120 став 1 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања.

Инструктор вожње
са 50% радног времена

Инструктор вожње
на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана, са 70% радног 
времена

УСЛОВИ: V степен стручне спреме, возач моторних вози-
ла-инструктор, као и остали услови предвиђени чл. 120 
став 1 Закона о основама система образовања и васпи-
тања.

Наставник француског језика
на одређено време ради замене запослене 
на боловању, са 12% радног времена

УСЛОВИ: професор, односно дипломирани филолог за 
француски језик и књижевност. У радни однос може 
бити примљено лице под условима прописаним законом, 
и ако: поседује психичку, физичку и здравствену спо-

собност за рад са децом и ученицима, да није осуђивано 
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања, да је држављанин Републике Србије. 
Уз пријаву на конкурс кандидат подноси: оверену фото-
копију дипломе, уверење о држављанству Републике 
Србије, извод из матичне књиге рођених, уверење суда 
да није под истрагом. Уверење о неосуђиваности приба-
вља школа по службеној дужности, а лекарско уверење 
доставља изабрани кандидат после доношења одлуке, а 
пре закључења уговора о раду. Докази о испуњености 
услова достављају се у оригиналу или у овереној фото-
копији. Докази: уверење о држављанству и уверење 
суда не могу бити старији од 6 месеци. Пријаве слати на 
горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс“. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкур-
са. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети 
у разматрање.

основна школа 
„светоЗаР маРковиЋ“
35260 Рековац
Светозара Марковића 4

Професор француског језика

Професор енглеског језика
за рад у подручним одељењима

Професор разредне наставе
за рад у подручном одељењу у Беочићу

Професор српског језика
за 94% радног времена, на одређено 
време до повратка раднице са боловања 
ради посебне неге детета

Професор физичког васпитања
за 60% радног времена, на одређено 
време до повратка радника са функције 
директора школе

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме одговарајућег обра-
зовања, у складу са Правилником о врсти стручне спре-
ме наставника и стручних сарадника за основне школе 
(„Службени гласник-Просветни гласник РС“, бр. 11/2012) 
и условима прописаним чл. 8 и чл. 120 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС“, бр. 72/2009 и 52/2011); да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са ученицима-
уверење прилаже кандидат који буде примљен по кон-
курсу, пре закључења уговора о раду; неосуђиваност 
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања. Уз пријаву доставити: оверен препис/
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, податке 
о кретању у служби са биографијом, уверење о држа-
вљанству РС, извод из матичне књиге рођених. Проверу 
психофизичких способности за ред са децом и ученицима 
врши надлежна служба за послове запошљавања, при-
меном стандардизованих поступака. Рок за пријављи-
вање је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Одлуку о 
избору кандидата директор ће донети у року од 8 дана од 
добијања мишљења органа управљања. Пријаве слати 
на горенаведену адресу. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити код секретара школе и на број телефона: 
035/8411-059.

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 
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ош „стеван јаковљевиЋ“
35250 Параћин, Војводе Бојовића 13
тел. 035/561-753, 561-063

Наставник у одељењу за 
децу са посебним потребама-
олигофренопедагог
3 извршиоца

Наставник српског језика
са 45% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова, кандидат мора да 
испуњава и посебне услове: одговарајућа стручна спре-
ма према Закону о основама система образовања и вас-
питања и Правилнику о врсти стручне спреме наставника 
и стручних сарадника у основној школи; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања (доказ при-
бавља школа); да има држављанство Републике Србије. 
Кандидати су дужни да уз пријаву на конкурс доставе: 
краћу биографију, извод из матичне књиге рођених, 
доказ о стручној спреми (оверена копија дипломе) и уве-
рење о држављанству. Проверу психофизичких способ-
ности кандидата за рад са децом и ученицима извршиће 
надлежна служба за запошљавање.

КиКинд а

гимнаЗија
23330 Нови Кнежевац
Краља Петра I Карађорђевића 11

Професор мађарског језика и 
књижевности
на одређено време до повратка запослене 
са породиљског одсуства и одсуства 
са рада ради неге детета, почев од 
15.04.2013. године

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће образо-
вање прописано Правилником Министарства просвете 
(доказ о стручној спреми за наведено занимање - ове-
рен препис или фотокопија дипломе о стеченом обра-
зовању); да је држављанин РС - уверење о држављан-
ству, оверен препис или оверена фотокопија; лекарско 
уверење да кандидат има психофизичке и здравствене 
способности за рад са децом и ученицима и уверење о 
некажњавању - да није осуђиван правоснажном пресу-
дом за кривично дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање три месеца. Пријаве са 
потребном документацијом доставити на горенаведену 
адресу, са назнаком: „За конкурс“. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се разматрати.

ош „јован поповиЋ“
Чока, Бранка Радичевића 11
тел. 0230/71-505

Професор немачког језика као 
обавезног изборног предмета
са 18 часова недељно, за рад на српском 
и мађарском наставном језику, у Чоки и 
издвојеном одељењу у Санаду

Професор немачког језика као 
обавезног изборног предмета
са 8 часова недељно, за рад на српском 
и мађарском наставном језику, у Чоки и 
издвојеном одељењу у Санаду

Професор српског језика као 
нематерњег
са 18 часова недељно, за рад на мађарском 
наставном језику, у Чоки и издвојеном 
одељењима у Црној Бари и Врбици

Професор српског језика као 
нематерњег
са 13 часова недељно, за рад на 
мађарском наставном језику, у Чоки и 
издвојеним одељењима у Црној Бари и 
Врбици

Професор техничког и 
информатичког образовања
са 8 часова недељно, за рад на српском 
наставном језику, у издвојеном одељењу 
у Санаду

Професор математике
са 16 часова недељно, за рад на српском 
наставном језику, у Чоки

Професор математике
са 16 часова недељно, за рад на српском 
наставном језику, у издвојеном одељењу 
у Санаду

Професор основа рачунарства 
и информатике као обавезног 
изборног предмета
са 11 часова недељно, за рад на српском 
и мађарском наставном језику, у Чоки и 
издвојеном одељењу у Санаду

Професор енглеског језика као 
обавезног предмета
са 18 часова недељно, за рад на српском 
и мађарском наставном језику, у 
издвојеним одељењима у Санаду, Црној 
Бари и Врбици

Професор физике
са 8 часова недељно, за рад на мађарском 
наставном језику, у Чоки

Професор музичке културе
са 10 часова недељно, за рад на српском 
и мађарском наставном језику, у Чоки и 
издвојеном одељењу у Санаду

УСЛОВИ: Кандидат треба да достави: оверену фотоко-
пију дипломе о одговарајућем високом образовању пред-
виђеном у Правилнику о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи и 
Правилнику о степену и врсти образовања наставника 
који изводе образовно-васпитни рад из изборних пред-
мета у основној школи; оверена фотокопија доказа о 
знању језика националне мањине на ком се остварује 
образовно-васпитни рад; оверена фотокопија уверења о 
положеном стручном испиту или лиценци; извод из мати-
чне књиге рођених (оригинал, односно оверена фотоко-
пија извода); уверење о држављанству РС (оригинал, 
односно оверена фотокопија уверења). Уверење да кан-
дидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривич-
на дела из чл. 120 ст. 1 тач. 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009 
и 52/2011) школа ће прибавити службеним путем од 
надлежног органа. Уверење да лице има психофизичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима 
подноси се пре закључивања уговора о раду. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

ош „моРа каРољ“
23324 Сајан, Велика 71
тел. 0230/66-004

Наставник историје
са 35% радног времена, за рад на 
мађарском наставном језику, на одређено 
време до повратка радника са функције

УСЛОВИ: Услови за избор кандидата утврђени су Пра-
вилником о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи и чл. 120 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Сл. гла-
сник РС“, бр. 72/09 и 52/11). Кандидат треба да има одго-
варајуће образовање, психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима, да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена 
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, да има држављанство Републике 
Србије. Проверу психофизичких способности за рад са 
децом и ученицима врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања. Потврду о неосуђиваности кандида-
та прибавља школа. Поред пријаве за пријем у радни 
однос, кандидати треба да доставе оверене фотокопије 
(не старије од 6 месеци) докумената којима доказују да 
испуњавају услове конкурса: диплому о стеченом обра-
зовању, уверење о држављанству и извод из матичне 
књиге рођених, као и доказ о знању мађарског језика.

ош „1. октобаР“
23316 Башаид, Војвођанска 65

Професор ликовне културе
са 20 сати недељно, 10 часова норме 
(50% норме)

УСЛОВИ: завршено високо образовање предвиђено чл. 
8 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011) и стечен 
степен и врста образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи, предвиђен Правилником о степе-
ну и врсти образовања наставника и стручних сарадни-
ка у основној школи („Службени гласник РС-Просветни 
гласник“, бр. 11/2012); да кандидати имају психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; да нису осуђивани правоснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања; да имају 
држављанство Републике Србије. Уз пријаву доставити: 
краћу биографију и податке о кретању у служби, извод 
из матичне књиге рођених, уверење о држављанству 
издато у последњих шест месеци, оверену фотокопију 
или препис дипломе о стеченом високом образовању. 
Доказ о здравственој способности за рад са децом и 
ученицима подноси се пре закључења уговора о раду. 
Проверу психофизичких способности за рад са децом и 
ученицима врши надлежна служба за послове запошља-
вања, применом стандардизованих поступака, а уверење 
прибавља школа, пре мишљења органа управљања. 
Доказ о неосуђиваности прибавља школа. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.

теХниЧка школа
23300 Кикинда, Светосавска 55
тел. 0230/22-275, 401-650

Директор
на мандатни период 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће образо-
вање из чл. 8 став 2 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања за наставника те врсте школе и 
подручја рада, за педагога или психолога; високо обра-
зовање стечено на студијама другог степена (мастер 
академске студије, специјалистичке академске студије 
или специјалистичке струковне студије), у складу са 
Законом о високом образовању („Службени гласник РС“, 
бр. 76/05, 100/07, 97/08 и 44/10), почев од 10.09.2005. 
године или на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по пропису који је уређивао високо обра-
зовање до 10.09.2005. године; да има држављанство РС; 
да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; да није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања; да има дозволу за рад (лиценцу); да има 
обуку и положен испит за директора установе (правил-
ник о начину и поступку полагања испита за директо-
ра није прописан; лице које се као кандидат пријави на 
конкурс има обавезу да положи испит у законском року); 
најмање 5 година рада у установи на пословима образо-
вања и васпитања, након стеченог одговарајућег образо-
вања. Уз пријаву приложити: преглед кретања у служби; 
биографске податке и податке о стручним и организа-
ционим способностима; оверену фотокопију дипломе 
о стеченом образовању (не старије од 6 месеци); уве-
рење о држављанству (не старије од 6 месеци); извод из 
матичне књиге рођених; оверену фотокопију дозволе за 
рад (лиценце); потврду о поседовању најмање 5 година 
рада у установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања; фотокопију 
радне књижице. Уверење да кандидат поседује психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима доставиће изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду. Уверење да кандидат није осуђиван при-
бавља школа. Рок за пријаву је 15 дана од дана обја-
вљивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узети у разматрање.
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ош „лепосавиЋ“
38218 Лепосавић, Војске Југославије бб
тел. 028/83-543, 83-803

Школски педагог
на одређено време до повратка запослене 
са дужности директора школе

Наставник музичке културе
за 3 часа недељно

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

УСЛОВИ: Кандидат треба да поседује одговарајућу 
стручну спрему прописану Правилником о врсти струч-
не спреме наставника и стручних сарадника у оснвној 
школи и да испуњава услове прописане чл. 120 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011). Уз пријаву доста-
вити: оверену копију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању, уверење о држављанству РС (не старије од 
6 месеци), извод из матичне књиге рођених, доказ о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способности за рад са 
ученицима (подноси се пре закључења уговора о раду), 
уверење да није осуђиван у складу са законом (приба-
вља школа по службеној дужности). Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања. Пријаве слати 
на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати.

пољопРивРедна школа 
и гимнаЗија липљан
38208 Лепина

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане 
чл. 8 став 2 и чл. 120 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11): 
држављанство РС, високо образовање, да поседује 
лиценцу, односно положен стручни испит, да испуњава 
услове за наставника, педагога или психолога, положен 
испит за директора, 5 година радног стажа у области 
образовања и васпитања, да поседује стручне и органи-
зационе способности, да не постоје законске сметње за 
његов избор. Директор се бира на период од 4 године. 
Рок за пријаву је 15 дана од дана објављивања. Непо-
тпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Уз 
пријаву на конкурс приложити: доказ о држављанству-
извод из матичне књиге рођених или уверење о држа-
вљанству, оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој 
стручној спреми, оверен препис/фотокопију дипломе о 
положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту, 
потврду о радном искуству, преглед кретања у служби са 
биографским подацима, доказе о стручним и организа-
ционим способностима и доказ о неосуђиваности. Прија-
ве слати на адресу школе или доставити лично. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити код секретара 
школе.

деЧији вРтиЋ „бамби”
38217 Сочаница
тел. 028/87-321

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Дужност директора може да обавља лице које 
има образовање из чл. 8 став 2 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања, за васпитача или струч-
ног сарадника, дозволу за рад, обуку и положен испит 
за директора установе и најмање 5 година рада у уста-
нови након стеченог одговарајућег образовања. Дужност 
директора може да обавља лице које има образовање из 
чл. 8 став 3 овог Закона за васпитача или стручног сарад-
ника, дозволу за рад, обуку и положен испит за директо-
ра установе и најмање 5 година рада у установи, након 
стеченог одговарајућег образовања. Кандидат мора да 
испуњава и услове прописане одредбама чл. 120 Закона 

о основама осистема образовања и васпитања: да има 
психофизичку и здравствену способност за рад са децом, 
да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3; да има држављан-
ство Републике Србије. Уз пријаву на конкурс поднети: 
доказ о завршеној стручној спреми, доказ о поседовању 
лиценце за рад (уверење о положеном стручном испи-
ту), доказ о радном стажу у области образовања и вас-
питања - потврда од установе у којој је кандидат оства-
рио потребне године стажа, радну биографију, уверење 
о држављанству (не старије од 6 месеци) - фотокопије 
морају бити оверене. Потврду о психичкој, физичкој и 
здравственој способности изабрани кандидат доставља 
пре закључења уговора. Потврду да није осуђиван при-
бавља установа. Конкурс је отворен 15 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови”. Пријаве достави-
ти на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узети у разматрање.

ош „доситеј обРадовиЋ”
38430 Ораховац, Видовданска бб
тел. 029/277-919

Наставник математике
за 8 часова недељно

Наставник физике
за 6 часова недељно

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном зани-
мању, психичка, физичка и здравствена способност за 
рад са децом и ученицима, остали законом прописани 
докази о испуњавању услова за заснивање радног одно-
са. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови”. Неблговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање.

гимнаЗија „оРаХовац“
38430 Ораховац, Видовданска бб
тел. 029/277-919

Наставник биологије
на одређено време, за 8 часова недељно

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен одгова-
рајући факултет, сходно Правилнику о врсти стручне 
спреме наставника и стручних сарадника у гимназији; 
да је кандидат држављанин Републике Србије; да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 
72/09 и 52/11). Потребна документација: диплома (ове-
рена копија), уверење о положеном испиту за лиценцу 
(оверена копија), уверење о држављанству (не старије 
од 6 месеци, оригинал или оверена копија). Здравстве-
но уверење изабрани кандидат доставља пре закључења 
уговора о раду, а доказ да кандидат није осуђиван за 
наведена кривична дела прибавља школа. Рок за прија-
вљивање је 15 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање.

ош „свети сава“
Сушица
38205 Косовска Грачаница

Професор српског језика
на одређено време до повратка раднице 
са породиљског одсуства, за рад у 
истуреном одељењу у Сливову

УСЛОВИ: Уз пријаву на конкурс приложити следећа доку-
мента: диплому о стеченом стручном образовању (ове-
рену фотокопију), уверење о држављанству РС (не ста-
рије од 6 месеци, оверену фотокопију), извод из матичне 
књиге рођених (не старији од 6 месеци, оверену фото-
копију). Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматра-
ти. Пријаве слати на адресу школе.

Краг Ујевац

факултет инЖењеРскиХ 
наука
34000 Крагујевац, Сестре Јањић 6
тел. 034/335-998

Наставник у звању наставника 
страног језика за ужу научну област 
Енглески језик
за 30% радног времена, на одређено 
време 5 година

УСЛОВИ:VII степен стручне спреме и објављени струч-
ни радови из одговарајуће научне области и способност 
за наставни рад. Кандидати поред општих услова треба 
да испуњавају и услове предвиђене одредбама Закона о 
високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/05), 
Статута Факултета инжењерских наука Универзитета у 
Крагујевцу и Правилника о начину и поступку заснивања 
радног односа и стицању звања наставника Универзи-
тета у Крагујевцу. Уз пријаву доставити: оверену фото-
копију дипломе о стеченом образовању из одговарајуће 
научне области, биографију, списак стручних и научних 
радова, као и саме радове и уверење надлежног органа 
да кандидат није осуђиван за кривично дело. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир. 
Пријаве кандидата са прилозима доставити на горенаве-
дену адресу. Рок за пријаву је 15 дана.

основна школа 
„станислав сРемЧевиЋ“
34000 Крагујевац
Лазе Маринковића 54
тел. 034/300-750

Наставник енглеског језика
на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: одговарајуће образовање из чл. 8 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011) и Правилника о сте-
пену и врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи („Сл. гласник РС-Просветни гла-
сник“, бр. 11/2012).

Сервирка
за рад у школској кухињи

УСЛОВИ: II степен стручне спреме, у складу са Правил-
ником о организацији и систематизацији радних места у 
ОШ „Станислав Сремчевић“ у Крагујевцу.

ОСТАЛО: да је кандидат држављанин Републике Србије; 
да поседује психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са ученицима (уверење прилаже кандидат 
који буде примљен по конкурсу, пре закључења угово-
ра о раду); да није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања (уверење 
прибавља школа). Уз пријаву на конкурс кандидат при-
лаже следећа документа: кратку биографију; овере-
ну копију дипломе о стеченој стручној спреми; извод 
из матичне књиге рођених и уверење о држављанству 
Републике Србије (не старије од 6 месеци). Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање. 
Пријаве слати на горенаведену адресу школе, а додат-
не информације о конкурсу могу се добити на број тел. 
034/300-750.

национална служба за 
запошљавање

преквалификације 
доквалификације
Стекните  
конкурентСку  
предноСт

наука и образовање
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унивеРЗитет у 
кРагујевцу 
пРиРодно-математиЧки 
факултет
34000 Крагујевац, Радоја Домановића 12
тел. 034/336-223

Доцент за ужу научну област 
Органска хемија
у Институту за хемију Факултета, на 
одређено време 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из обла-
сти хемијских наука. Остали услови утврђени су Зако-
ном о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 
100/07, 97/08, 44/10 и 93/12), Статутом Универзитета у 
Крагујевцу, Правилником о ближим условима и поступку 
за избор у звање наставника Универзитета у Крагујевцу, 
Статутом Факултета и Правилником о систематизацији 
послова и радних задатака Факултета, у складу са који-
ма ће бити извршен избор пријављених кандидата. Кан-
дидати који конкуришу, поред општих услова треба да 
испуњавају и посебне услове прописане законом и наве-
деним општим актима. Уз пријаву неопходно је достави-
ти: биографију са подацима о досадашњем раду, овере-
ну фотокопију дипломе о стеченој одговарајућој стручној 
спреми и списак и сепарате објављених радова, односно 
радова за које поседују потврду да су прихваћени за 
објављивање до момента пријаве на конкурс. Кандидати 
су такође дужни да уз пријаву на конкурс доставе и одго-
варајуће доказе надлежних органа поводом чињенице да 
нису правоснажном пресудом осуђени за кривично дело 
против полне слободе, фалсификовања јавне исправе 
коју издаје високошколска установа или примања мита 
у обављању послова у високошколској установи. Рок за 
пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкур-
са. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разма-
трати.

ош „Живадинка дивац“
34000 Крагујевац, Краља Милутина бб
тел. 034/300-961

Радник на одржавању хигијене

УСЛОВИ: I степен стручне спреме.

Административно-финансијски 
радник

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме.

ОСТАЛО: држављанство Републике Србије; да кандидат 
има психичку, физичку и здравствену способност; да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела из 
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања. Уз пријаву, са биографским подаци-
ма, кандидати су у обавези да доставе следеће доказе: 
оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену 
фотокопију); уверење о држављанству Републике Србије 
(оригинал или оверену фотокопију). Лекарско уверење о 
психичкој, физичкој и здравственој способности подноси 
се пре закључења уговора о раду. Доказ да лице није 
осуђивано за наведена дела прибавља школа. Фотоко-
пије морају бити оверене, а уверења не смеју бити ста-
рија од 6 месеци. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узимати у разматрање. Пријаве слати искључиво 
поштом, на горенаведену адресу школе, са назнаком: „За 
конкурс“.

основна школа 
„Радоје домановиЋ“
34000 Крагујевац
Светозара Марковића 13
тел. 034/301-975

Радник на одржавању хигијене-
спремачица
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена основна 
школа; да кандидат има одговарајућу психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са ученицима; да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела из 
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања; држављанство Републике Србије. Уз 
пријаву са биографским подацима кандидат је у обавези 
да достави следеће доказе: оверену фотокопију дипло-
ме о стеченој стручној спреми; извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверену фотокопију); уверење о 
држављанству Републике Србије (оригинал или оверену 
фотокопију). Доказ да кандидат није осуђиван за наведе-
на кривична дела прибавља школа. Лекарско уверење о 
психичкој, физичкој и здравственој способности подно-
си се пре закључења уговора о раду. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Фото-
копије морају бити оверене, а уверења не смеју бити ста-
рија од 6 месеци.

филолошко-уметниЧки 
факултет
34000 Крагујевац, Јована Цвијића бб
тел. 034/500-125, 500-126

Наставник у звање доцента за ужу 
научну област Методика наставе 
француског језика и књижевности
на одређено време 5 година

Наставник у звање доцента за 
ужу научну област Француска 
књижевност и култура
на одређено време 5 година

Наставник у звање доцента за ужу 
научну област Немачки језик
на одређено време 5 година

Напомена: заснивање радног односа по овом конкур-
су обавиће се по добијању сагласности од надлежног 
министарства, а у складу са Правилником о начину 
добијања сагласности за заснивање новог радног односа 
и ангажованих лица („Сл. гласник РС“, бр. 2/2013).

Наставник у звање доцента или 
ванредног професора за ужу научну 
област Енглеска књижевност и 
култура
на одређено време 5 година

УСЛОВИ: доктор наука из уже научне области за коју се 
бира. Општи и посебни услови предвиђени су чл. 64 и 
чл. 65 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, 
бр. 76/2005, 100/07, 97/08 и 44/2010), Статутом Универ-
зитета у Крагујевцу (бр. 138 од 25.01.2011.) - (www.kg.аc.
rs), Статутом Филолошко-уметничког факултета у Кра-
гујевцу, бр. 01-3626/1 од 28.10.2011. године (www.filum.
kg.аc.rs), Законом о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/2005 и 
61/2005), Правилником о начину и поступку заснивања 
радног односа и стицању звања наставника Универзи-
тета у Крагујевцу, од 04.05.2009. године и Одлуком о 
изменама и допунама Правилника о начину и поступку 
заснивања радног односа и стицању звања наставника 
Универзитета у Крагујевцу, бр. 659/7 од 27.09.2012. годи-
не и другим актима Факултета и Универзитета у Крагује-
вцу.

Сарадник у звање лектора 
или вишег лектора за ужу 
научну област Енглески језик и 
лингвистика
на одређено време 3 године

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање, објављени 
стручни, односно научни радови и способност за нас-
тавни рад.

ОСТАЛО: Документа која је потребно доставити: пријава 
на конкурс; биографија и стручна биографија (на CD-у 
и у штампаној форми); оверене копије диплома; овере-
на копија извода из матичне књиге рођених; уверење о 
држављанству (оригинал); потврда надлежног органа 
(полицијске управе) да кандидат није осуђиван (овере-
на копија); мишљење студената формирано на основу 
анкете (за кандидате који имају педагошко искуство у 
звању доцента у високошколској установи); за кандида-
те који се први пут бирају у звање доцента предвиђено 
је приступно предавање. Фотокопије докумената морају 
бити оверене и не старије од 6 месеци. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве, као и документација кандида-
та који не испуњавају услове конкурса, неће се узимати 
у разматрање. Сва документација и оригинални радо-
ви достављају се Служби за опште и правне послове 
ФИЛУМ-а, у згради Друге крагујевачке гимназије или 
поштом. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана 
објављивања конкурса.

унивеРЗитет у 
кРагујевцу  
пРиРодно-математиЧки 
факултет
34000 Крагујевац, Радоја Домановића 12
тел. 034/336-223

Доцент за ужу научну област 
Биохемија
у Институту за хемију, на одређено време 
5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из обла-
сти хемијских наука. Остали услови утврђени су Зако-
ном о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 
100/07, 97/08, 44/10 и 93/12), Статутом Универзитета у 
Крагујевцу, Правилником о ближим условима и поступку 
за избор у звање наставника Универзитета у Крагујевцу, 
Статутом Факултета и Правилником о систематизацији 
послова и радних задатака Факултета, у складу са којима 
ће бити извршен избор пријављених кандидата.

Доцент за ужу научну област 
Атомска, молекуларна и оптичка 
физика
у Институту за физику, на одређено време 
5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из обла-
сти физичких наука. Остали услови утврђени су Зако-
ном о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 
100/07, 97/08, 44/10 и 93/12), Статутом Универзитета у 
Крагујевцу, Правилником о ближим условима и поступку 
за избор у звање наставника Универзитета у Крагујевцу, 
Статутом Факултета и Правилником о систематизацији 
послова и радних задатака Факултета, у складу са којима 
ће бити извршен избор пријављених кандидата.

ОСТАЛО: Кандидати који конкуришу поред општих усло-
ва треба да испуњавају и посебне услове прописане 
законом и наведеним општим актима. Уз пријаву нео-
пходно је доставити: биографију са подацима о доса-
дашњем раду, оверену фотокопију дипломе о стеченој 
одговарајућој стручној спреми и списак и сепарате обја-
вљених радова, односно радова за који кандидати посе-
дују потврду да су прихваћени за објављивање до момен-
та пријаве на конкурс. Кандидати су дужни да уз пријаву 
на конкурс доставе и одговарајуће доказе надлежних 
органа поводом чињенице да нису правоснажном пре-
судом осуђени за кривично дело против полне слободе, 
фалсификовања јавне исправе коју издаје високошкол-
ска установа или примања мита у обављању послова у 
високошколској установи. Рок за пријављивање је 15 
дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се разматрати.

www.nsz.gov.rs
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муЗиЧка школа 
„др милоје милојевиЋ“
34000 Крагујевац, Кнеза Милоша 5
тел. 034/305-135

Професор социологије
за 20% радног времена

Професор психологије
за 20% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Кандидати морају 
поднети документа којима доказују испуњавање усло-
ва за заснивање радног односа предвиђених Законом 
о основама система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС“, бр. 72/09). Пријаве слати на горена-
ведену адресу школе. Кандидати ће о тачном термину 
спровођења провере психофизичких способности за рад 
са ученицима, коју врши надлежна служба за запошља-
вање, бити обавештени телефоном. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

Краљево

основна школа 
„дРаган ђоковиЋ уЧа”
36204 Лађевци
тел. 036/852-020

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: да кандидати поседују одговарајуће високо 
образовање - VII/1 степен стручне спреме, наставник, 
педагог или психолог, сходно члану 8 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања; да имају дозволу 
за рад (лиценцу) за наставника, педагога или психолога; 
завршену обуку и положен испит за директора устано-
ве (изабрани директор биће у обавези да у законском 
року положи испит за директора након што министар 
просвете донесе подзаконски акт о полагању испита за 
директора школе); најмање пет година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег високог образовања; да имају психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима (лекарско уверење прилаже изабрани кандидат 
пре закључивања уговора о раду); да нису осуђивани 
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у 
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања (доказ о неосуђиваности прибавља 
школа); држављанство Републике Србије. Уз пријаву на 
конкурс приложити: оригинал или оверену фотокопију 
уверења о држављанству које није старије од 6 месеци; 
оригинал или оверену фотокопију извода из матичне 
књиге рођених који није старији од 6 месеци; оригинал 
или оверену фотокопију дипломе о стеченом високом 
образовању; оригинал или оверену фотокопију уверења 
о положеном стручном испиту, односно испиту за лицен-
цу; оригинал потврду о радном искуству у области обра-
зовања и васпитања; радну биографију; оригинал увре-
рења надлежног суда да кандидат није под истрагом; 
доказе о поседовању организационих способности и про-
грам рада за време мандата (факултативно). Пријаве на 
конкурс са доказима о испуњености услова достављају се 
лично или поштом, на адресу школе, у року од 15 дана од 
дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће се узети у разматрање. Додатне информације о 
конкурсу могу се добити код секретара школе, на број 
телефона: 036/852-020.

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

Наставник латинског језика
са 55% радног времена

Наставник француског језика
са 45% радног времена

Наставник социологије
са 35% радног времена

Наставник математике-приправник
са 83% радног времена, на одређено 
време до стицања лиценце, а најдуже две 
године

Наставник психологије
са 50% радног времена, на одређено 
време, најдуже једну годину, до повратка 
радника са јавне функције

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање; 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 - уверење прибавља Гимназија; да има држављан-
ство Републике Србије. Рок за пријављивање је 8 дана. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у 
разматрање. Уз пријаву доставити: оверен препис/фото-
копију дипломе, уверење о држављанству и извод из 
матичне књиге рођених.

КрУшевац

основна муЗиЧка школа 
„коРнелије станковиЋ“
37240 Трстеник, Обрена Антића 13
тел. 037/710-022

Наставник солфеђа
на одређено време за потребе издвојеног 
одељења у Великој Дренови и Милутовцу

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, ФУ, ФМУ/музичка 
академија, и то: за наставника солфеђа, дипломирани 
музичар-педагог. Кандидати морају да испуњавају опште 
услове предвиђене Законом о раду, Законом о радним 
односима у државним органима и Законом о основама 
система образовања и васпитања, као и Правилником о 
врсти и степену стручне спреме наставника у основној 
музичкој школи и Правилником о систематизацији рад-
них места у ОМШ „Корнелије Станковић“ у Трстенику. 
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања 
огласа. Пријава са краћом биографијом; оверена фото-
копија дипломе са ФУ, ФМУ/музичка академија; уверење 
о држављанству, да није старије од 6 месеци или са 
холограмом; извод из матичне књиге рођених, да није 
старији од 6 месеци или са холограмом; уверење да лице 
није осуђивано правоснажном пресудом, као и да против 
њега није покренута истрага, нити је подигнута оптужни-
ца за било које кривично дело; уверење о здравственој 
способности за рад подноси се пре закључења уговора о 
раду. Доказ о психолошкој процени кандидата у поступку 
селекције кандидата прибавља се у надлежној Нацио-
налној служби за запошљавање. Пријаве са документима 
слати на горенаведену адресу.

ош „васа пелагиЋ“
37257 Падеж
тел. 037/696-207

Наставник физичког васпитања
за 40% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: 
да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима (прилаже пре закључења уго-
вора о раду), да има држављанство Републике Србије, 
да испуњава услове у погледу стручне спреме предвиђе-
не чл. 3 тачка 14 Правилника о врсти стручне спреме 
наставника и стручних сарадника у основној школи. Уве-
рење да кандидат није осуђиван правоснажном пресу-
дом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и васпитања 
прибавља школа. Уз пријаву на конкурс кандидат тре-
ба да приложи: уверење о држављанству, оверен пре-
пис или фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, 
уверење о положеном стручном испиту. Пријаве слати 
на горенаведену адресу. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање.

пРедшколска 
установа „паХуљице“
37220 Брус, Јосифа Панчића бб
тел. 037/826-527

Хигијеничар
на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена основна 
школа. Уз пријаву доставити: уверење о држављанству, 
извод из матичне књиге рођених, доказ о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са децом 
(подноси се пре закључивања 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 (прибавља 
установа). Рок за пријављивање је 8 дана од дана обја-
вљивања огласа. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати.

основна школа 
„миодРаг 
Чајетинац Чајка“
37240 Трстеник, Бранка Радичевића 1
тел. 037/711-080

Психолог
на одређено време до престанка 
дужности директора школе

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљено лице под 
условима прописаним законом, и ако има: 1) одгова-
рајуће образовање у складу са чл. 8 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 
72/2009, 52/2011) и Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у основној шко-
ли („Сл. гласник РС“, бр. 11/2012); 2) психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 
3) није осуђивано правоснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела 
наведена у чл. 120 став 1 тач. 3 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања; 4) држављанство Републи-
ке Србије. Уз пријаву доставити доказе о испуњености 
услова из тач. 1 и 4. Доказ о испуњености услова из тачке 
2 подноси се пре закључења уговора о раду. Пријаве са 
потребном документацијом доставити у року од 8 дана од 
дана објављивања, на горенаведену адресу.

наука и образовање

пословни центри нсЗ

подршка у реализацији 
предузетничке идеје
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шосо „веселин николиЋ“
37000 Крушевац, Луке Ивановића 17
тел. 037/446-700

Наставник
за рад у продуженом боравку, на 
одређено време до повратка одсутног 
запосленог

УСЛОВИ: Кандидати треба да поседују образовање: 
дипл. дефектолог олигофренолог, дефектолог олиго 
смер, у складу са чл. 8 став 4 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 
52/11); да имају психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; да нису осуђивани 
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања; да су држављани Републике Србије. 
Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да доста-
ве доказе о испуњавању услова за радно место на које 
конкуришу: доказ о одговарајућем образовању и доказ 
о држављанству Републике Србије. 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 
кандидата прибавља школа. Пријаве са потпуном доку-
ментацијом слати на горенаведену адресу. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати у поступку 
избора кандидата. Конкурс је отворен 15 дана од дана 
објављивања.

ош „миРко томиЋ“
37266 Обреж, Мирка Томића 12
тел. 037/790-120

Наставник у продуженом боравку-
приправник
на одређено време до стицања лиценце, а 
најдуже 2 године

УСЛОВИ: високо или више образовање (Правилник о 
степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи); држављанство Републике 
Србије; психичка, физичка и здравствена способност за 
рад са децом и ученицима; да кандидат није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у 
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања. Уз пријаву са школско-образовном 
и радном биографијом доставити: оверену фотокопију-
препис дипломе о стеченој стручној спреми; уверење о 
држављанству (не старије од 6 месеци); извод из мати-
чне књиге рођених; фотокопију радне књижице или 
потврде установа у којима је кандидат радио. Доказ о 
неосуђиваности прибавља школа. Лекарско уверење 
доставља изабрани кандидат пре закључивања уговора 
о раду. Пријаве са потребном документацијом достави-
ти у року од 8 дана, на горенаведену адресу. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити код секретара 
школе, на број телефона: 037/790-120.

ош „иво лола РибаР“
37230 Александровац, Крушевачка 16
тел. 037/3552-353

Наставник биологије
са 40% радног времена, за рад 
у издвојеном одељењу школе у 
Доброљупцима

УСЛОВИ: степен стручне спреме у складу са чл. 8 Зако-
на о основама система образовања и васпитања и Пра-
вилником о врсти стручне спреме наставника и стручних 
сарадника у основној школи. Уз пријаву на оглас прило-
жити: оверену фотокопију дипломе или уверење о сте-
ченом образовању; оригинал или оверену фотокопију 
уверења о држављанству РС; извод из матичне књиге 
рођених (не старији од шест месеци). Услов да кандидат 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима доказује се лекарским уверењем 
пре закључења уговора о раду са изабраним кандидатом. 
Пријаве на оглас слати у року од 8 дана од дана обја-
вљивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање.

ош „вук каРаЏиЋ“
37226 Блажево, Општина Брус

Професор историје
са 35% радног времена, на одређено 
време до повратка радника са боловања

УСЛОВИ: Уз молбу доставити: оверену фотокопију 
дипломе, извод из матичне књиге рођених и уверење о 
држављанству. Непотпуна документација неће се раз-
матрати. Оглас је отворен 8 дана од дана објављивања.

ош „пРви мај“
Влајковци, 37220 Брус
тел. 037/830-233

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

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајућу здравствену спо-
собност, држављанство Републике Србије, VII/1 степен 
стручне спреме, тј. да испуњава услове у погледу струч-
не спреме предвиђене Правилником о врсти стручне 
спреме наставника и стручних сарадника у основној шко-
ли, да није осуђиван за кривично дело на безусловну каз-
ну затвора од најмање 6 месеци, нити за кажњиво дело 
које га чини неподобним за обављање послова у школи, 
да није под истрагом. Уз пријаву приложити: извод из 
матичне књиге рођених, лекарско уверење, уверење о 
држављанству, оверену фотокопију дипломе, потврду о 
неосуђиваности и доказ да кандидат није под истрагом.

лесКовац

ош „вук каРаЏиЋ“
Село Тегошница, 16210 Власотинце

Професор географије
са 35% радног времена

УСЛОВИ:VII/1 степен стручне спреме, професор геогра-
фије у наведеном занимању, према Правилнику о степе-
ну и врсти образовања стручних сарадника у основној 
школи. Уз пријаву приложити: оверену копију дипломе 
о стеченој стручној спреми; уверење о држављанству, 
извод из матичне књиге рођених; уверење којим се дока-
зује да кандидат није осуђиван у смислу чл. 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и вас-
питања. Уверење да кандидат има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима 
(у поступку одлучивања) доставља се пре закључивања 
уговора о раду.

ош „синиша јаниЋ“
16210 Власотинце, М. Михајловића 1
тел. 016/875-147

Наставник математике
са 77% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о 
основама система образовања и васпитања, кандидат 
треба да има одговарајуће високо образовање према 
чл. 3 став 9 Правилника о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи; да 
има држављанство Републике Србије; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са ученицима, 
лекарско уверење (доказ о испуњености овог услова под-
носи се пре закључења уговора о раду); да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривична дела из чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система васпитања и 
образовања (доказ прибавља школа). Уз пријаву доста-
вити: оригинал или оверену фотокопију дипломе о сте-
ченој стручној спреми, уверење о држављанству РС (не 
старије од 6 месеци, оригинал или оверену фотокопију), 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену 
фотокопију).

теХниЧка школа 
„бошко кРстиЋ“
16205 Бојник, Стојана Љубића 2
тел. 016/821-162

Професор математике
са 66% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописа-
не чл. 8 и 120 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011), 
да има одговарајући степен стручне спреме у складу са 
Законом и у складу са Правилником о врсти стручне спре-
ме наставника, стручних сарадника и помоћних настав-
ника у стручним школама; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 
да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс 
приложити: диплому о стеченом високом образовању 
(оверену фотокопију) или уверење о стеченом образо-
вању ако диплома није уручена, уверење о држављан-
ству Републике Србије (не старије од 6 месеци), извод 
из матичне књиге рођених. У поступку одлучивања о 
избору кандидата директор врши ужи избор кандидата 
које упућује на претходну проверу психофизичких спо-
собности, коју врши надлежна служба за послове запо-
шљавања, применом стандардизованих поступака. Рок 
за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве достави-
ти лично или на адресу школе.

теХниЧка школа 
„никола тесла“
16240 Медвеђа, Николе Тесле 1
тел. 016/891-028

Наставник здравствене културе
са 10% радног ангажовања, на одређено 
време до краја школске 2012/2013. 
године, тј. до 31.08.2013. године

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајући степен 
стручне спреме према Правилнику о врсти стручне спре-
ме наставника, стручних сарадника и помоћних настав-
ника у стручним школама („Сл. гласник РС-Просветни 
гласник“, бр. 5/11, 8/11), као и да испуњава услове пред-
виђене чл. 120 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11). Уз прија-
ву на конкурс приложити: оверену фотокопију уверења 
о држављанству Републике Србије, оверену фотокопију 
дипломе о стеченој стручној спреми - доказ о одгова-
рајућем образовању или уверење о стеченом образо-
вању (ако диплома није уручена), не старије од 6 месеци, 
оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених. 
Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са ученицима подноси се пре закљу-
чења уговора о раду са изабраним кандидатом, а уве-
рење о некажњавању прибавља школа службеним путем 
за изабраног кандидата, преко надлежног органа унутра-
шњих послова. Рок за пријављивање је 15 дана од дана 
објављивања конкурса, на адресу школе. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Пријаве са документацијом слати на адресу школе, са 
назнаком: „За конкурс“ или доставити секретару школе. 
За више информација звати на број тел. 016/891-028.

ош „сијаРинска бања“
16248 Сијаринска Бања
тел. 016/895-125

Наставник биологије
са 50% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са Правил-
ником о врсти стручне спреме наставника и стручних 
сарадника у основној школи и чл. 8 Закона о основама 
система образовања и васпитања; психичка, физичка и 
здравствена способност за рад са децом и ученицима; 
држављанство Републике Србије; неосуђиваност правос-
нажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања. Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узети у разматрање. Потпуном пријавом 
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сматра се пријава која садржи: диплому или оверен пре-
пис дипломе о стеченој стручној спреми, уверење или 
оверен препис уверења о положеном стручном испиту 
или испиту за лиценцу (осим приправника), уверење о 
држављанству (не старије од 6 месеци), извод из мати-
чне књиге рођених, лекарско уверење (не старије од 6 
месеци, изабрани кандидат подноси пре закључења уго-
вора о раду), уверење да кандидат није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривична дела наведена у члану 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања (прибавља школа). Ближе информације о 
конкурсу могу се добити код секретара школе или на број 
телефона: 016/895-125.

Наставник физичког васпитања
на албанском језику, на одређено време 
до повратка директора са функције, са 
50% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са Пра-
вилником о врсти стручне спеме наставника и стручних 
сарадника у основној школи и чл. 8 Закона о основама 
система образовања и васпитања; психичка, физичка и 
здравствена способност за рад са децом и ученицима; 
држављанство Републике Србије; неосуђиваност правос-
нажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања; за радна места где се образовно-васпитни 
рад остварује на језику албанске националне мањине - 
лице мора да има и доказ о знању албанског језика. Рок 
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкур-
са. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у 
разматрање. Потпуном пријавом сматра се пријава која 
садржи: диплому или оверен препис дипломе о стеченој 
стручној спреми, уверење или оверен препис уверења о 
положеном стручном испиту или испиту за лиценцу (осим 
приправника), уверење о држављанству (не старије од 6 
месеци), извод из матичне књиге рођених, лекарско уве-
рење (не старије од 6 месеци, изабрани кандидат подно-
си пре закључења уговора о раду); уверење да кандидат 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела 
наведена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања (прибавља шко-
ла); доказ о знању албанског језика за рад у настави на 
албанском језику. Ближе информације о конкурсу могу 
се добити код секретара школе или на број телефона: 
016/895-125.

ош „стојан љубиЋ“
16206 Косанчић
тел. 016/827-692

Директор
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: у 
погледу стручне спреме у складу са одредбама чл. 8 став 
2 Закона о основама система образовања и васпитања; 
да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; да није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања; држављанство Републике Србије; положен 
испит за лиценцу за наставника, педагога или психоло-
га, односно положен стручни испит; најмање пет година 
стажа у установи на пословима образовања и васпитања. 
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављи-
вања. Докази о испуњености услова подносе се уз прија-
ву на оглас. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се узимати у разматрање.

Наставник биологије
са 30% радног времена

Наставник биологије
за рад у издвојеном одељењу школе 
у Горњем Брестовцу, са 40% радног 
времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Кандидат треба 
да испуњава следеће услове: у погледу стручне спреме 
у складу са одредбама Закона о основама система обра-
зовања и васпитања и Правилника о врсти стручне спре-
ме наставника и стручних сарадника у основној школи; 
да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснаж-
ном прсудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и вас-
питања; држављанство Републике Србије. Рок за подно-
шење пријава је 8 дана од дана објављивања. Докази 
о испуњености услова подносе се уз пријаву на оглас. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у 
разматрање.

ош „свети сава“
Село Гложане, 16210 Власотинце

Наставник музичке културе
са 25% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће образовање прописано чл. 8 
Закона о основама система образовања и васпитања и 
чл. 3 Правилника о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи; поседо-
вање психичке, физичке и здравствене способности за 
рад са децом и ученицима; поседовање држављанства 
Републике Србије; неосуђиваност правоснажном пресу-
дом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и васпитања. 
Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: уве-
рење о држављанству (у оригиналу или у овереној фото-
копији, не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге 
рођених (у оригиналу или у овереној фотокопији) и ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом образовању.

основна школа 
„милутин смиљковиЋ“
16207 Винарце
тел. 016/253-349

Професор разредне наставе

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, учитељски факул-
тет. Кандидати су дужни да уз пријаву доставе: оверену 
фотокопију дипломе; извод из матичне књиге рођених; 
уверење о држављанству; уверење да нису осуђива-
ни; уверење да се не води истрага и да није подигнута 
оптужница; лекарско уверење. Уверења не смеју бити 
старија од 6 месеци. Пријаве слати на адресу школе, у 
року од 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се узимати у разматрање.

ош „ђуРа јакшиЋ“
16000 Турековац

Помоћни радник-ложач парног 
котла
са 50% радног времена

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, савладана стручна 
обука за руковање парним котлом (уколико није одго-
варајуће врсте стручне спреме); психичка, физичка и 
здравствена способност за рад са децом и ученицима; 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; држављан-
ство Републике Србије. Кандидат је дужан да уз пријаву 
на конкурс достави: оригинал или оверену фотокопију 
дипломе; оригинал или оверену фотокопију уверења 
о савладаној обуци; оригинал или оверену фотокопију 
извода из матичне књиге рођених (не старије од 6 месе-
ци, осим уколико се ради о новом обрасцу); оригинал или 
оверену фотокопију уверења о држављанству (не ста-
рије од 6 месеци). Школа прибавља доказ да кандидат 
није осуђиван. Пре закључења уговора о раду изабрани 
кандидат доставља лекарско уверење. Рок за подноше-
ње пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговремене, неразумљиве и непотпуне пријаве неће 
бити разматране.

ош „вук каРаЏиЋ“
16251 Печењевце
тел. 016/791-115

Наставник српског језика и 
књижевности
за рад у издвојеном одељењу у Разгојни

Наставник физичке културе
са 25% радног времена, за рад у 
издвојеном одељењу у Разгојни

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, 
кандидат треба да испуњава и следеће услове: VII сте-
пен стручне спреме у одговарајућем занимању (у складу 
са чл. 3 Правилника о врсти стручне спреме наставника 
и стручних сарадника у основној школи); да има психич-

ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Зако-
на о основама система образовања и васпитања; да има 
држављанство Републике Србије. Кандидат је дужан да 
уз пријаву достави и диплому о стеченом образовању, 
извод из матичне књиге рођених и уверење о држављан-
ству. Сва тражена документа достављају се у оригиналу 
или у овереном препису. Лекарско уверење, у којем ће 
бити назначено да је лице психофизички способно за рад 
са ученицима, подноси се када одлука о пријему канди-
дата постане коначна, а пре закључења уговора о раду. 
Доказ о неосуђиваности за горенаведена кривична дела 
прибавља школа, након истека рока за пријављивање 
кандидата. Проверу психофизичких способности за рад 
са ученицима врши надлежна служба за запошљавање, 
применом стандардизованих поступака. Кандидати су 
обавезни да у пријави назначе контакт телефон. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављивања у публи-
кацији „Послови“. Пријаву са потребном документацијом 
доставити на адресу школе, са назнаком: „За конкурс“.

Хемијско-теХнолошка 
школа „боЖидаР 
ђоРђевиЋ кукаР“
16000 Лесковац, Влајкова 94

Професор српског језика и 
књижевности
са 55,56% радног времена

Професор рачунарства и 
информатике
са 20% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају све услове из 
чл. 120 Закона о основама система образовања и васпи-
тања, односно да имају одговарајуће образовање пред-
виђено чл. 8 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11) и Пра-
вилником о врсти стручне спреме наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним школа-
ма („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр. 5/91, 1/92, 
21/93, 3/94, 7/96, 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 пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да нису осуђивани правоснажном пресудом 
за кривична дела утврђена чл. 120 став 1 тачка 3 Зако-
на о основама система образовања и васпитања; држа-
вљанство Републике Србије. Рок за пријављивање је 8 
дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве слати 
на адресу школе, са назнаком: „За конкурс“. Уз пријаву 
на конкурс кандидати треба да приложе: оригинал или 
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; 
оригинал или оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту-лиценци; уверење о држављанству (не 
старије од шест месеци); извод из матичне књиге рође-
них. Ближе информације о конкурсу могу се добити код 
секретара школе и на број телефона: 016/282-630.

ош „стојан љубиЋ“
16206 Косанчић
тел. 016/827-692

Наставник српског језика

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: 
у погледу стручне спреме у складу са одредбама Зако-
на о основама система образовања и васпитања и Пра-
вилника о врсти стручне спреме наставника и стручних 
сарадника у основној школи; да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 
да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања; да има држављанство 
Републике Србије. Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања. Докази о испуњености услова подно-
се се уз пријаву на оглас. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање.

наука и образовање



  20.03.2013.  |  Број 509  |   35

пРедшколска установа 
деЧји вРтиЋ „младост“
16240 Медвеђа, Васе Смајића 16
тел. 016/891-137

Васпитач
за рад у васпитној групи у Газдару

УСЛОВИ: VII или VI степен стручне спреме у наведеном 
занимању. Кандидат треба да испуњава и следеће усло-
ве: психичка, физичка и здравствена способност за рад 
са децом; држављанство Републике Србије; неосуђива-
ност правоснажном пресудом за кривична дела утврђена 
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања. Рок за пријављивање је 8 дана од 
дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се узимати у разматрање. Уз пријаву на конкурс 
приложити: доказ о поседовању држављанства Републи-
ке Србије (уверење о држављанству, извод из матичне 
књиге рођених), оверен препис/фотокопију дипломе о 
стручној спреми, потврду из суда. Лекарско уверење се 
доставља пре закључивања уговора о раду. Пријаве сла-
ти поштом или лично доставити на горенаведену адресу. 
Контакт телефон: 016/891-137.

лоЗниц а

ош „никола тесла“
15322 Велика Река
тел. 015/464-114

Професор енглеског језика
са 44% радног времена, на одређено 
време до повратка запослене са 
породиљског одсуства

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане 
чл. 8 и чл. 120 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11) и да 
има одговарајуће образовања у складу са Правилником 
о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС-Просветни 
гласник“, бр. 11/2012). Кандидати су дужни да уз пријаву 
на конкурс доставе следећа документа, у оригиналу или 
у овереном препису: доказ о стручној спреми и уверење 
о држављанству. Уверење о здравственој способности 
се подноси пре закључења уговора о раду, а уверење о 
неосуђиваности прибавља школа по службеној дужности. 
Проверу психофизичких способности за рад са децом и 
ученицима врши Национална служба за запошљавање у 
Лозници, применом стандардизованих поступака. Рок за 
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огла-
са. Пријаве слати на адресу школе. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се узети у разматрање.

гимнаЗија „вук 
каРаЏиЋ“
15300 Лозница, Гимназијска 5

Наставник српског језика и 
књижевности
на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове из чл. 
8 и 120 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11); да испуњавају 
услове у погледу стручне спреме сходно Правилнику о 
врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника 
и помоћних наставника у гимназији („Службени гласник 
СРС-Просветни гласник“, бр. 5/90 и „Службени гласник 
РС-Просветни гласник“, бр. 5/91, 1/92, 3/94, 7/96, 7/98, 
3/99, 3/03, 4/04, 11/04, 5/05, 1/07, 7/08, 11/08, 4/09, 5/11 
и 8/11). Пријављени кандидати су дужни да уз пријаву 
доставе одређену документацију: оверену фотокопију 
дипломе, уверење о држављанству (не старије од 6 месе-
ци), извод из матичне књиге рођених (не старији од 6 
месеци). Уверење о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са ученицима се подноси пре закљу-
чења уговора о раду. Уверење да кандидати нису осуђи-
вани правоснажном пресудом за кривична дела утврђена 
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, прибавља школа. Пријаве се под-
носе на адресу школе, у року од 8 дана од дана објављи-
вања огласа. Избор кандидата биће извршен у року од 
8 дана од дана добијања мишљења органа управљања.

сРедња школа 
мали ЗвоРник
15318 Мали Зворник
Краља Петра I 12
тел. 015/471-003

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора школе може бити изабрано лице 
које испуњава услове прописане законом: да поседује 
одговарајуће високо образовање на студијама другог 
степена (дипломске академске студије мастер, специја-
листичке академске студије или специјалистичке стру-
ковне студије), у складу са Законом о високом образо-
вању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07-аутентично 
тумачење и 97/08), а 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. септембра 2005. године; да испуњава услове за 
професора, педагога и психолога; да кандидат поседује 
дозволу за рад; обуку и положен испит за директора 
установе (програм обуке за директора школе и правил-
ник о полагању испита за директора школе нису донети, 
па ће изабрани кандидат бити у обавези да у законском 
року положи испит за директора); најмање 5 година рада 
у установи на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима (подноси се пре закључивања уговора о раду); 
да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања (доказ прибавља шко-
ла); држављанство РС. Као доказе о испуњавању услова, 
кандидат уз пријаву подноси: оверену фотокопију дипло-
ме о завршеном одговарајућем високом образовању; 
оверену фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту (дозвола за рад); уверење о држављанству РС (не 
старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверену копију); остала документа која 
могу послужити приликом доношења одлуке о избору 
(кратка биографија, преглед кретања у служби, докази 
о организаторским и другим квалитетима неопходним за 
обављање послова директора). Пријаве са доказима о 
испуњености услова конкурса достављају се на адресу 
школе, са назнаком: „Конкурс за директора“, у року од 15 
дана од дана објављивања. За ближа обавештења обра-
тити се секретару школе, на број телефона: 015/471-003. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разма-
тране.

ниш

школа моде и лепоте
18000 Ниш
Генерала Милојка Лешјанина 23

Наставник социологије
са 30% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутне запослене 
преко 60 дана

УСЛОВИ: професор социологије, односно дипломирани 
социолог; професор филозофије и социологије; дип-
ломирани политиколог, наставни смер; дипломирани 
политиколог за друштвено-политичке односе; профе-
сор социологије и филозофије; професор марксизма. Уз 
пријаву доставити: доказ о стручној спреми, уверење о 
држављанству и извод из матичне књиге рођених.

пРеХРамбено 
Хемијска школа
18000 Ниш
Генерала Милојка Лешјанина 23

Стручни сарадник-педагог

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове утврђене 
Законом о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11) и Правил-
ником о врсти стручне спреме наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним школама 
(„Службени гласник-Просветни гласник РС“, бр. 5/91, 
1/92...5/11, 8/11): дипломирани педагог; професор педа-
гогије; дипломирани школски психолог-педагог. Вршиће 
се претходна провера психофизичких способности кан-
дидата који уђу у ужи избор од стране службе за послове 
запошљавања у Нишу. Уз пријаву доставити (у овереној 
фотокопији): доказ о стручној спреми, уверење о држа-
вљанству и извод из матичне књиге рођених.

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

Наставник математике
са 67% радног времена, на одређено 
време

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, професор матема-
тике; дипломирани математичар; дипломирани матема-
тичар за теоријску математику и примене; дипломирани 
математичар-информатичар; професор математике и 
рачунарства; дипломирани математичар за математику 
економије; професор информатике - математике; дипло-
мирани математичар - астроном; дипломирани математи-
чар - примењена математика; дипломирани информати-
чар; дипломирани математичар - професор математике; 
дипломирани математичар - теоријска математика; дип-
ломирани инжењер математике (са изборним предме-
том: Основи геометрије); професор хемије - математике; 
професор географије - математике; професор физике 
- математике; професор биологије - математике; дип-
ломирани професор математике - мастер; дипломирани 
математичар - мастер; професор математике - теоријско 
усмерење; професор математике - теоријски смер; дип-
ломирани математичар за рачунарство и информатику; 
дипломирани математичар - математика финансија (са 
изборним предметом: Основи геометрије); мастер мате-
матичар; мастер професор математике; мастер профе-
сор математике и физике; мастер професор математике 
и информатике; мастер професор физике и математи-
ке; мастер професор информатике и математике; дип-
ломирани инжењер математике - мастер (са изборним 
предметом: Основи геометрије); дипломирани матема-
тичар и информатичар. Лица која су стекла академско 
звање мастер, односно дипломирани-мастер треба да 
имају завршене основне академске студије на студијским 
програмима из области математике или примењене мате-
матике (са положеним испитом из предмета: Геомет-
рија или Основи геометрије) или двопредметне наставе 
математике и физике, односно математике и информа-
тике, сходно Закону о основама система образовања и 
васпитања и одредбама Правилника о стручној спреми 
наставника и стручних сарадника за рад у основној шко-
ли. Уз пријаву доставити: диплому о стеченом високом 
образовању, извод из матичне књиге рођених, уверење 
о држављанству и потврду надлежног суда да се против 
кандидата не води кривични поступак. Фотокопије доку-
мената морају бити оверене. Кандидати који уђу у ужи 
избор биће упућени на проверу психофизичких способ-
ности коју врши Национална служба за запошљавање. 
Лекарско уверење о здравственој способности изабрани 
кандидат подноси пре закључења уговора о раду, као и 
уверење надлежне полицијске управе да није осуђиван. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разма-
тране.

поништење огласа 
ош „свети сава“
18227 Суботинац
тел. 018/877-651

Оглас објављен 20.02.2013. године у публикацији 
„Послови“, поништава се у целости.

наука и образовање

0800 300 301 
(позив је бесплатан)

нсЗ позивни 
центар
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ош „свети сава“
18227 Суботинац
тел. 018/877-651

Наставник математике и 
информатике
са 94% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове про-
писане чл. 120 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 
52/2011): одговарајуће образовање у складу са Пра-
вилником о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Службени гла-
сник РС-Просветни гласник“, бр. 11/2012), Правилником 
о степену и врсти образовања наставника који изводе 
образовно-васпитни рад из изборних предмета у основ-
ној школи („Службени гласник РС-Просветни гласник“, 
бр. 11/2012) и према чл. 8 Закона о основама система 
образовања и васпитања, да је лице стекло одговарајуће 
образовање на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, специјалистичке академске студије или 
специјалистичке струковне студије), у складу са Законом 
о високом образовању, почев од 10. септембра 2005. 
године или на основним студијама у трајању од најмање 
4 године, по пропису који је уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. године. Наведена лица морају да 
имају образовање из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина стечено на високошколској установи 
у току студија или након дипломирања, од најмање 30 
бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европ-
ским системом преноса бодова (доказ издаје надлежна 
високошколска установа); психичка, физичка и здрав-
ствена способност; да кандидат није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања; држављанство Републике Србије. Уз пријаву 
доставити: кратку биографију (CV); оверен препис/фото-
копију дипломе о стеченој стручној спреми; уверење о 
држављанству-не старије од 6 месеци; извод из матич-
не књиге рођених; доказ да кандидат има образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
стечено на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова 
праксе у установи, у складу са Европским системом пре-
носа бодова. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
бити разматране.

ош „љупЧе николиЋ“
18220 Алексинац
Тихомира Ђорђевића 10
тел. 018/800-109

Наставник математике
са 22% радног времена

УСЛОВИ: студије другог степена (мастер академске 
студије, специјалистичке академске студије или спе-
цијалистичке 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 основне студије у трајању 
од најмање 4 године, по пропису који је уређивао висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године, образовни 
профил: професор математике; дипломирани математи-
чар; дипломирани математичар за теоријску математику 
и примене; дипломирани математичар - информатичар; 
професор математике и рачунарства; дипломирани мате-
матичар за математику економије; професор информати-
ке - математике; дипломирани математичар - астроном; 
дипломирани математичар - примењена математика; 
дипломирани информатичар; дипломирани математи-
чар - професор математике; дипломирани математичар 
- теоријска математика; дипломирани инжењер мате-
матике (са изборним предметом: Основи геометрије); 
професор хемије - математике; професор географије - 
математике; професор физике - математике; професор 
биологије - математике; дипломирани професор матема-
тике - мастер; дипломирани математичар - мастер; про-
фесор математике - теоријско усмерење; професор мате-
матике - теоријски смер; дипломирани математичар за 
рачунарство и информатику; дипломирани математичар 
- математика финансија (са изборним предметом: Основи 
геометрије); мастер математичар; мастер професор мате-
матике; мастер професор математике и физике; мастер 
професор математике и информатике; мастер професор 
физике и математике; мастер професор информатике и 
математике; дипломирани инжењер математике-мастер 
(са изборним предметом: Основи геометрије); дипломи-

рани математичар и информатичар. Лица која су стекла 
академско звање мастер, односно дипломирани-мастер 
треба да имају завршене основне академске студије на 
студијским програмима из области математике или при-
мењене математике (са положеним испитом из предме-
та: Геометрија или Основи геометрије) или двопредмет-
не наставе математике и физике, односно математике и 
информатике. Кандидат мора да има образовање из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина стече-
но на високошколској установи у току студија или након 
дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у 
установи, у складу са Европским системом преноса бодо-
ва. Уз пријаву доставити: диплому о завршеном факул-
тету; уверење о држављанству; извод из матичне књиге 
рођених; потврду или уверење високошколске установе 
о образовању из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стеченом на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова 
и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским сис-
темом преноса бодова. Наведена документа морају бити 
оригинали или оверене фотокопије. Рок за пријаву је 15 
дана.

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

Медицинска сестра у групи

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена средња 
медицинска школа васпитачког смера; психичка, физич-
ка и здравствена способност за рад са децом. Кандидат 
уз пријаву треба да достави: оверену фотокопију дипло-
ме; оверену фотокопију уверења о држављанству; ове-
рену фотокопију извода из матичне књиге рођених/вен-
чаних; лекарско уверење (доставља изабрани кандидат 
пре закључења уговора о раду); да кандидат није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривична дела утврђе-
на у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања (прибавља установа). Уверења 
не могу бити старија од 6 месеци. Непотпуне и неблагов-
ремене пријаве неће се узимати у разматрање.

ош „кРаљ петаР I“
18000 Ниш, Војводе Путника 1
тел. 018/290-005

Васпитач

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање прописано чл. 
8 Закона о основама система образовања и васпитања; 
држављанство Републике Србије; психичка, физичка 
и здравствена способност за рад са ученицима (доказ 
доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о 
раду); да кандидат није осуђиван правоснажном пресу-
дом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и васпитања 
(доказ прибавља школа по службеној дужности); образо-
вање из психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина стечено на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодо-
ва праксе у установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова прописаних чл. 8 ст. 4 Закона о основама 
система образовања и васпитања. Уз пријаву доставити: 
биографију са подацима о радном искуству и послови-
ма које је кандидат обављао (уколико кандидат посе-
дује радно искуство); уверење или диплому о стеченом 
образовању; уверење о држављанству; извод из матичне 
књиге рођених; уверење о испуњености услова прописа-
них чл. 8 ст. 4 Закона о основама система образовања и 
васпитања, све у оригиналу или у овереној фотокопији. У 
поступку одлучивања о избору кандидата директор врши 
ужи избор кандидата које упућује на претходну проверу 
психофизичких способности, у року од 8 дана од дана 
истека рока за подношење пријава. Проверу психофи-
зичких способности за рад са децом и ученицима врши 
надлежна служба за послове запошљавања, применом 
стандардизованих поступака. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће бити разматране.

Наставник енглеског језика
са 50% радног времена, на одређено 
време до повратка запослене са 
породиљског одсуства и одсуства са рада 
ради неге детета

Наставник енглеског језика
са 50% радног времена, за рад у 
издвојеном одељењу у Паси Пољани, на 
одређено време до повратка запослене са 
породиљског одсуства и одсуства са рада 
ради неге детета

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

Наставник математике
за рад у Паси Пољани, на одређено време 
до повратка запослене са породиљског 
одсуства и одсуства са рада ради неге 
детета

УСЛОВИ: професор математике; дипломирани математи-
чар; дипломирани математичар за теоријску математику 
и примене; дипломирани математичар - информатичар; 
професор математике и рачунарства; дипломирани мате-
матичар за математику економије; професор информати-
ке - математике; дипломирани математичар - астроном; 
дипломирани математичар - примењена математика; 
дипломирани информатичар; дипломирани математи-
чар - професор математике; дипломирани математичар 
- теоријска математика; дипломирани инжењер мате-
матике (са изборним предметом: Основи геометрије); 
професор хемије - математике; професор географије - 
математике; професор физике - математике; професор 
биологије - математике; дипломирани професор матема-
тике - мастер; дипломирани математичар - мастер; про-
фесор математике - теоријско усмерење; професор мате-
матике - теоријски смер; дипломирани математичар за 
рачунарство и информатику; дипломирани математичар 
- математика финансија (са изборним предметом: Осно-
ви геометрије); мастер математичар; мастер професор 
математике; мастер професор математике и физике; мас-
тер професор математике и информатике; мастер про-
фесор физике и математике; мастер професор информа-
тике и математике; дипломирани инжењер математике 
- мастер (са изборним предметом: Основи геометрије); 
дипломирани математичар и информатичар. Лица која 
су стекла академско звање мастер, односно дипломира-
ни-мастер треба да имају завршене основне академске 
студије на студијским програмима из области математи-
ке или примењене математике (са положеним испитом 
из предмета: Геометрија или Основи геометрије) или 
двопредметне наставе математике и физике, односно 
математике и информатике.

Наставник грађанског васпитања
са 25% радног времена, на одређено 
време до 31.08.2013. године

УСЛОВИ: професор педагогије, дипломирани педагог, 
општи смер или смер школске педагогије, дипломирани 
школски педагог-психолог, професор психологије, дип-
ломирани психолог, општи смер или смер школске психо-
логије, дипломирани школски психолог-педагог, дипло-
мирани школско-клинички психолог, лице које испуњава 
услове да изводи наставу из предмета страни језик, у 
складу са Правилником којим је прописана врста образо-
вања наставника и стручних сарадника у основној школи, 
дипломирани социјални радник са положеним стручним 
испитом, односно испитом за лиценцу у области образо-
вања, дипломирани педагог, професор географије, дип-
ломирани географ, лице које испуњава услове да изводи 
наставу из предмета српски језик, у складу са Правилни-
ком којим је прописана врста образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи, мастер педагог, 
мастер психолог, мастер филолог, мастер професор јези-
ка и књижевности, дипломирани психолог-мастер, дип-
ломирани педагог-мастер, мастер географ, дипломирани 
географ-мастер, мастер професор географије, лице које 
испуњава услове да изводи наставу из предмета исто-
рија у складу са Правилником којим је прописана врста 
образовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи, лице које испуњава услове за обављање струч-
них послова: социјални радник, дефектолог, логопед и 
андрагог.

наука и образовање
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ОСТАЛО: држављанство Републике Србије; психичка, 
физичка и здравствена способност за рад са ученици-
ма (доказ доставља изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду); да кандидат није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и вас-
питања (доказ прибавља школа по службеној дужности). 
Уз пријаву доставити: биографију са подацима о радном 
искуству и пословима које је кандидат обављао (уколико 
кандидат поседује радно искуство); оверену фотокопију 
уверења или дипломе о стеченом образовању; уверење 
о држављанству (оригинал или оверена фотокопија); 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена 
фотокопија). У поступку одлучивања о избору кандида-
та директор врши ужи избор кандидата које упућује на 
претходну проверу психофизичких способности, у року 
од 8 дана од дана истека рока за подношење пријава. 
Проверу психофизичких способности за рад са децом и 
ученицима врши надлежна служба за послове запошља-
вања, применом стандардизованих поступака. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

основна школа 
„јастРебаЧки паРтиЗани“
18252 Мерошина

Професор разредне наставе
3 извршиоца

УСЛОВИ: професор разредне наставе; наставник разред-
не наставе; професор педагогије са претходно заврше-
ном педагошком академијом или учитељском школом; 
професор разредне наставе и енглеског језика за основну 
школу; мастер учитељ; дипломирани учитељ-мастер; 
образовање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова 
и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским сис-
темом преноса бодова прописаних чл. 8 ст. 4 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС“, бр. 72/09 и 52/2011). Уз пријаву доставити: 
фотокопију дипломе; извод из матичне књиге рођених; 
уверење о држављанству; уверење да кандидат није под 
истрагом и да није осуђиван; потврду високошколске 
установе у складу са чл. 8 ст. 4 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања.

основна школа 
„јастРебаЧки паРтиЗани“
18252 Мерошина

Професор руског језика
за 16 часова недељне наставне норме

УСЛОВИ: професор, односно дипломирани филолог за 
руски језик и књижевност; мастер филолог (студијски 
програм или главни предмет руски језик); мастер профе-
сор језика и књижевности (студијски програм или главни 
предмет руски језик); образовање из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина стечено на високош-
колској установи у току студија или након дипломирања, 
од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у 
складу са Европским системом преноса бодова прописа-
них чл. 8 ст. 4 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09 и 52/2011). 
Уз пријаву доставити: фотокопију дипломе; извод из 
матичне књиге рођених; уверење о држављанству; уве-
рење да кандидат није под истрагом и да није осуђиван; 
потврду високошколске установе у складу са чл. 8 ст. 4 
Закона о основама система образовања и васпитања.

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

Васпитач
2 извршиоца

УСЛОВИ: високо образовање на студијама првог степе-
на, студијама другог степена или студијама у трајању од 
3 године или више образовање - школа за васпитаче у 
складу са законом; услови из чл. 8 став 1 и 2 и чл. 120 
став 1 тачка 1 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11); 
психичка, физичка и здравствена способност за рад са 
децом. Кандидат уз пријаву треба да достави: оверену 
фотокопију дипломе; оверену фотокопију уверења о 
држављанству; оверену фотокопију извода из матичне 
књиге рођених/венчаних; лекарско уверење (доставља 
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду); уве-
рење да није осуђиван правоснажном пресудом за кри-
вична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања (доказ при-
бавља установа по службеној дужности); оверену копију 
потврде/уверења да има образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено на висо-
кошколској установи у току студија или након дипломи-
рања, од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у уста-
нови, у складу са Европским системом преноса бодова. 
Уверења не могу бити старија од 6 месеци. Рок за пријаву 
је 15 дана. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узимати у разматрање.

нови па Зар

ош „стефан немања“
36300 Нови Пазар
37. санџачке дивизије бб

Професор разредне наставе
на одређено време до повратка раднице 
са породиљског боловања

УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено лице 
под условима прописаним законом, и ако: 1. испуњава 
услове из чл. 8 ст. 2 и 3 Закона о осноавама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009 и 
52/11), Правилника о врсти стручне спреме наставника и 
стручних сарадника о основној школи („Сл. гласник-Про-
светни гласник“, бр. 6/96, 3/99, 10/2002, 4/2003, 20/2004, 
5/2005, 2/2007, 3/2007, 4/2007, 17/2007, 20/2007, 1/2008, 
4/2008, 6/2008, 8/2008, 22/2008, 2/2009, 4/2009), 2. да 
има психичку, физичку и здраствену способност за рад 
са децом и ученицима; 3. да није осуђивано правоснаж-
ном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и вас-
питања; 4. да има држављанство РС. Докази о испуње-
ности услова из тач. 1 и 4 подносе се уз пријаву на кон-
курс, доказ из тачке 2 пре закључивања уговора о раду, 
а доказ из тачке 3 прибавља школа. Уз пријаву поднети: 
оверену фотокопију дипломе, оверену фотокопију уве-
рења о држављанству. Рок за пријаву је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве слати на 
наведену адресу.

теХниЧка школа
36300 Нови Пазар, Вука Караџића бб
тел. 020/321-048

Наставник машинске групе 
предмета - дипломирани инжењер 
машинства
на одређено време до повратка раднице 
са боловања - за 50% норме часова и до 
повратка радника који је удаљен са посла 
- за 30% норме часова

Наставник машинске групе 
предмета - дипломирани инжењер 
машинства
на одређено време до 31.08.2013. године, 
за 70% норме часова

Наставник филозофије
за 40% норме часова

УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено лице 
под условом прописаним законом, и ако има: одгова-
рајуће образовање; психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђи-
вано правоснажном пресудом за кривична дела утврђена 
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања; да има држављанство Републике 
Србије. Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да 
доставе следећу документацију: доказ о стручној спре-
ми (диплома), извод из матичне књиге рођених, уверење 
о држављанству, радну књижицу. Уверење да канди-
дат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична 
дела из чл. 120 став 1 тач. 1 Закона о основама система 
образовања и васпитања - прибавља школа. Лекарско 
уверење кандидат прилаже пре закључивања уговора о 
раду. Пријаве са потпуном документацијом доставити на 
горенаведену адресу. Конкурс је отворен осам дана од 
дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати.

економско 
тРговинска школа
36300 Нови Пазар, 28. новембар бб
тел. 020/318-198

Наставник математике
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: 
да има одговарајуће високо образовање у складу са чл. 
8 ст. 2 Закона о основама система образовања и васпи-
тања и врсту стручне спреме према Правилнику о врсти 
и степену стручне спреме наставника и стручних сарад-
ника и помоћних наставника у стручним школама; да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом; да није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Зако-
на о основама система образовања и васпитања; да има 
држављанство Републике Србије. Уз пријаву приложити: 
оверену фотокопију дипломе о одговарајућој стручној 
спреми или уверење о стеченој стручној спреми; уве-
рење о држављанству (не старије од шест месеци); извод 
из матичне књиге рођених; уверење да лице није осуђи-
вано-прибавља школа; лекарско уверење се подноси пре 
закључења уговора. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се узимати у разматрање. Пријаве на конкурс, уз 
потребну документацију и краћу биографију, кандидати 
могу доставити лично или поштом. Ближе информације 
могу се добити на број телефона: 020/318-198.
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нови с а д

унивеРЗитет  
у новом саду  
академија уметности
21000 Нови Сад, Ђуре Јакшића 7

Расписује конкурс за избор у звање и на радно 
место наставника и сарадника:

1. Ванредни или редовни професор 
за област драмских уметности, ужа 
област - Режија

2. Ванредни или редовни професор 
за област драмских уметности, ужа 
област - Глумачке вештине

3. Ванредни или редовни професор 
за област драмских уметности, ужа 
област - Камера

4. Ванредни или редовни професор 
за област драмских уметности, ужа 
област - Продукција

5. Ванредни или редовни професор 
за област драмских уметности, ужа 
област - Монтажа

6. Ванредни или редовни професор 
за област музичке уметности, ужа 
област - Гудачки инструменти 
(Познавање оркестарских деоница 
и Методика наставе гудачких 
инструмената)

7. Доцент или ванредни професор 
за област ликовних уметности, ужа 
област - Сликарство
на одређено време пет година

8. Доцент или ванредни професор 
за област ликовних уметности, ужа 
област - Ликовна култура
на одређено време пет година

9. Доцент или ванредни професор 
за област ликовних уметности, ужа 
област - Нови ликовни медији
на одређено време пет година
2 извршиоца

10. Доцент или ванредни професор 
за област музичке уметности, ужа 
област - Клавир (Корепетиција)
на одређено време пет година

11. Доцент или ванредни професор 
за област музичке уметности, ужа 
област - Камерна музика
на одређено време пет година

12. Доцент или ванредни професор 
за област музичке уметности, ужа 
област - Дувачки инструменти 
(Обоа)
на одређено време пет година

13. Доцент или ванредни професор 
за област музичке уметности, ужа 
област - Дувачки инструменти 
(Хорна)
на одређено време пет година

14. Доцент или ванредни професор 
за област музичке уметности, ужа 
област - теоријско-уметнички 
музички предмети
на одређено време пет година

15. Доцент за област музичке 
уметности, ужа област - 
Дириговање
на одређено време пет година

16. Доцент за област музичке 
уметности, ужа област - Клавир
на одређено време пет година

17. Доцент за област ликовних 
уметности, ужа област – Сликарство
на одређено време пет година

18. Доцент за област драмских 
уметности, ужа област - Дизајн 
светла
на одређено време пет година

19. Доцент за област драмских 
уметности, ужа област - Глумачке 
вештине
на одређено време пет година

20. Доцент за област драмских 
уметности, ужа област - Глумачке 
вештине (на мађарском наставном 
језику)
на одређено време 5 година, са 50% 
радног времена

21. Самостални стручни сарадник 
корепетитор за област музичке 
уметности

22. Виши или самостални стручни 
сарадник за област музичке 
уметности, ужа област - Камерна 
музика (Гудачки квартет)

23. Виши стручни сарадник 
корепетитор за област музичке 
уметности
на одређено време четири године

24. Стручни или виши стручни 
сарадник за област музичке 
уметности, ужа област - Гудачки 
инструменти (Виолончело)
на одређено време четири године

25. Стручни сарадник за област 
драмских уметности, ужа област 
- Глума (на мађарском наставном 
језику)
на одређено време четири године

26. Стручни сарадник корепетитор 
за област музичке уметности
на одређено време четири године

УСЛОВИ: За радно место под бр. 1: високо образовање 
првог степена основних академских студија из области 
драмских уметности, ужа област Режија. За радно место 
под бр. 2: високо образовање првог степена основ-
них академских студија из области драмских уметнос-
ти, ужа област Глума. За радно место под бр. 3: високо 
образовање првог степена основних академских студија 
из области драмских и аудиовизуелних уметности, ужа 
област Камера. За радно место под бр. 4: високо обра-
зовање првог степена основних академских студија из 
области драмских и аудиовизуелних уметности, ужа 
област Продукција. За радно место под бр. 5: високо 
образовање првог степена основних академских сту-
дија из области драмских и аудиовизуелних уметности, 
ужа област Монтажа. За радно место под бр. 6: високо 
образовање првог степена основних академских сту-

дија из области музичке уметности, ужа област Гудач-
ки инструменти (виолина). За радно место под бр. 7: 
високо образовање првог степена основних академских 
студија из области ликовних уметности, ужа област Сли-
карство. За радно место под бр. 8: високо образовање 
првог степена основних академских студија из области 
ликовних уметности. За радно место под бр. 9: високо 
образовање првог степена основних академских студија 
из области ликовних или примењених уметности. За 
радно место под бр. 10: високо образовање првог сте-
пена основних академских студија из области музичке 
уметности, ужа област Клавир. За радно место под бр. 
11: високо образовање првог степена основних академ-
ских студија из области музичке уметности, ужа област 
Гудачки инструменти. За радно место под бр. 12: висо-
ко образовање првог степена основних академских сту-
дија из области музичке уметности, ужа област Дувачки 
инструменти (обоа). За радно место под бр. 13: високо 
образовање првог степена основних академских сту-
дија из области музичке уметности, ужа област Дувачки 
инструменти (хорна). За радно место под бр. 14: висо-
ко образовање првог степена основних академских сту-
дија из области музичке уметности, ужа област Компо-
зиција. За радно место под бр. 15: магистарске студије 
из области музичке уметности, ужа област Хорско дири-
говање. За радно место под бр. 16: високо образовање 
првог степена основних академских студија из области 
музичке уметности, ужа област Клавир. За радно место 
под бр. 17: високо образовање првог степена основних 
академских студија из области ликовних уметности, ужа 
област Сликарство. За радно место под бр. 18: високо 
образовање првог степена основних академских студија 
из области драмских и аудиовизуелних уметности, ужа 
област Дизајн светла. За радно место под бр. 19: високо 
образовање првог степена основних академских студија 
из области драмских уметности, ужа област Глума. За 
радно место под бр. 20: високо образовање првог сте-
пена основних академских студија из области драмских 
уметности, ужа област Глума или режија. За радно место 
под бр. 21: високо образовање првог степена основних 
академских студија из области музичке уметности, ужа 
област Клавир. За радно место под бр. 22: високо обра-
зовање првог степена основних академских студија из 
области музичке уметности, ужа област Гудачки инстру-
менти (виолончело). За радно место под бр. 23: високо 
образовање првог степена основних академских студија 
из области музичке уметности, ужа област Клавир. За 
радно место под бр. 24: високо образовање првог степе-
на основних академских студија из области музичке умет-
ности, ужа област Гудачки инструменти (виолончело). За 
радно место под бр. 25: високо образовање првог сте-
пена основних академских студија из области драмских 
уметности, ужа област Глума. За радно место под бр. 26: 
високо образовање првог степена основних академских 
студија из области музичке уметности, ужа област Кла-
вир. За радна места под бр. 1 до 20: кандидати треба да 
испуњавају услове утврђене Законом о високом образо-
вању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 44/2010 и 93/2012), 
Статутом Академије уметности и Правилником о ближим 
условима за избор у звање наставника Универзитета у 
Новом Саду (Минимални критеријуми за поље уметнос-
ти). За радна места под бр. 21 до 26: кандидати треба да 
испуњавају услове утврђене Законом о високом образо-
вању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 44/2010 и 93/2012) и 
Статутом Академије уметности. За кандидате који конку-
ришу на радно место под бр. 26: у складу са чл. 119 став 
2 Статута Академије уметности Нови Сад предвиђена 
је јавна аудиција. Закон о високом образовању, Статут 
Академије уметности и Правилник о ближим условима 
за избор у звање наставника Универзитета у Новом Саду 
налазе се на сајту Академије уметности (www.аkademija.
uns.аc.rs-у секцији „Наставници-Конкурси“). Потребна 
документа: за радна места под бр. 1 до 20 кандидати 
прилажу: пријаву на конкурс, оверену фотокопију дипло-
ме о завршеним одговарајућим студијама, уверење о 
држављанству и уверење о некажњавању прибављену 
од суда-не старије од 6 месеци, фотокопију личне кар-
те, биографију сачињену према упитнику (Образац 1А 
УМЕТНОСТ) који се налази на сајту Академије уметности 
(www.аkademija.uns.аc.rs-у секцији „Наставници-Конкур-
си“) приложену у штампаној и електронској форми (сни-
мљену на CD-u) и остале доказе 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. 
За радна места под бр. 21 до 26: уз пријаву на конкурс 
кандидати прилажу: оверену фотокопију дипломе о завр-
шеним одговарајућим студијама, уверење о држављан-
ству и уверење о некажњавању прибављену од суда-не 
старије од 6 месеци, фотокопију личне карте, биографију 
сачињену према упитнику (Образац 2Б) који се налази 
на сајту Академије уметности (www.аkademija.uns.аc.rs-у 
секцији „Наставници-Конкурси“) приложену у штампаној 
и електронској форми (снимљену на CD-u) и остале дока-
зе о испуњавању услова радног места у складу са Ста-
тутом Академије уметности Нови Сад. Рок пријаве је 15 
дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће бити разматране. Пријаве на конкурс са 
доказима о испуњености услова достављају се на адресу: 
Академија уметности, Нови Сад, Ђуре Јакшића 7.

наука и образовање
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основна школа 
„јован гРЧиЋ миленко“
21300 Беочин, Милоша Црњанског бб
тел. 021/871-341

Наставник историје
за 70% радног времена

УСЛОВИ: професор историје, професор историје и гео-
графије, дипломирани историчар, мастер историчар, 
дипломирани историчар-мастер. Лица која су стекла 
академско звање мастер, односно дипломирани-мас-
тер треба да имају завршене основне академске студије 
историје.

Наставник техничког и 
информатичког образовања
2 извршиоца

УСЛОВИ: професор техничког образовања, професор 
технике, професор технике и информатике, профе-
сор информатике и техничког образовања, професор 
техничког образовања и машинства, професор технике 
и машинства, професор машинства, професор електро-
технике, професор техничког образовања и техничког 
цртања, професор техничког образовања и физике, про-
фесор физике и основа технике, професор техничког 
образовања и хемије, дипломирани педагог за физику 
и ОТО, дипломирани професор физике и основа техни-
ке за основну школу, професор физике и основа техни-
ке за основну школу, професор техничког образовања 
и васпитања, професор политехничког образовања и 
васпитања, професор политехничког образовања, про-
фесор технике и графичке комуникације, професор про-
изводно-техничког образовања, дипломирани педагог за 
техничко образовање, дипломирани педагог за физику и 
основе технике, професор основа технике и производње, 
професор политехнике, професор технике и медијате-
карства, професор техничког образовања и медијате-
кар, дипломирани физичар-професор физике и основа 
технике за основну школу-мастер, дипломирани профе-
сор физике и основа технике за основну школу-мастер, 
дипломирани професор технике и информатике-мастер, 
дипломирани професор технике-мастер, мастер профе-
сор технике и информатике.

Наставник математике

УСЛОВИ: професор математике, дипломирани математи-
чар, дипломирани математичар за теоријску математику 
и примене, дипломирани математичар за рачунарство и 
информатику, дипломирани математичар-информати-
чар, професор математике и рачунарства, дипломирани 
математичар за математику економије, професор инфор-
матике-математике, дипломирани математичар-астро-
ном, дипломирани математичар-примењена математика, 
дипломирани математичар-математика финансија (са 
изборним предметом: Основи геометрије), дипломира-
ни информатичар, мастер математичар, мастер профе-
сор математике, мастер професор математике и физике, 
мастер професор математике и информатике, мастер 
професор физике и математике, дипломирани професор 
математике-мастер, дипломирани математичар-мастер, 
дипломирани инжењер математике-мастер (са изборним 
предметом: Основи геометрије), дипломирани матема-
тичар-професор математике, дипломирани математи-
чар-теоријска математика, дипломирани инжењер мате-
матике (са изборним предметом: Основи геометрије), 
професор хемије-математике, професор географије-
математике, професор физике-математике, професор 
биологије-математике, професор математике-теоријско 
усмерење, професор математике-теоријски смер, дип-
ломирани математичар и информатичар. Лица која су 
стекла академско звање мастер, односно дипломира-
ни-мастер треба да имају завршене основне академске 
студије на студијским програмима из области математи-
ке или примењене математике (са положеним испитом 
из предмета: Геометрија или основи геометрије) или 
двопредметне наставе математике и физике, односно 
математике и информатике.

Наставник биологије
на одређено време до повратка 
запосленог са обављања дужности 
директора

УСЛОВИ: професор биологије, дипломирани биолог, дип-
ломирани молекуларни биолог и физиолог, професор 
биологије и хемије, дипломирани биолог, смер заштите 
животне средине, дипломирани биолог-еколог, дипло-
мирани професор биологије и хемије, професор биоло-
гије-географије, професор биологије-хемије, професор 
биологије-физике, професор биологије-информатике, 

професор биологије-математике, дипломирани професор 
биологије-мастер, дипломирани биолог-мастер, дипло-
мирани професор биологије-хемије мастер, дипломира-
ни професор биологије-географије мастер, дипломирани 
молекуларни биолог мастер, дипломирани биолог заш-
тите животне средине, мастер биолог, мастер професор 
биологије, мастер професор биологије и географије, мас-
тер професор биологије и хемије.

Наставник српског језика
за 55% радног времена, на одређено 
време до краја школске 2012/2013. 
године

УСЛОВИ: професор српског језика и књижевности, про-
фесор српског језика и књижевности са општом лингвис-
тиком, професор српке књижевности и језика, професор 
српске књижевности и језика са општом књижевношћу, 
дипломирани филолог српског језика са јужнословенским 
језицима, дипломирани филолог српске књижевности са 
јужнословенским књижевностима, професор, односно 
дипломирани филолог за српскохрватски језик и југо-
словенску књижевност, професор, односно дипломирани 
филолог за југословенску књижевност и српскохрватски 
језик, професор српскохрватског језика и опште линг-
вистике, професор српскохрватског језика са јужносло-
венским језицима, професор српскохрватског језика са 
источним и западним словенским језицима, професор 
српскохрватског језика и југословенске књижевности за 
наставу у школама у којима се образовно-васпитни рад 
изводи на мађарском, односно русинском или румунском 
језику, професор, односно дипломирани филолог за југо-
словенску и општу књижевност, професор југословенске 
књижевности са страним језиком, дипломирани филолог 
за књижевност и српски језик, дипломирани филолог за 
српски језик и књижевност, професор српског језика и 
књижевности у одељењима за националне мањине, про-
фесор српског језика и српске књижевности, дипломира-
ни компаратиста, мастер филолог (студијски програми: 
српски језик и књижевност, српска књижевност и језик, 
српска књижевност и језик са општом књижевношћу, 
српски језик, српска књижевност, српска филологија 
(српски језик и лингвистика)), мастер професор језика и 
књижевности (студијски програми: српски језик и књи-
жевност, српска књижевност и језик, српска књижевност 
и језик са општом књижевношћу, српски језик, српска 
књижевност, српска филологија (српски језик и лингвис-
тика)).

Спремачица
3 извршиоца

УСЛОВИ: завршена основна школа.

ОСТАЛО: Потребна документација: оверена фотокопија 
дипломе; оверена фотокопија уверења о држављанству 
Републике Србије; оверена фотокопија извода из матич-
не књиге рођених. Уверење о некажњавању по чл. 120 
Закона о основама система образовања и васпитања 
прибавља школа по службеној дужности. Лекарско уве-
рење о психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима подноси само изабрани кан-
дидат. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узи-
мати у разматрање.

основна школа 
„ЖаРко ЗРењанин уЧа“
21216 Надаљ, Светог Саве 31
тел. 021/2239-173

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописа-
не чл. 8 став 2 и 3 и чл. 120 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009 
и 52/2011): да има високо образовање стечено на сту-
дијама другог степена-мастер академске студије, спе-
цијалистичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије, у складу са Законом о високом обра-
зовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07-аутентично 
тумачење), почев од 10. септембра 2005. године или на 
основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по пропису које је уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005. године, за наставника основне шко-
ле, педагога или психолога; најмање пет година рада у 
установи на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања; дозволу за рад или 

уверење о положеном стручном испиту за наставника, 
педагога или психолога или да има стечено одговарајуће 
образовање из чл. 8 став 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс прило-
жити: биографију са прегледом кретања у служби, ове-
рену фотокопију дипломе, доказ о радном стажу у про-
свети (оверену фотокопију радне књижице); уверење о 
држављанству РС (оригинал или оверену фотокопију); 
извод из матичне књиге рођених (оверену фотокопију); 
дозволу за рад или уверење о положеном стручном 
испиту (лиценци) за наставника или стручног сарадни-
ка (оверена фотокопија). Докази о испуњавању услова 
предвиђени овим огласом, ако нису оригинал него фото-
копије или преписи, морају бити оверени у складу са 
Законом о оверавању потписа, рукописа и преписа („Сл. 
гласник РС“, бр. 39/93). Уверење да кандидат није осуђи-
ван прибавља школа, а лекарско уверење о психофизич-
кој и здравственој способности за рад са ученицима (не 
старије од 6 месеци) подноси изабрани кандидат, пре 
закључења уговора о раду. Кандидат који буде изабран 
биће у обавези да у законском року положи испит за 
директора установе. Пријаве слати на наведену адресу, 
са назнаком: „Конкурс за директора“. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Рок за 
пријављивање је 15 дана.

ош „бРанко РадиЧевиЋ“
21471 Равно Село, Маршала Тита 112
тел. 021/2022-016

Наставник техничког и 
информатичког образовања
за 60% радног времена

Педагог
на одређено време до повратка 
запосленог са боловања

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће образо-
вање у складу са чл. 8 и чл. 120 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 
и 52/11) и Правилником о степену и врсти стручне спреме 
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. 
гласник РС-Просветни гласник“, бр. 11/12). Уз пријаву на 
конкурс доставити: уверење о држављанству (оригинал 
или оверену фотокопију) и оверен препис или оверену 
фотокопију дипломе. Изабрани кандидат је дужан да пре 
закључења уговора о раду достави уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са децом и 
ученицима. Уверење да кандидат није осуђиван за кри-
вична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 ЗОСОВ 
прибавља школа. Пријаве слати на наведену адресу, са 
назнаком: „За конкурс“ или предати лично. Рок за прија-
вљивање је 15 дана. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће се узимати у разматрање.

РаЧунаРска 
гимнаЗија „смаРт“
21000 Нови Сад, Трг младенаца 5
тел. 021/4728-200

Наставник програмирања и 
програмских језика
за 45% радног времена, на одређено 
време до краја школске године

Наставник напредне технике 
програмирања
за 22% радног времена, на одређено 
време до краја школске године

Наставник рачунарских система
за 11% радног времена, на одређено 
време до краја школске године

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, према Правилнику 
о врсти образовања наставника и стручних сарадника 
у Рачунарској гимназији у Београду („Сл. гласник РС-
Просветни гласник“, бр. 26/2004) и Правилнику о врсти 
стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћ-
них наставника у гимназији („Сл. гласник РС-Просветни 
гласник“, бр. 5/90 и „Сл. гласник РС-Просветни гласник“, 
бр. 5/91, 1/92, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 4/99, 3/2003, 4/2004, 
11/2004, 5/2005, 1/2007, 7/2008 и 8/2011). Кандидати 
морају испуњавати следеће законом прописане услове: 
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да имају одговарајуће образовање и неку од горенаве-
дених стручних спрема; да испуњавају услове прописане 
чл. 120 Закона о основама система образовања и вас-
питања; да имају додатно искуство: ЕCDL сертификат; 
искуство у објактивно-оријентисаном програмирању; 
добро познавање енглеског језика. Уз пријаву на кон-
курс кандидати треба да доставе: биографију, скени-
рано уверење о држављанству, скенирану диплому о 
стеченој стручној спреми. Посебно лекарско уверење о 
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад 
са ученицима издато у последњих шест месеци, доста-
вља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. 
Уверење о некажњавању прибавиће школа службеним 
путем. Пријаве слати искључиво електронском поштом, 
на адресу: gimnazija@smart.еdu.rs, са назнаком: „За кон-
курс“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узи-
мати у разматрање. На разговор ће бити позвани само 
кандидати који уђу у ужи избор.

филоЗофски факултет
21000 Нови Сад, Др Зорана Ђинђића 2

Виши наставник вештина за 
ужу научну област Англистика 
(енглески језик и култура)

Наставник (сва звања) за ужу 
научну област Германистика 
(немачки језик)

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

Асистент за ужу научну област 
Археологија

Асистент за ужу научну област 
Новинарство

Стручни сарадник за ужу научну 
област Новинарство

Стручни сарадник за ужу научну 
област Новинарство

Наставник (сва звања) за ужу 
научну област Психологија

Наставник (сва звања) за ужу 
научну област Психологија

Виши наставник вештина за ужу 
научну област Романистика

Виши наставник вештина за ужу 
научну област Румунистика

Наставник (сва звања) за ужу 
научну област Русистика

Виши наставник вештина за ужу 
научну област Русистика

Виши лектор за ужу научну област 
Русистика
2 извршиоца

Наставник (сва звања) за ужу 
научну област Словакистика 
(словачка књижевност)

Наставник (сва звања) за ужу 
научну област Социологија

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

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

Асистент за ужу научну област 
Српски језик и лингвистика

Асистент за ужу научну област 
Српски језик и лингвистика

Асистент за ужу научну област 
Српски језик и лингвистика

Асистент за ужу научну област 
Српски језик и лингвистика

Наставник (сва звања) за 
ужу научну област Српска и 
јужнословенске књижевности са 
теоријом књижевности

Наставник (сва звања) за 
ужу научну област Српска и 
јужнословенске књижевности са 
теоријом књижевности

Асистент за ужу научну област 
Општа и мађарска лингвистика

УСЛОВИ: Уз пријаву на конкурс кандидати достављају: 
ако се пријављују на конкурс за асистента, стручног 
сарадника или вишег наставника вештина: оверену 
фотокопију дипломе о завршеним основним и мастер сту-
дијама или магистарским студијама; потврду да су уписа-
ни на докторске студије или потврду да је тема докторске 
дисертације одобрена (за кандидате који завршавају док-
торат по раније важећим прописима)-само за асистенте; 
биографију састављену на основу упитника који се може 
преузети са веб сајта Факултета (www.ff.uns.аc.rs/факул-
тет/формулари_за_писање_реферата, извештај за избор 
у звање сарадника); податке о досадашњем раду; спи-
сак стручних и научних радова, као и саме радове; ако 
се пријављују на конкурс за наставника-универзитетског 
професора: оверену фотокопију дипломе доктора наука; 
биографију састављену на основу упитника који се може 
преузети са веб сајта Факултета (www.ff.uns.аc.rs/факул-
тет/формулари_за_писање_реферата, образац пријаве 
на конкурс за избор у звање универзитетског настав-
ника); податке о досадашњем раду; списак стручних и 
научних радова, као и саме радове.

ош „ђуРа јакшиЋ“
21241 Каћ, Краља Петра I 9
тел. 021/6213-015

Професор разредне наставе

УСЛОВИ: Услови за заснивање радног односа предвиђе-
ни су у чл. 130 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09) и Правилником о 
систематизацији послова ОШ „Ђура Јакшић“ Каћ, као и у 
чл. 2 став 1 Правилника о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи.

Професор математике
на одређено време до повратка запослене 
са боловања

УСЛОВИ: Услови за заснивање радног односа предвиђе-
ни су у чл. 130 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09) и Правилником о 
систематизацији послова ОШ „Ђура Јакшић“ Каћ, као и у 
чл. 3 тачка 9 Правилника о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи.

ОСТАЛО: Потребна документација (у оригиналу или ове-
рене фотокопије): уверење о држављанству; извод из 
матичне књиге рођених; диплома о завршеној одгова-
рајућој врсти стручне спреме. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се разматрати.

школа За основно 
муЗиЧко васпитање и 
обРаЗовање 
„петаР коњовиЋ“
21220 Бечеј, Главна 5

Наставник гитаре
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани 
музичар-гитариста или мастер музички уметник, профе-
сионални статус гитариста; да кандидат испуњава усло-
ве из чл. 120 Закона о основама система образовања и 
васпитања; најмање две године искуства на пословима 
наставника гитаре. Уз пријаву на конкурс кандидат треба 
да приложи: фотокопију дипломе о завршеном факулте-
ту; уверење о држављанству; извод из матичне књиге 
рођених. Извештај о извршеном претходном лекарском 
прегледу подноси се пре закључења уговора о раду, а 
уверење о некажњавању прибавља школа службеним 
путем. Наведени услови се доказују приликом пријема у 
радни однос и проверавају се у току рада. Фотокопије 
докумената морају бити оверене. Непотпуне и неблагов-
ремене пријаве неће се разматрати.

економско-тРговинска 
школа беЧеј
21220 Бечеј, Браће Тан 1
тел. 021/6915-353

Наставник економске групе 
предмета
на мађарском наставном језику

Наставник економске групе 
предмета
за 20% радног времена

УСЛОВИ: дипломирани економиста.

Наставник математике
на српском и мађарском наставном језику
2 извршиоца

Наставник математике
на српском и мађарском наставном језику, 
за 20% радног времена

УСЛОВИ: професор математике, дипломирани математи-
чар, математичар-математика финансија.

Наставник физике
на српском и мађарском наставном језику, 
за 10% радног времена

УСЛОВИ: професор физике, дипломирани физичар, дип-
ломирани физичар мастер.

Наставник посластичарства
на мађарском наставном језику, за 58% 
радног времена

УСЛОВИ: виши стручни радник технологије посластичар-
ства, виши угоститељ који је стекао и средње образо-
вање за посластичара или посластичарског техничара.

Наставник куварства
на мађарском наставном језику, за 50% 
радног времена

УСЛОВИ: виши стручни радник технологије куварства 
или угоститељ са IV степеном стручне спреме.

Наставник куварства
за 50% радног времена

УСЛОВИ: виши стручни радник технологије куварства, 
виши угоститељ са IV степеном стручне спреме.

Наставник немачког језика
на мађарском наставном језику, за 46% 
радног времена

УСЛОВИ: професор, дипломирани филолог за немачки 
језик и књижевност.
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Наставник српског језика и 
књижевности
за 44% радног времена, на одређено 
време до повратка запослене са 
породиљског одсуства

УСЛОВИ: професор српског језика и књижевности, про-
фесор српске књижевности и језика.

Наставник математике
за 77% радног времена, на одређено 
време до 31.08.2013. године

УСЛОВИ: професор математике, дипломирани математи-
чар, математичар-математика финансија.

ОСТАЛО: да кандидат поседује образовање из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студија или након дипло-
мирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у уста-
нови, у складу са чл. 8 став 4 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009 
и 52/2011) - доказ се подноси уз пријаву на конкурс; да 
кандидат испуњава услове прописане чл. 120 Закона о 
основама система образовања и васпитања; одгова-
рајуће лекарско уверење се подноси пре закључења уго-
вора о раду, док доказ о некажњавању прибавља школа; 
доказ о држављанству се подноси уз пријаву на конкурс; 
доказ о знању мађарског језика за радна места за која је 
то предвиђено подноси се уз пријаву на конкурс. Доказе 
доставити у оригиналу или у овереној фотокопији. Непо-
тпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ош „вук каРаЏиЋ“
21420 Бач, Школска 1
тел. 021/771-207

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане 
чл. 8 став 2 чл. 59 и чл. 120 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009 
и 52/2011): да има високо образовање стечено на сту-
дијама другог степена-мастер академске студије, спе-
цијалистичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије у складу са Законом о високом обра-
зовању („Сл. 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 које је уређивао високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године, за наставника 
основне школе, педагога или психолога; поседовање 
дозволе за рад (лиценце); савладану обуку и положен 
испит за директора школе; најмање пет година рада у 
установи на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања. Уз пријаву на кон-
курс приложити: доказ о држављанству РС, оверен пре-
пис/фотокопију дипломе, оверен препис/фотокопију уве-
рења о положеном стручном испиту (лиценци), доказ о 
савладаној обуци и положеном испиту за директора уста-
нове (изабрани кандидат за директора школе који нема 
обуку и положен испит за директора биће обавезан да 
испит положи у року од годину дана од дана ступања на 
дужност); потврду о радном искуству у области образо-
вања и васпитања; доказ о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са децом и ученицима; радну 
биографију. Уверење о некажњавању прибавља школа 
по службеној дужности. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узимати у разматрање. Рок за пријављи-
вање је 15 дана.

висока пословна школа 
стРуковниХ студија
21000 Нови Сад
Владимира Перића Валтера 4
тел. 021/4854-028

Професор струковних студија 
за ужу научну област Економска 
теорија и политика, наставни 
предмет: Социологија
за 50% радног времена, на одређено 
време од 5 година

Професор струковних студија 
за ужу научну област Пословна 
економија и менаџмент, наставни 
предмети: Менаџмент медијских 
система и Пословање медија
за 50% радног времена, на одређено 
време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из обла-
сти којој припада наставни предмет; објављени научни 
и стручни радови, најмање пет из области којој при-
пада наставни предмет; способност за наставни рад; 
држављанство Републике Србије. Уз пријаву на конкурс 
поднети: оверене фотокопије диплома о завршеним 
основним и последипломским студијама; биографију са 
кретањем у служби; списак научних и стручних радова, 
као и саме радове; доказ о држављанству. Лице које је 
правоснажном пресудом осуђено за кривично дело про-
тив полне слободе, фалсификовања јавне исправе коју 
издаје високошколска установа или примање мита у 
обављању послова у високошколској установи не може 
стећи звање наставника. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. Комисија ће у року од 60 
дана од дана истека рока за пријаву на конкурс сачини-
ти извештај о пријављеним кандидатима и ставити га на 
увид јавности на период од 8 дана, о чему ће кандидати 
бити обавештени путем огласне табле и сајта школе.

факултет За споРт и 
туРиЗам „тимс“
21000 Нови Сад, Радничка 30а
тел. 021/530-633

Сарадник у настави за научну 
област Менаџмент и бизнис, ужа 
научна област Менаџмент и бизнис 
у туризму

УСЛОВИ: завршен одговарајући факултет, са просечном 
оценом најмање 08,00 и уписане одговарајуће мастер 
студије. Посебан услов је да кандидат има одговарајуће 
компетенције у педагошком раду из одговарајуће науч-
не области. Поред наведених услова, кандидат треба 
да испуњава и услове предвиђене Законом о високом 
образовању, Законом о раду и Статутом Факултета за 
спорт и туризам. Уз пријаву на конкурс кандидат треба 
да поднесе доказе о испуњености услова конкурса: радну 
биографију, оригинал или оверену фотокопију дипломе, 
извод из матичне књиге рођених, уверење од надлеж-
ног државног органа да није осуђиван за кривична дела, 
као и да се пред надлежним органима не води кривични 
поступак против кандидата, списак објављених научних 
радова и саме радове. Пријаве слати на наведену адресу, 
са назнаком: „За конкурс“. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати.

пРавни факултет
21000 Нови Сад
Трг Доситеја Обрадовића 1

Доцент за ужу научну област 
међународноправну, наставни 
предмет: Међународно приватно 
право
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, правни факул-
тет са VIII степеном стручне спреме, доктор правних 
наука. Услови за избор предвиђени су Законом о висо-
ком образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/2005, 
100/2007-аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010 и 
93/2012), Статутом Универзитета, Правилником о бли-
жим условима за избор у звање наставника Универзи-
тета у Новом Саду, Статутом Факултета и Правилником 
о систематизацији радних места. Уз пријаву кандидат 
треба да приложи: краћу биографију, извод из матич-
не књиге рођених, уверење о држављанству, диплому о 
завршеном правном факултету, диплому или уверење о 
научном степену доктора правних наука (оригинал или 
оверену фотокопију), списак својих научних радова и по 
један примерак тих радова. Пријаве се подносе у року 
од 15 дана од дана објављивања конкурса, на горена-
ведену адресу.

пољопРивРедни 
факултет
21000 Нови Сад
Трг Доситеја Обрадовића 8

Научни сарадник за научну област 
Микробиологија

УСЛОВИ: доктор пољопривредних или биолошких наука.

Истраживач сарадник за научну 
област Оплемењивање животиња

УСЛОВИ: завршен пољопривредни факултет, смер сто-
чарство или смер ветеринарске медицине.

Истраживач сарадник за научну 
област Социологија (реизбор)

УСЛОВИ: завршен филозофски факултет, смер социоло-
гија.

ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају услове утврђе-
не Законом о научноистраживачком раду-члан 70 („Сл. 
гласник РС“, бр. 110/05) и Статутом Пољопривредног 
факултета у Новом Саду. Уз пријаву кандидат је обаве-
зан да достави доказе о испуњености услова по овом 
конкурсу, биографске податке, научне и стручне радове, 
доказе о њиховом објављивању и потврде или уверења о 
наставку школовања (уписане докторске студије). Прија-
ве слати на наведену адресу, са назнаком: „За конкурс“.

поништење конкуРса 
ош „ђуРа јакшиЋ“
21241 Каћ, Краља Петра I 9
тел. 021/6213-015

Конкурс објављен 06.03.2013. године у публика-
цији „Послови“, поништава се у целости.

наука и образовање

http://www.nsz.gov.rs/
Ваша праВа адреса:
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панчево

ош „исидоРа секулиЋ“
26000 Панчево
Сердар Јанка Вукотића 7

Шеф рачуноводства
са искуством у раду од најмање три 
године на финансијско-књиговодственим 
пословима

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, 
кандидат треба да испуњава и посебне услове предвиђе-
не Правилником о систематизацији радних места у ОШ 
„Исидора Секулић“, Панчево: IV или VI степен стручне 
спреме, економско-финансијске струке, поседовање 
професионалних знања у складу са Законом о рачуно-
водству. Као доказе о испуњености услова кандидати су 
дужни да уз пријаву на конкурс доставе: оверену копију 
дипломе о стеченој стручној спреми, сертификат за 
самостално обављање рачуноводствених послова у јав-
ном сектору, уверење о држављанству, извод из мати-
чне књиге рођених. Рок за пријављивање је 8 дана од 
дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати. Изабрани кандидат дужан је да пре 
ступања на рад достави лекарско уверење о психофи-
зичкој и здравственој способности за рад са ученицима. 
Доказ о испуњености услова из чл. 120 ст. 1 тачка 3 и ст. 
2 истог члана Закона о основама система образовања и 
васпитања (потврда о некажњавању) - прибавиће школа 
за одабране кандидате. Пријаве достављати на адресу 
школе.

ош „милош цРњански“
26352 Иланџа, Милоша Црњанског 88
тел. 013/659-168

Секретар
са 50% радног времена

УСЛОВИ: дипломирани правник-мастер, дипломирани 
правник који је стекао високо образовање на основним 
студијама у трајању од најмање 4 године, са положеним 
стручним испитом за секретара, 4 године радног иску-
ства у образовању. Кандидат треба да испуњава услове 
утврђене чл. 120 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/2011). 
Уз пријаву на конкурс приложити: доказ о поседовању 
држављанства Републике Србије (извод из матичне 
књииге рођених или уверење о држављанству, ориги-
нал или оверену фотокопију, не старију од 6 месеци), 
оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној 
спреми, доказ о положеном стручном испиту (ако посе-
дује). Пријаве доставити у року од 8 дана од дана обја-
вљивања, на адресу школе. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање.

основна школа 
„т. г. масаРик“
26362 Јаношик, Едварда Кардеља 59
тел/факс: 013/647-001
е-mail: оstgmasarik@madnet.rs

Наставник географије
са 7 часова недељно (35% радног 
времена)

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће образо-
вање прописано чл. 8 Закона о основама система образо-
вања и васпитања и Правилником о врсти стручне спре-
ме наставника и стручних сарадника у основној школи; 
да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривична дела утврђена у члану 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања; да има држављанство Републике Србије. 
На основу чл. 121 став 7 Закона о основама система 
образовања и васпитања, послове наставника и струч-
ног сарадника у школи у којој се образовно-васпитни рад 
остварује на језику националне мањине, осим за ромски 
језик, може да обавља лице које је стекло средње, више 
или високо образовање на језику националне мањине 
или је положило испит из тог језика по програму одго-
варајуће високошколске установе. Уз пријаву на конкурс 

кандидат треба да приложи: оверену фотокопију дипло-
ме о стеченој стручној спреми, уверење о држављанству 
Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија) и 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена 
фотокопија). Доказ о испуњености услова из чл. 121 став 
7 Закона о основама система образовања и васпитања 
- оверена фотокопија сведочанства или дипломе да је 
кандидат средње, више или високо образовање стекао 
на словачком наставном језику или доказ да је поло-
жио испит из словачког језика по програму одговарајуће 
високошколске установе, подноси кандидат уз пријаву на 
конкурс, за обављање послова наставника у одељењи-
ма на словачком наставном језику. Лекарско уверење 
да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима, кандидат подноси пре закљу-
чења уговора о раду. Проверу психофизичких способно-
сти кандидата за рад са децом и ученицима извршиће 
Национална служба за запошљавање (ако кандидат 
не приложи уверење са тестирања НСЗ, не старије од 
6 месеци). Доказ да кандидат није осуђиван прибавља 
школа. Пријаве на конкурс слати на адресу школе. Рок 
за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узети у разматрање.

поништење конкуРса 
ош „млада поколења“
26210 Ковачица, Маршала Тита 33

Конкурс објављен 13.02.2013. године у публика-
цији „Послови“, за радно место: наставник геогра-
фије, на одређено време до повратка запослене 
са породиљског одсуства, са обавезним знањем 
словачког језика, поништава се у целости.

муЗиЧка школа 
„јован бандуР“
26000 Панчево
Војводе Живојина Мишића 3

Наставник тамбуре

УСЛОВИ: Уз пријаву приложити биографију и копију лич-
не карте. Кандидат треба да испуњава следеће услове: 
да има одговарајуће образовање сагласно чл. 8 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11) и чл. 2 тач. 6 Правил-
ника о степену и врсти образовања наставника у основ-
ној музичкој школи („Службени гласник РС-Просветни 
гласник“, бр. 11/12); да има држављанство Републике 
Србије; да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања. Докази о испуњености услова из става 2 али-
неја 1 и 2 подносе се уз пријаву на конкурс, а доказе из 
става 2 алинеја 3 и 4 прибавља школа. Посебан услов: 
положен стручни испит (лиценца). Рок за пријављивање 
је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Одлуку о избору кандидата директор ће донети у року од 
8 дана од дана добијања мишљења органа управљања. 
Пријаве на конкурс слати на горенаведену адресу, са 
назнаком: „За конкурс“.

пирот

основна школа 
„добРинка богдановиЋ“
18332 Стрелац
тел. 010/375-186

Професор-наставник дефектолог-
олигофренолог

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, професор, односно 
дипломирани дефектолог-олигофренолог за рад са 
децом ометеном у развоју, да лице има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма, да није осуђивано правоснажном пресудом за кри-
вична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања, држављан-
ство РС. Уз пријаву на конкурс са биографским подацима 

приложити: доказ о одговарајућем високом образовању 
(диплому или уверење, односно оверену фотокопију 
дипломе-уверења о завршеном високом образовању у 
наведеном занимању), доказ да лице има држављанство 
РС (уверење о држављанству), извод из матичне књиге 
рођених у овереној копији-не старије од 6 месеци, доказ 
о положеном испиту за лиценцу. Доказ да лице има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима (лекарско уверење) подноси се пре 
закључења уговора о раду. Доказ о неосуђиваности за 
наведена кривична дела прибавља школа по службеној 
дужности. Пријаве са потребном документацијом подно-
се се лично или поштом, на адресу школе, са назнаком: 
„За конкурс“. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узимати у разматрање. Сва обавештења 
могу се добити на број телефона: 010/375-186.

ош „бРатство“
18333 Звонце
тел. 010/387-054

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

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена основна 
школа. Уз пријаву на конкурс неопходно је приложити 
следећу документацију: уверење о држављанству, извод 
из матичне књиге рођених, оверену фотокопију дипломе 
о стеченом образовању, потврду да лице није осуђивано 
и да се против њега не води кривични поступак, доказ 
да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима (лекарско уверење, подноси 
се пре закључења уговора о раду). Пријаве са потребном 
документацијом подносе се лично или на адресу школе. 
Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће 
се узети у разматрање. Рок за пријаву је 8 дана од дана 
објављивања.

ош „бРатство“
18333 Звонце
тел. 010/387-054

Професор разредне наставе, 
наставник разредне наставе
за рад у издвојеном одељењу у 
Нашушковици

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће високо обра-
зовање према Закону о основама система образовања 
и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/2009) и 
Правилнику о организацији и систематизацији послова 
и радних задатака; високо образовање стечено на сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, спе-
цијалистичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије), у складу са Законом о високом обра-
зовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005, 100/2007-аутен-
тично тумачење, 97/2008 и 44/2010), почев од 
10.09.2005. године и на основним студијама у трајању од 
најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10.09.2005. године; високо образовање 
стечено на студијама првог степена (основне академске, 
односно струковне студије), студијама у трајању од три 
године или више образовање; 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 осно-
вама система образовања и васпитања; држављанство 
РС. Уз пријаву на конкурс приложити: кратку биографију, 
оверен препис дипломе о стеченом образовању, уверење 
о држављанству РС, извод из матичне књиге рођених, 
потврду да кандидат није осуђиван и да се против њега 
не води кривични поступак, потврду о дозволи за рад 
(лиценца), доказ да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима (лекарско 
уверење, подноси се пре закључења уговора о раду). 
Пријаве са потребном документацијом подносе се лично 
или поштом, на адресу школе, са назнаком: „За конкурс“. 
Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узимати у разматрање. Сва обавештења могу се 
добити на број телефона: 010/387-054.

наука и образовање
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теХниЧка школа 
бабушница
18330 Бабушница
Омладинских бригада бб
тел. 010/385-999

Шеф рачуноводства
на одређено време до повратка запослене 
са породиљског одсуства и одсуства са 
рада ради неге детета, са 20 сати недељно 
(50% радног времена)

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: 
да има одговарајуће образовање - економски факултет, 
виша економска или средња економска школа; да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и васпитања; 
држављанство Републике Србије. Уз пријаву достави-
ти следећу документацију: биографију, оверен препис/
фотокопију дипломе - уверења о стеченој стручној спре-
ми, уверење о држављанству (оригинал или оверена 
фотокопија, не старија од 6 месеци), оверену фотокопију 
извода из матичне књиге рођених (нови образац), доказ 
да се против кандидата не води кривични поступак. 
Доказ да кандидат има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима (лекарско 
уверење) - подноси се пре закључења уговора о раду. 
Доказ о неосуђиваности за наведена кривична дела при-
бавља школа по службеној дужности. Пријаве са потреб-
ном документацијом подносе се лично или поштом, на 
адресу школе, са назнаком: „За конкурс“. Рок за подно-
шење пријаве је 8 дана од дана објављивања конкур-
са. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у 
разматрање. Ближе информације могу се добити на број 
телефона: 010/385-999.

гимнаЗија 
„вук каРаЏиЋ“
18330 Бабушница
Омладинских бригада бб
тел. 010/385-026

Шеф рачуноводства
на одређено време до повратка запослене 
са породиљског одсуства и одсуства са 
рада ради неге детета, са 20 сати недељно 
(50% радног времена)

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: 
да има одговарајуће образовање - економски факултет, 
виша економска или средња економска школа; да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и васпитања; 
држављанство Републике Србије. Уз пријаву достави-
ти следећу документацију: биографију, оверен препис/
фотокопију дипломе - уверења о стеченој стручној спре-
ми, уверење о држављанству (оригинал или оверена 
фотокопија, не старија од 6 месеци), оверену фотокопију 
извода из матичне књиге рођених (нови образац), доказ 
да се против кандидата не води кривични поступак. 
Доказ да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) 
кандидат подноси пре закључења уговора о раду. Доказ 
о неосуђиваности за наведена кривична дела прибавља 
школа по службеној дужности. Пријаве са потребном 
документацијом подносе се лично или поштом, на адре-
су школе, са назнаком: „За конкурс“. Рок за подношење 
пријаве је 8 дана од дана објављивања конкурса. Непо-
тпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разма-
трање. Ближе информације могу се добити на број теле-
фона: 010/385-026.

теХниЧка школа пиРот
18300 Пирот, Таковска 22
тел. 010/311-269

Помоћни наставник подручја рада 
електротехника
са 60% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће посеб-
не услове у погледу стручне спреме: инжењер елек-
тротехнике, смер електронике и телекомуникација; 
инжењер електротехнике, смерови: електроника, теле-
комуникације, аутоматика, рачунарски; лице са стече-
ним одговарајућим специјалистичким образовањем у 
подручју рада електротехника, област електроника; лице 
са стеченим одговарајућим средњим образовањем у чет-
ворогодишњем трајању, односно IV степен стручне спре-
ме, у подручју рада електротехника, област електроника. 
Плата помоћног наставника одговара IV степену струч-
не спреме према Уредби о коефицијентима за обрачун и 
исплату плата запослених у јавним службама. Кандидати 
треба да испуњавају услове прописане одредбама чл. 8 
став 2 тач. 1 и 2 и чл. 120 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 
52/11); да имају психичку, физичку и здравствену спо-
собност 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 обра-
зовања и васпитања; држављанство Републике Србије. 
Кандидати уз пријаву прилажу: оверену фотокопију 
дипломе о стеченој стручној спреми, извод из матичне 
књиге рођених, уверење о држављанству. Зарада према 
Посебном колективном уговору за средње школе. Кон-
курс је отворен 8 дана од дана објављивања у публи-
кацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узимати у разматрање. Пријаве са потпуном 
документацијом доставити на адресу школе.

пож аревац

сРедња школа 
„младост“
12300 Петровац на Млави
Млавска 14

Професор економске групе 
предмета
УСЛОВИ: дипломирани економиста (факултет у четворо-
годишњем трајању). У радни однос у школи може да буде 
примљено лице под условима прописаним законом, и ако 
има: одговарајуће високо образовање (завршен факул-
тет у трајању од четири године или звање мастер); пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да није осуђивано правноснажном пресу-
дом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и васпитања; 
да има држављанство Републике Србије. Уз пријаву на 
конкурс кандидат доставља доказ о одговарајућем обра-
зовању и уверење о држављанству Републике Србије 
(оверене фотокопије). Доказ да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима 
кандидат подноси пре закључења уговора о раду. Доказ 
о неосуђиваности кандидата прибавља школа. Неблагов-
ремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања. 
Пријаве се подносе на адресу школе.

пРедшколска 
установа „лане“
12240 Кучево, Браће Ивковић 2
тел. 012/852-366

Медицинска сестра-васпитач

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, да је кандидат 
држављанин Републике Србије; да је пунолетан; да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом; завршено средње образовање за медицинску сес-
тру - васпитача; да није осуђиван правоснажном пресу-
дом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпитања. Уз 
пријаву кандидат подноси оригинале или оверене фото-
копије следећих докумената: дипломе о стручној спреми, 
извода из матичне књиге рођених (не старији од 6 месе-
ци или трајни), уверења о држављанству (не старије од 6 
месеци). Рок за пријаву је 15 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови”.

ош „ђуРа јакшиЋ“
12308 Орешковица

Наставник разредне наставе

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор разредне 
наставе, наставник разредне наставе, професор педагогије 
са претходно завршеном педагошком академијом или учи-
тељском школом, професор разредне наставе и енглеског 
језика за основну школу, мастер учитељ, дипломирани 
учитељ-мастер. Поред општих услова за заснивање радног 
односа, кандидати треба да имају и одговарајуће високо 
образовање у складу са чл. 8, 120 и 122 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, 
бр. 72/2009 и 52/2011), као и да испуњавају и друге посеб-
не услове: да имају психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са ученицима; држављанство РС; уверење 
да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања. Уз пријаву са кратком 
биографијом кандидат подноси следеће доказе: оверену 
фотокопију дипломе, уверење о држављанству (оригинал 
или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци). Лекарско 
уверење се подноси пре закључења уговора о раду, а уве-
рење о неосуђиваности прибавља школа. Проверу психо-
физичких способности за рад са децом и ученицима врши 
надлежна служба за послове запошљавања, применом 
стандардизованих поступака. Избор кандидата биће извр-
шен у року од 8 дана од дана добијања мишљења органа 
управљања. Пријаве се подносе на адресу школе, у року од 
8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се узети у разматрање.

основна школа 
„десанка максимовиЋ“
12000 Пожаревац, VI личке дивизије 32
тел. 012/226-422

Наставник француског језика
на одређено време, са 12 часова недељно

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање стечено на сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, специја-
листичке академске студије или специјалистичке струков-
не студије), у складу са Законом о високом образовању, 
односно на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по пропису који је уређивао високо образо-
вање до 10.09.2005. године. Кандидат треба да испуњава 
услове прописане у чл. 24-29 Закона о раду, у чл. 8 и 120 
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС”, бр. 72/09, 52/11), као и услове предвиђене 
Правилником о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи („Просветни гла-
сник“, бр. 11/2012), да има одговарајуће образовање, пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима, да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Зако-
на о основама система образовања и васпитања, као и да 
има држављанство Републике Србије. Уз пријаву на кон-
курс кандидат подноси оверене фотокопије дипломе и 
уверења о држављанству, не старије од 6 месеци, као и 
извод из матичне књиге рођених, док лекарско уверење 
прилаже непосредно пре закључења уговора о раду. Сва 
документа се прилажу у оригиналу или у овереној копији. 
Овера истих не може бити старија од 6 месеци. Пријаве се 
могу подносити непосредно или поштом, на адресу школе. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. 
Уз пријаву доставити и биографске податке. Рок за пријем 
пријава је 8 дана од дана објављивања.

ош „вељко дугошевиЋ“
12257 Турија
тел. 012/884-066

Секретар
са 50% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове предвиђене 
чл. 120 став 1 тач. 1 до 4 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11) 
и да има одговарајуће образовање прописано чл. 68 став 
2 истог закона: дипломирани правник-мастер или дип-
ломирани правник који је стекао високо образовање на 
основним студијама у трајању од најмање четири године. 
Пријаве доставити на адресу школе. Кандидати су дужни 
да уз пријаву на конкурс доставе: извод из матичне књиге 
рођених, уверење о држављанству, диплому или уверење 
о стеченом одговарајућем образовању - оригинале или 
оверене фотокопије, не старије од шест месеци. Доказ о 
испуњености услова у погледу психичке, физичке и здрав-
ствене способности прибавља се пре закључења уговора о 

наука и образовање

0800 300 301 
(позив је бесплатан)

нсЗ позивни 
центар
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раду, а проверу психофизичких способности врши Нацио-
нална служба за запошљавање. Доказ о неосуђиваности 
прибавља школа. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се разматрати. Рок за пријављивање је 15 дана од 
дана објављивања огласа. Контакт телефон: 012/884-066.

школа За основно и 
сРедње муЗиЧко 
обРаЗовање 
„стеван мокРањац“
12000 Пожаревац, Кнеза Лазара 1

Наставник клавира
на одређено време до повратка раднице 
са породиљског одсуства, за рад у 
Костолцу

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних законом, кан-
дидати морају испуњавати и посебне услове прописане 
чл. 8, 120 и 121 Закона о основама система образовања 
и васпитања, као и Правилником о врсти стручне спреме 
наставника и стручних сарадника у настави и стручним 
школама. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање.

ош „свети сава“
12000 Пожаревац
Војске Југославије 18
тел. 012/223-364

Наставник француског језика
на одређено време, са 6 часова недељно

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање стечено на 
студијама другог степена (мастер академске студије, 
специјалистичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије), у складу са Законом о високом обра-
зовању, односно образовање стечено на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. годи-
не. Кандидат треба да испуњава услове прописане у чл. 
24-29 Закона о раду, чл. 8 и 120 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 
52/11), као и услове предвиђене Правилником о степену 
и врсти образовања насатвника и стручних сарадника у 
основној школи („Просветни гласник РС“, бр. 11/2012), 
да има одговарајуће образовање, психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима, 
да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања, као и да има држа-
вљанство Републике Србије. Уз пријаву на конкурс кан-
дидат подноси оверене фотокопије дипломе и уверења 
о држављанству, не старије од 6 месеци, као и извод из 
матичне књиге рођених, док лекарско уверење прилаже 
непосредно пре закључења уговора о раду. Овера истих 
не може бити старија од 6 месеци. Пријаве се могу под-
носити непосредно или поштом, на адресу школе. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Уз 
пријаву доставити и биографске податке. Рок за пријем 
пријава је 8 дана од дана објављивања.

ош „слободан јовиЋ“
12256 Волуја

Наставник математике
за 90% радног времена (16 часова 
недељно), за рад у централној школи у 
Волуји

Наставник математике
за 90% радног времена (16 часова 
недељно), за рад у подручном одељењу у 
Дубоки

Наставник математике
за 90% радног времена (16 часова 
недељно), за рад у подручном одељењу у 
Раденки

Наставник српског језика
за 95% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове пред-
виђене чл. 8 и чл. 120 став 1 тач. 1 до 4 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 

бр. 72/09 и 52/2011), а одговарајуће образовање према 
Правилнику о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС-
Просветни гласник“, бр. 11/2012) и Правилнику о врс-
ти стручне спреме наставника који изводе образовно-
васпитни рад из изборних програма у основној школи. 
Кандидати су дужни да уз пријаву на конкурс доставе: 
извод из матичне књиге рођених, уверење о држављан-
ству, диплому или уверење о стеченом одговарајућем 
образовању - оригинале или оверене фотокопије, не 
старије од шест месеци. Доказ о испуњености услова у 
погледу психичке, физичке и здравствене способности за 
рад са децом и ученицима прибавља се пре закључења 
уговора о раду, а проверу психофизичких способности за 
рад са децом и ученицима врши Национална служба за 
запошљавање. Доказ о неосуђиваности прибавља шко-
ла. Пријаве се подносе на адресу школе. Рок за прија-
вљивање је 8 дана од дана објављивања огласа. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. 
Ближе информације о конкурсу могу се добити на број 
телефона: 012/880-100.

ош „дуде јовиЋ“
12374 Жабари, Кнеза Милоша 117
тел. 012/250-119

Наставник биологије
за 12 часова (60% радног времена) у 
предметној настави недељно, у оквиру 
двадесетчетворочасовне радне недеље

УСЛОВИ: Кандидат је обавезан да поред писаног захте-
ва за пријем у радни однос достави и следећа документа: 
извод из матичне књиге рођених, уверење о држављан-
ству Републике Србије, уверење о неосуђиваности из 
основног суда, уверење да није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и вас-
питања (извод из казнене евиденције прибавља школа), 
диплому или уверење о стеченом високом образовању 
(VII/1 степен стручне спреме, одговарајуће врсте зани-
мања), уверење да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима, односно уве-
рење о здравственом стању. Наставник треба да испуња-
ва услове прописане чл. 8 ст. 2 и чл. 120 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 
бр. 72/2009, 52/2011) и да има стручну спрему прописану 
Правилником о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС-
Просветни гласник“, бр. 11/2012). Проверу психофизичких 
способности кандидата за рад са децом и ученицима врши 
надлежна служба за послове запошљавања, применом 
стандардизованих поступака. Наведена документа морају 
бити достављена у оригиналу или као фотокопије оверене 
у основном суду или општинској управи, не старије од 6 
месеци. Неблаговремени, непотпуни и неуредни захтеви 
за пријем у радни однос, односно приложена документа 
неће бити узета у разматрање. Захтеви за пријем у рад-
ни однос са доказима о испуњавању услова огласа дос-
тављају се у року од 8 дана од дана објављивања у пуб-
ликацији „Послови“, на адресу школе. Бројеви телефона 
за информације: 012/250-119, 012/250-109 и 012/250-767.

пРедшколска установа 
„љубица вРебалов“
12000 Пожаревац, Вука Караџића 1
тел. 012/210-308

Васпитач
на одређено време до повратка радника 
са боловања, са 72,7% радног времена
3 извршиоца

УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог или 
првог степена за образовање васпитача, у складу са 
Законом о високом образовању или VI степен стручне 
спреме, виша школа за образовање васпитача; посе-
довање опште здравствене способности; поседовање 
држављанства Републике Србије; неосуђиваност прав-
носнажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања. Рок за пријављивање је 8 дана од дана обја-
вљивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Потпуном пријавом сматра 
се пријава која садржи: доказ о држављанству Републике 
Србије (уверење о држављанству или извод из матичне 
књиге рођених-оригинали или оверене фотокопије); ове-
рен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању. Пријаве слати на горенаведену адресу, са 
назнаком: „За конкурс“. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити код директора и секретара установе и на 
број телефона: 012/210-308.

поЖаРеваЧка гимнаЗија
12000 Пожаревац, Симе Симића 1

Наставник биологије

Шеф рачуноводства
на одређено време ради замене одсутне 
запослене преко 60 дана

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у наведеном зани-
мању у складу са чл. 8 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања; да кандидат има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад у школи; да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена 
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања; да има држављанство Републике 
Србије. Кандидат треба да приложи: молбу са биогра-
фијом, оверену фотокопију дипломе и оверену фотоко-
пију уверења о држављанству. Пријаве са потребном 
документацијом подносе се лично или поштом, на адресу 
Гимназије. Конкурс је отворен 15 дана од дана објављи-
вања.

пријепоље

ош „бРанко РадиЧевиЋ“
31330 Прибој, 12. јануар
тел/факс: 033/2445-437

Професор разредне наставе

Професор српског језика
са 78% норме

УСЛОВИ: У складу са чл. 120 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања, у радни однос у установи 
може да буде примљено лице под условима прописаним 
законом, и ако има: 1) одговарајуће образовање; 2) пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; 3) да није осуђивано правоснажном пре-
судом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и васпитања; 
4) држављанство Републике Србије. Услови из ст. 1 и 2 
овог члана доказују се приликом пријема у радни однос и 
проверавају се у току рада. Доказ о испуњености услова 
из става 1 тач. 1 и 4 и става 2 чл. 120 Закона подносе се 
уз пријаву на конкурс, а из става 1 тачка 2 овог члана 
пре закључења уговора о раду. Доказ из става 1 тачка 
3 овог члана прибавља школа. У складу са чл. 8 Закона 
о основама система образовања и васпитања, наставник 
је лице које је стекло одговарајуће високо образовање: 
на студијама другог степена (мастер академске студије, 
специјалистичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије), у складу са Законом о високом обра-
зовању („Службени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07-аутен-
тично тумачење, 97/08 и 44/10), почев од 10. септембра 
2005. године; на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по пропису који је уређивао висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године. Изузетно, 
наставник јесте и лице са стеченим одговарајућим висо-
ким образовањем на студијама првог степена (основ-
не академске, односно струковне студије), студијама у 
трајању од три године или вишим образовањем. Лице из 
ст. 2 и 3 чл. 8 Закона мора да има образовање из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина стече-
но на високошколској установи у току студија или након 
дипломирања, од најмање 30 бодова и шест бодова прак-
се у установи, у складу са Европским системом преноса 
бодова. Поред ових услова утврђених чл. 8 и 120 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Сл. гла-
сник РС“, бр. 72/09 и 52/11), кандидат треба да испуња-
ва и посебне услове у погледу стручне спреме утврђене 
Правилником о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник 
РС-Просветни гласник“, бр. 11/2012). Тражена докумен-
та могу бити достављена у оригиналу или као оверене 
фотокопије.
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пословима

Обуке и субвенције (за запошљавање)

Једнакост 
на тржишту 

рада

Подршка
запошљавању особа

са инвалидитетом
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ош „свети сава“
36315 Баре

Професор разредне наставе

Професор разредне наставе
за рад у ИО Црвско

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном зани-
мању-високо образовање за наведено занимање у скла-
ду са чл. 8 Закона о основама система образовања и 
васпитања и у складу са Правилником о степену и врсти 
стручне спреме наставника, васпитача и стручних сарад-
ника у основној школи. Уз пријаву кандидат обавезно 
доставља: оверену фотокопију дипломе о завршеној 
стручној спреми, извод из матичне књиге рођених и уве-
рење о држављанству.

ош „9. мај“
31335 Саставци

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: да кандидат поседује високо образовање сте-
чено на студијама другог степена (мастер академске 
студије, специјалистичке академске студије или спе-
цијалистичке струковне студије), у складу са Законом 
о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 
76/05,100/07-аутентично тумачење, 97/08 и11/10), почев 
од 10. септембра 2005. године или на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; да испуњава услове за наставника основне шко-
ле, за педагога и психолога; да поседује дозволу за рад 
(лиценцу); да је прошао обуку и положен испит за дирек-
тора, најмање пет година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања; да има психичку , физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривична дела утврђе-
на у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања; да има држављанство Репу-
блике Србије. Кандидати су дужни да уз пријаву на кон-
курс доставе: оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању; оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту, односно испиту за лиценцу; потврду о 
радном стажу у области образовања и васпитања; уве-
рење о држављанству РС (не старије од 6 месеци), извод 
из матичне књиге рођених; лекарско уверење (не ста-
рије од 6 месеци), радну биографију; оквирни план рада 
за време мандата. Уверење о неосуђиваности прибавља 
школа. Пријава која не садржи доказе о обуци и поло-
женом испиту за директора сматраће се потпуном, јер 
програм обуке директора школе 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 подзаконског акта. Рок за пријављивање 
је 15 дана од дана објављивања.

проКУпље

ош „свети сава“
18400 Прокупље, Милоша Црњанског 2
тел. 027/321-988

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове за наставника те 
врсте школе и подручја рада - дипломирани дефектолог-
олигофренолог, за педагога и психолога; да има дозволу 
за рад (лиценцу), обуку и положен испит за директора 
установе и најмање 5 година рада у установи на посло-
вима образовања и васпитања, након стеченог одгова-
рајућег образовања; да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања; да има држављанство РС. 
Уз пријаву кандидат подноси: диплому о стеченом одгова-
рајућем образовању, доказ о положеном испиту за лицен-
цу, тј. стручном испиту, извод из матичне књиге рођених, 
уверење о држављанству, доказ о 5 година рада у уста-
нови на пословима образовања и васпитања (потврда 
издата од стране послодавца), радну биографију. Докази 
о испуњености услова попдносе се у оригиналу или као 
оверене фотокопије. Рок за пријаву је 15 дана. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

ош „дРинка павловиЋ“
18430 Куршумлија, Вука Караџића 54
тел. 027/389-150

Професор руског језика
за рад у издвојеном одељењу у 
Косаничкој Рачи, са 88,89% радног 
времена, на одређено време ради 
замене запосленог који је постављен 
за помоћника директора, а најдуже до 
31.08.2013. године

УСЛОВИ: завршен факултет и звање: професор, односно 
дипломирани филолог за руски језик и књижевност, мас-
тер филолог (студијски програм или главни предмет/
профил руски језик), мастер професор језика и књижев-
ности (студијски програм или главни предмет/профил 
руски језик).

Професор разредне наставе
за рад на терену, на одређено време, а 
најдуже до 31.08.2013. године

УСЛОВИ: завршен факултет или виша школа и звање: 
професор разредне наставе, наставник разредне наста-
ве, професор педагогије са претходно завршеном педа-
гошком академијом или учитељском школом, професор 
разредне наставе и енглеског језика за основну школу, 
мастер учитељ, дипломирани учитељ-мастер.

ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају услове пред-
виђене Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи и 
Законом о основама система образовања и васпитања: 
да имају одговарајуће образовање, психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима, да 
нису осуђивани правноснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања, да имају држављан-
ство Републике Србије. Уз пријаву приложити: диплому о 
степену стручне спреме, уверење о држављанству Репу-
блике Србије. Лекарско уверење се подноси пре закљу-
чења уговора о раду, а уверење о неосуђиваности при-
бавља школа.

економска школа
18430 Куршумлија, Карађорђева 2

Наставник српског језика и 
књижевности
са 39% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће образо-
вање из чл. 8 став 2 и да испуњава услове из чл. 120 
став 1 тач. 1-4 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11) и одгова-
рајућу врсту образовања у складу са Правилником о врс-
ти образовања наставника, стручних сарадника и помоћ-
них наставника у стручним школама („Просветни гласник 
РС“, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/2001, 
3/2003, 8/2003, 11/2004, 5/2005, 6/2005, 2/2007, 4/2007, 
7/2008, 11/2008, 5/2001 и 8/2011): професор, односно 
дипломирани филолог за српскохрватски језик и југо-
словенску књижевност, професор, односно дипломирани 
филолог за југословенску књижевност и српскохрватски 
језик, професор, односно дипломирани филолог за југо-
словенску књижевност и општу књижевност, професор 
југословенске књижевности са страним језиком, про-
фесор српског језика и књижевности, професор српске 
књижевности и језика, професор српске књижевности и 
језика са општом књижевношћу, дипломирани филолог 
за књижевност и српски језик, дипломирани филолог 
за српски језик и књижевност, дипломирани филолог 
српског језика са јужнословенским језицима, професор 
југословенске књижевности и српског језика. Уз прија-
ву поднети: извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству (оригинал или оверену фотокопију), ове-
рену фотокопију дипломе (уверења) о завршеној школи. 
Лекарско уверење се подноси пре закључивања угово-
ра о раду, уверење о неосуђиваности прибавља школа, 
проверу психофизичких способности за рад са децом и 
ученицима врши надлежна служба за послове запошља-
вања, применом стандардизованих поступака. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

смедерево

ош „бРанислав нушиЋ“
11300 Смедерево, Балканска 31
тел. 026/4617-378

Наставник географије
на одређено време до повратка раднице 
са породиљског боловања

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: 
да има одговарајуће образовање, да је држављанин 
Републике Србије, да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима, да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања. Рок за пријављивање је 
8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у 
разматрање. Уз пријаву на конкурс приложити: оверену 
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми и уве-
рење о држављанству Републике Србије. Одлуку о избо-
ру кандидата директор ће донети у року од 8 дана од 
дана добијања мишљења органа управљања.

основна школа 
„јован јовановиЋ Змај“
11300 Смедерево, 16. октобра бб
тел. 026/641-290

Наставник историје
за 15% радног времена

Наставник српског језика
на одређено време ради замене одсутног 
радника, а најдуже до краја школске 
2012/2013. године

Спремачица

Спремачица
на одређено време до повратка одсутног 
радника

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове пропи-
сане чл. 120 Закона о основама система образовања и 
васпитања и дужни су да уз пријаву на конкурс доставе 
правноваљане доказе (у оригиналу или оверене фото-
копије) о испуњавању следећих услова: одговарајуће 
образовање, држављанство Републике Србије. Рок за 
достављање молби је 8 дана од дана објављивања у пуб-
ликацији „Послови“.

ош „надеЖда петРовиЋ“
11320 Велика Плана, 10. октобар 54
тел. 026/515-879

Наставник хемије
за рад у матичној школи у Великој Плани 
и издвојеном одељењу у Доњој Ливадици, 
за 60% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме одговарајуће струке; 
испуњени услови прописани чл. 120 Закона о основама 
система образовања и васпитања и одговарајуће обра-
зовање предвиђено Правилником о врсти стручне спре-
ме наставника и стручних сарадника за основне школе; 
психичка, физичка и здравствена способност за рад са 
децом и ученицима; да кандидат није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања; држављанство РС и други услови утврђени 
Законом о основама система образовања и васпитања. 
Кандидат уз пријаву треба да достави: краћу биографију, 
извод из матичне књиге рођених, уверење о држављан-
ству РС, диплому о завршеном факултету на основним 
студијама у трајању од најмање 4 године, лекарско уве-
рење и друге доказе. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се разматрати.

наука и образовање
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поништење огласа 
гимнаЗија велика плана
11320 Велика Плана, Војводе Мишића 3
тел. 026/514-269

Оглас објављен 23.01.2013. године у публикацији 
„Послови“, за радно место: наставник физичког 
васпитања, поништава се у целости.

ош „милија РакиЋ“
11420 Смедеревска Паланка, Церовац
тел. 026/383-053

Наставник математике
за 16 часова недељно

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор матема-
тике; да кандидат има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђи-
ван правоснажном за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања; да има држављанство Републике Србије. Уз 
пријаву на оглас приложити: краћу биографију, адресу 
и број телефона, извод из матичне књиге рођених, уве-
рење о држављанству РС, оверен препис-фотокопију 
дипломе о стеченој стручној спреми. Лекарско уверење 
се доставља пре закључивања уговора о раду. Наведена 
документа не смеју бити старија од 6 месеци, а приложе-
не фотокопије морају бити оверене од надлежног орга-
на као доказ да су верне оригиналу. Доказ о неосуђива-
ности прибавља школа. У поступку одлучивања о избору 
наставника у Филијали Националне службе за запошља-
вање у Смедереву биће извршена провера психофизич-
ких способности за рад са децом и ученицима, за све 
кандидате који испуњава услове конкурса. Рок за под-
ношење пријаве је 8 дана од дана објављивања у публи-
кацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узимати у разматрање.

ош „светитељ сава“
11432 Друговац
тел. 026/721-114

Професор разредне наставе
на одређено време

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће усло-
ве: да поседује одговарајуће образовање прописано 
чл. 8 ст. 2 и 4 Закона о основама система образовања 
и васпитања и Правилником о врсти и степену образо-
вања наставника и стручних сарадника у основној школи 
(„Службени гласник-Просветни гласник“, бр. 11/2012); да 
испуњава услове прописане чл. 120 став 1 тач. 2, 3 и 
4 Закона о основама система образовања и васпитања. 
Потпуна пријава треба да садржи: доказ о поседовању 
држављанства Републике Србије (уверење о држављан-
ству или извод из матичне књиге рођених); оверену 
фотокопију или оверен препис дипломе о стеченом обра-
зовању, као и доказ о испуњености услова прописаног 
чл. 8 став 4 Закона о основама система образовања и 
васпитања. Пријаве се подносе поштом или непосредно 
на адресу школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узети у разматрање. Рок за пријављивање је 
осам дана од дана објављивања.

ош „бРана јевтиЋ“
11425 Кусадак
тел. 026/351-005

Наставник-професор математике

УСЛОВИ: Поред општих услова, кандидат треба да 
испуњава и услове утврђене Законом о основама систе-
ма образовања и васпитања, Законом о основној школи 
и Правилником о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи. Потребно је да 
кандидат испуњава услове прописане чл. 8, 120 и 122 
Закона о основама система образовања и васпитања, 
да има одговарајуће образовање у складу са Законом о 
основама система образовања и васпитања, Законом о 
основној школи и Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у основној шко-
ли; да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правнос-

нажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања; држављанство Републике Србије. Послове 
наставника-професора математике може да обавља лице 
које испуњава услове за рад прописане чл. 122 Закона о 
основама система образовања и васпитања. Уз пријаву 
на конкурс поднети краћу биографију и доказе о испуње-
ности услова - оригинал, препис или фотокопију овере-
ну од стране надлежног органа следећих докумената: 
извода из матичне књиге рођених (на новом обрасцу, без 
обзира на датум издавања), уверења о држављанству 
(не старије од 6 месеци), дипломе о стеченом образо-
вању; ако је кандидат положио стручни испит или испит 
за лиценцу - уверење о истом. Доказ да кандидат има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима подноси се пре закључења уговора о 
раду, а доказ да није осуђиван према чл. 120 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и васпитања 
- прибавља школа. Проверу психофизичких способно-
сти за рад са децом и ученицима врши надлежна служба 
за послове запошљавања, применом стандардизованих 
поступака, а у поступку одлучивања о избору наставника 
директор ће поступити у складу са чл. 130 став 3 Зако-
на о основама система образовања и васпитања. Пријаву 
на конкурс, са доказима о испуњености услова за рад, 
поднети школи у року од 8 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови“.

Наставник-професор математике
за 66% радног времена (26,4 часа 
недељно)

УСЛОВИ: Поред општих услова, кандидат треба да 
испуњава и услове утврђене Законом о основама систе-
ма образовања и васпитања, Законом о основној школи 
и Правилником о степену и врсти образовања наставни-
ка и стручних сарадника у основној школи; да испуња-
ва услове прописане чл. 8, 120 и 122 Закона о основама 
система образовања и васпитања; да има одговарајуће 
образовање у складу са Законом о основама система 
образовања и васпитања, Законом о основној школи и 
Правилником о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања; држављан-
ство Републике Србије. Послове наставника-професора 
математике може да обавља лице које испуњава усло-
ве за рад прописане чл. 122 Закона о основама система 
образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс поднети 
краћу биографију и доказе о испуњености услова - ори-
гинал, препис или фотокопију оверену од стране надлеж-
ног органа следећих докумената: извода из матичне 
књиге рођених (на новом обрасцу, без обзира на датум 
издавања), уверења о држављанству (не старије од 6 
месеци), дипломе о стеченом образовању; ако је канди-
дат положио стручни испит или испит за лиценцу - уве-
рење о истом. Доказ да кандидат има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима 
подноси се пре закључења уговора о раду, а доказ да 
није осуђиван према чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања - прибавља 
школа. Проверу психофизичких способности за рад са 
децом и ученицима врши надлежна служба за послове 
запошљавања, применом стандардизованих поступака, а 
у поступку одлучивања о избору наставника директор ће 
поступити у складу са чл. 130 став 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања. Пријаву на конкурс, са 
доказима о испуњености услова, поднети школи у року 
од 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.

ош „доситеј обРадовиЋ“
11300 Смедерево, Ђуре Даничића 84
тел. 026/4617-380

Професор разредне наставе
за рад у продуженом боравку ученика, 
за извођење наставе и других облика 
образовно-васпитног рада у предметној 
настави

Професор математике

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове про-
писане чл. 8 став 2 и чл. 120 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања и Правилником о степену 
и врсти образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи. Проверу психофизичких способности 

кандидата за рад са ученицима врши надлежна служба 
за запошљавање. Лекарско уверење изабрани кандидат 
подноси пре закључења уговора о раду. Рок за прија-
вљивање је 8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. Уз пријаву на конкурс кандидат тре-
ба да приложи: оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању и уверење о држављанству.

ош „сава коваЧевиЋ“
11312 Михајловац, Црногорска 6
тел. 026/741-031

Наставник разредне наставе
за рад у издвојеном одељењу у Добром 
Долу

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме одговарајућег зани-
мања, према Правилнику о врсти образовања наставни-
ка и стручних сарадника у основној школи („Службени 
гласник РС“, бр. 11/2012). Кандидати морају да поседују 
одговарајуће образовање из чл. 8 став 2 и 4 Закона о 
основама система образовања и васпитања и Правилни-
ка о врсти и степену образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Службени гласник РС-Про-
светни гласник“, бр. 11/2012), као и да испуњавају оста-
ле услове прописане чл. 120 став 1 тач. 2, 3 и 4 Закона 
о основама система образовања и васпитања; да имају 
образовање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова 
и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским 
системом преноса бодова. Рок за пријаву је 8 дана од 
дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узети у разматрање. Потпуна пријава треба да 
садржи: краћу биографију, оверену фотокопију дипломе 
о стеченом одговарајућем образовању, доказ о поседо-
вању држављанства Републике Србије (уверење о држа-
вљанству или извод из матичне књиге рођених), потврду 
високошколске установе да кандидат има образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина сте-
чених на високошколској установи у току студирања или 
након дипломирања, од најмање 30 бодова и шест бодо-
ва праксе у установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова. Доказ о поседовању психичке, физичке 
и здравствене способности за рад са децом и ученици-
ма (лекарско уверење), подноси само изабрани канди-
дат, пре закључења уговора о раду. Уверење да канди-
дат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања, прибавља установа. 
Наведена документа не смеју бити старија од 6 месеци, а 
приложене фотокопије морају бити оверене од надлеж-
ног органа као доказ да су верне оригиналу. У складу са 
чл. 130 став 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања, проверу психофизичких способности врши 
Национална служба за запошљавање, применом стан-
дардизованих поступака.

ош „ђоРђе јовановиЋ“
11407 Селевац
тел. 026/371-090

Домар-чистач
за рад у подручној школи на Брдњаку

Домар-чистач
за рад у подручној школи у Бачинцу

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа и да 
кандидат испуњава услове предвиђене чл. 120 Закона о 
основама система образовања и васпитања. Уз пријаву 
на оглас доставити: оверену фотокопију дипломе или 
уверења о стеченом образовању, оригинал или овере-
ну фотокопију уверења о држављанству (не старије од 
шест месеци), оригинал или оверену фотокопију извода 
из матичне књиге рођених (новог, без обзира на датум 
издавања). Доказ о психичкој, физичкој и здравстве-
ној способности за рад са децом и ученицима доставља 
се пре пријема у радни однос. Доказ о неосуђиваности 
кандидата прибавља школа. Рок за пријављивање је 8 
дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће бити разматране. Пријаве са доказима 
о испуњавању услова слати на адресу школе. Додатне 
информације могу се добити на број телефона: 026/371-
090.

наука и образовање
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ош „каРађоРђе“
11320 Велика Плана
Војводе Мишића 135
тел. 026/522-073, 521-635

Наставник француског језика
на одређено време до повратка радника 
са боловања, са 75% радног времена, 
за рад у ОШ „Карађорђе“ Велика Плана, 
издвојено одељење у Великом Орашју, 
Бресју и Радовању

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, одговарајућа гру-
па предмета - дипл. професор француског језика који 
је стекао основно образовање на основним студијама 
у трајању од најмање 4 године. Уз радну биографију 
и диплому о стеченом стручном образовању (оверена 
фотокопија документа, не старија од 6 месеци), достави-
ти лекарско уверење, уверење надлежног суда да канди-
дати нису осуђивани или под истрагом, уверење о држа-
вљанству РС, извод из матичне књиге рођених.

сомбор

ош „петаР коЧиЋ“
25280 Риђица, Добровољачка 2
тел. 025/856-207

Спремачица

УСЛОВИ: завршена основна школа - сведочанство о завр-
шеној основној школи.

Домар-ложач
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, возач теретних 
возила или квалификовани радник; машинске, елек-
тро, столарске, водоинсталатерске или браварске стру-
ке - диплома о стеченом образовању, положен испит за 
ложача централног грејања.

ОСТАЛО: Кандидат треба да има држављанство Републи-
ке Србије, психичку и здравствену способност за рад на 
наведеним пословима, да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и вас-
питања. Уз пријаву доставити све доказе о испуњавању 
услова конкурса, у оригиналу или у овереној фотокопији: 
сведочанство, односно диплому о завршеној школи; уве-
рење о држављанству; извод из матичне књиге рођених. 
Уверење о некажњавању прибавља школа. Изабрани 
кандидат пре закључења уговора о раду подноси лекар-
ско уверење. Радни однос се заснива по доношењу пра-
воснажне одлуке о избору кандидата. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Рок за 
пријаву је 15 дана.

ош „доситеј обРадовиЋ“
25000 Сомбор
Славише Вајнера Чиче бб
тел. 025/440-431

Секретар
на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: да кандидат поседује одговарајуће образо-
вање: дипломирани правник мастер или дипломирани 
правник који је стекао високо образовање на основним 
студијима у трајању од најмање четири године; да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да има држављанство Републике 
Србије; да није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања. Уз прија-
ву на конкурс кандидати треба да доставе све доказе о 
испуњавању услова конкурса, у оригиналу или у овере-
ној фотокопији: диплому о одговарајућем високом обра-
зовању; уверење о држављанству; извод из матичне 
књиге рођених; кратак преглед биографских података; 
остала документа која могу послужити приликом доно-
шења одлуке о избору. Докази о испуњавању услова 
конкурса која немају трајни карактер не могу бити ста-
рији од 6 месеци. Лекарско уверење подноси изабрани 
кандидат пре закључења уговора о раду. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узети у обзир. Рок за 
пријаву је 8 дана.

сРедња стРуЧна школа
25220 Црвенка, Маршала Тита 107
тел. 025/732-045

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које 
испуњава услове прописане чл. 8 став 2 и чл. 120 Закона 
о основама система образовања и васпитања: одгова-
рајуће високо образовање стечено на студијама другог 
степена (мастер академске студије, специјалистичке ака-
демске студије или специјалистичке струковне студије), у 
складу са Законом о високом образовању („Службени гла-
сник РС“, бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08 
и 44/10), почев од 10.09.2005. године или на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по про-
пису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. 
године за наставника средње стручне школе (у подручји-
ма рада: пољопривреда, производња и прерада хране; 
машинство и обрада метала; личне услуге), педагога или 
психолога; дозвола за рад, односно лиценца, обука и 
положен испит за директора школе и најмање пет година 
рада у установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања; да кандидат 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; држављанство Републике Србије; 
да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања. Као доказе о испуња-
вању прописаних услова кандидати су дужни да приложе 
следећу документацију: оверен препис или фотокопију 
дипломе о стеченом образовању; доказ о поседовању 
лиценце за рад, односну оверену фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту; доказ, односно потврду о 
радном стажу; доказ о психичкој, физичкој и здравстве-
ној способности за рад са децом и ученицима; уверење 
о држављанству Републике Србије; извод из матичне 
књиге рођених; биографију са кратким прегледом кре-
тања у служби и предлогом програма рада директора 
школе. Уверење да кандидат није осуђиван прибавиће 
школа службеним путем од Министарства унутрашњих 
послова Републике Србије. Законом о основама система 
образовања и васпитања предвиђен је положен испит 
за директора, али с обзиром да министар просвете није 
прописао програм, начин и поступак полагања испита, 
у тексту конкурса мора бити наведено, али се не при-
лаже. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови“. Пријаве се достављају на 
горенаведену адресу или на е-mail: crvenka@neobee.net, 
а сва потребна обавештења могу се добити на бројеве 
телефона: 025/731-123, 732-045 и 733-599. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

ош „22. октобаР“
25272 Бачки Моноштор
Ивана Горана Ковачића 32
тел. 025/807-530

Наставник математике
за 67% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће усло-
ве: да имају држављанство Републике Србије; психич-
ку, 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, 
одговарајуће образовање прописано чл. 8 став 2 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Сл. гла-
сник РС“, бр. 72/09 и 52/11) и да поседују степен и врсту 
образовања према Правилнику о врсти и степену образо-
вања наставника и стручних сарадника у основној школи 
(„Сл. гласник СРС-Просветни гласник“, бр. 11/12). Поред 
пријаве на конкурс кандидати теба да доставе и оверене 
копије докумената којима доказују да испуњавају усло-
ве конкурса: диплому о стеченом стручном образовању 
и уверење о држављанству Републике Србије. Уверење 
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад 
са ученицима и децом доставља се пре закључења угово-
ра о раду, док уверење из казнене евиденције прибавља 
школа по службеној дужности. Рок за пријаве је 8 дана.

муЗиЧка школа 
„петаР коњовиЋ“
25000 Сомбор, Венац Петра Бојовића 9
тел. 025/480-100

Наставник флауте
на одређено време

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани 
музичар-флаутиста.

Наставник енглеског језика
за 22% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани 
филолог за енглески језик и књижевност; професор 
енглеског језика.

ОСТАЛО: Кандидати уз биографске податке треба да 
поднесу следећа документа: оригинал или оверену фото-
копију дипломе, уверење да нису под истрагом, уве-
рење о држављанству, извод из матичне књиге рођених. 
Лекарско уверење се подноси 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 система образовања и вас-
питања прибавља школа. Кандидати достављају молбе у 
затвореним ковертама, са назнаком: „За конкурс (назив 
радног места) - не отварати“, лично или поштом. Рок за 
пријаву је 8 дана.

ош „огњен пРица“
25274 Колут, Марка Орешковића 1
тел. 025/804-213

Наставник руског језика
за 44% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат поред законом прописаних општих 
услова за заснивање радног односа мора испуњавати и 
посебне услове прописане Законом о основама система 
образовања и васпитања (чл. 120 и 122) и Правилником 
о врсти и степену стручне спреме наставника и струч-
них сарадника у основној школи; да има одговарајуће 
образовање, професор руског језика; 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 Зако-
на о основама система образовања и васпитања; држа-
вљанство Републике Србије. Наведени услови доказују 
се приликом пријема у радни однос и проверавају се у 
току рада. Фотокопије приложених докумената морају 
бити уредно оверене. Уз пријаву приложити: уверење о 
држављанству, оверен препис дипломе о стеченој струч-
ној спреми, извод из матичне књиге рођених. Уверење 
да кандидат није осуђиван прибавиће школа службе-
ним путем. Лекарско уверење о психичкој, физичкој и 
здравственој способности доставља кандидат који буде 
примљен по конкурсу, а пре закључења уговора о раду. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање. Рок за пријаву је 8 дана.

ош „авРам мРаЗовиЋ“
25000 Сомбор, Подгоричка 2
тел. 025/22-941

Професор српског језика
на одређено време до повратка запослене 
са породиљског одсуства

УСЛОВИ: Уз пријаву доставити: оверену фотокопију 
дипломе о завршеном одговарајућем високом обра-
зовању, у складу са чл. 8 Закона о основама система 
образовања и васпитања и Правилником о врсти и сте-
пену стручне спреме наставника и стручних сарадника 
у основној школи; уверење о држављанству Републике 
Србије; фотокопију личне карте. Рок за пријаву је 8 дана.
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теХниЧка школа 
са домом уЧеника
25260 Апатин, Пригревачка 72
тел. 025/772-216

Професор енглеског језика

Професор енглеског језика
са 28% радног времена (11 часова 
недељно)

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном зани-
мању, стечен на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, специјалистичке академске студије или 
специјалистичке струковне студије), у складу са Зако-
ном о високом образовању или на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године. Уз пријаву приложити: 1. оверену фотокопију 
дипломе о стручној спреми; 2. уверење о психофизичким 
и здравственим способностима за рад са децом и уче-
ницима; 3. уверење да кандидат није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања; 4. уверење о држављанству. Докази о 
испуњености услова из тач. 1 и 4 подносе се уз прија-
ву на конкурс, доказ из тач. 2 пре закључења уговора о 
раду, а доказ из тач. 3 прибавља школа. Рок за пријаву 
је 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се разматрати.

ош „иво лола РибаР“
25000 Сомбор, Моношторска 8
тел. 025/22-371

Наставник српског језика
са 111% фонда часова, на одређено 
време до повратка запослене са 
породиљског боловања

УСЛОВИ: Поред општих услова утврђених у чл. 120 став 
1 Закона о основама система образовања и васпитања, 
кандидати би у погледу образовања требало да испуња-
вају и посебне услове прописане у чл. 3 став 1 тач. 1а 
Правилника о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник 
РС-Просветни гласник“, бр. 11/12), без обзира на радно 
искуство. Уз пријаву кандидати подносе следеће доказе: 
оверену фотокопију дипломе, уверење о држављанству, 
уверење да се против њих не води истрага, нити кри-
вични поступак, о евентуалном радном искуству и оста-
ла документа која могу бити од утицаја приликом избо-
ра. Доказ о некажњавању и неосуђиваности прибавља 
школа службеним путем. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. За кандидате је предвиђе-
на провера психофизичких способности. Рок за пријаву 
је 8 дана.

сремсКа митровица

ош „милан ХаЏиЋ“
22313 Војка, Карађорђева 1
тел. 022/301-014

Професор математике
са 60% радног времена, на одређено 
време до повратка запослене са 
породиљског одсуства и одсуства са рада 
ради неге детета

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном зани-
мању; да кандидат има одговарајуће образовање пропи-
сано Правилником Министарства просвете и да је стекао 
одговарајуће образовање: на студијама другог степена 
(мастер академске студије, специјалистичке академске 
студије или специјалистичке струковне студије) у скла-
ду са Законом о високом образовању („Службени гла-
сник РС“, бр. 76/2005, 100/2007-аутентично тумачење и 
97/2008 и 44/2012), почев од 10. септембра 2005 године 
или на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по пропису који је уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; да није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тач. 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања (доказ о испуњености овог услова прибавља 

школа); држављанство републике Србије; да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима (доказ о испуњености овог услова доставља 
се пре закључења уговора о раду). Уз пријаву на конкурс, 
са биографским подацима, кандидати су дужни да при-
ложе: оверену фотокопију дипломе о стручној спреми, 
оверену фотокопију уверења о држављанству; извод из 
матичне књиге рођених. Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве 
доставити на адресу школе, број телефона: 022/301-014.

школа За основно и 
сРедње обРаЗовање 
„Радивој поповиЋ“
22000 Сремска Митровица
Фрушкогорска 73
тел. 022/639-185

Наставник физичког васпитања
на одређено време до повратка 
запосленог са јавне функције

УСЛОВИ: професор физичког васпитања - VII/1 степен 
стручне спреме и дефектолошка оспособљеност.

Наставник у дневном боравку 
школе
за рад са ученицима вишеструко 
ометеним у развоју, на одређено време 
ради замене одсутне запослене преко 60 
дана

УСЛОВИ: дипломирани дефектолог - VII/1 степен струч-
не спреме.

Спремачица
на одређено време ради замене одсутне 
запослене преко 60 дана

УСЛОВИ: завршена основна школа - I степен стручне 
спреме.

ОСТАЛО: Поред ових услова, кандидат мора да испуњава 
и услове предвиђене чл. 120 Закона о основама система 
образовања и васпитања: да има одговарајуће образо-
вање; да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност 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 образо-
вања и васпитања; да је држављанин Републике Србије 
(уверење о држављанству не може бити старије од шест 
месеци). Доказ о завршеној школи и држављанство под-
носе се уз пријаву на конкурс, а доказ да кандидат има 
психичку, физичку и здравствену способност пре закљу-
чивања уговора о раду. Доказ о некажњавању приба-
вља школа. Фотокопије приложених докумената морају 
бити уредно оверене. Пријаве доставити у секретаријат 
школе лично или послати на адресу школе. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање. 
Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања у публи-
кацији „Послови“.

установа За 
пРедшколско 
васпитање и 
обРаЗовање „полетаРац“
22400 Рума, Вељка Дугошевића 144
тел. 022/479-137

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

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: 
да има одговарајуће образовање-лице које има средње 
образовање-медицинска сестра-васпитач и да има одго-
варајуће више образовање, односно одговарајуће високо 
образовање на студијама првог степена (основне стру-
ковне студије), на којима је оспособљено за рад са децом 
јасленог узраста-васпитач; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом; да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена 

у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања; да има држављанство Републике 
Србије. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Уз пријаву на конкурс при-
ложити: уверење о држављанству (оригинал или ове-
рена фотокопија који не могу да буду старији од шест 
месеци); извод из матичне књиге рођених са хологра-
мом (оригинал или оверена фотокопија са холограмом); 
оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању. Доказ који се односи на психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом подноси се 
приликом пријема у радни однос, а доказ који се односи 
на неосуђиваност кандидата прибавља установа. Прија-
ве се подносе на адресу установе, а ближе информације 
могу се добити на број телефона: 022/479-137.

пРедшколска установа 
„јелица станивуковиЋ 
шиља“
22240 Шид, Мајке Јевросиме 3
тел. 022/714-052

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које 
је стекло одговарајуће образовање за васпитача или 
стручног сарадника: високо образовање стечено на сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, спе-
цијалистичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије) у складу са Законом о високом обра-
зовању („Службени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07-аутен-
тично тумачење, 97/08 и 44/10), почев од 10.09.2005. 
године; високо образовање на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10.09.2005. године; 
дозвола за рад, обука и положен испит за директора 
установе и најмање пет година рада у установи, након 
стеченог одговарајућег образовања или лице које има 
одговарајуће високо образовање за васпитача на сту-
дијама првог степена (основне академске, односно стру-
ковне студије), студијама у трајању од три године или 
више образовање; дозвола за рад, обука и положен 
испит за директора установе и најмање десет годи-
на рада у предшколској установи на пословима вас-
питања и образовања, након стеченог одговарајућег 
образовања. Мандат директора тече од дана ступања 
на дужност. Уз пријаву на конкурс приложити: оверен 
препис-фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; 
оверен препис-фотокопију уверења о положеном струч-
ном испиту-лиценца у звању које је утврђено у конкур-
су; уверење-потврду о положеном испиту за директора; 
потврду о радном искуству у области образовања и вас-
питања (оверена фотокопија радне књижице); биограф-
ске податке са прегледом кретања у служби; уверење о 
држављанству; извод из матичне књиге рођених. Кан-
дидат кога изабере Управни одбор дужан је да достави 
лекарско уверење. Одлука са документацијом о изабра-
ном кандидату доставља се Покрајинском секретаријату 
за образовање на сагласност. По протеку рока за давање 
сагласности решење о избору директора биће доставље-
но учесницима конкурса. Рок за подношење пријава је 
15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови”. 
Пријаву са доказима о испуњености услова доставити на 
адресу: ПУ „Јелица Станивуковић Шиља”, Мајке Јевро-
симе 3, Шид, са назнаком: „Конкурс за директора” или 
лично код секретара установе, на адресу: Шид, Цара 
Лазара 3, сваким радним даном, у времену од 08,00 до 
14,00 часова. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се разматрати.

испРавка огласа 
пРедшколска установа 
„јелица станивуковиЋ 
шиља“
22240 Шид, Мајке Јевросиме 3
тел. 022/714-052

Оглас објављен 06.03.2013. године у публикацији 
„Послови“, за радно место: васпитач, на одређе-
но време, мења се и гласи: васпитач, на одређено 
време, за рад у Бикић Долу - 1 извршилац. Остали 
део текста огласа је непромењен.
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ош „симеон аРаницки“
22300 Стара Пазова, Бошка Бухе бб
тел. 022/363-200

Наставник математике
на одређено време до повратка раднице 
са породиљског одсуства, са 12 часова 
обавезне наставе недељно

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове из чл. 
8 и 120 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011) и да 
уз пријаву на конкурс на адресу школе доставе: оверену 
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; извод 
из матичне књиге рођених и уверење о држављанству 
Републике Србије - не старије од 6 месеци. Уверење о 
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад 
са децом и ученицима доставља изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду. Уверење да кандидат није 
осуђиван правоснажном пресудом прибавља школа по 
службеној дужности. Проверу психофизичких способ-
ности извршиће Национална служба за запошљавање у 
Сремској Митровици. Пријаве са доказима о испуњавању 
услова поднети на адресу школе или лично у секретари-
јат школе. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће бити разматране.

ош „23. октобаР“
22308 Голубинци, Путиначка 1
тел. 022/381-814

Наставник техничког и 
информатичког образовања
са 4 часа обавезне наставе недељно

Наставник историје
са 16 часова обавезне наставе недељно, 
на одређено време до повратка раднице 
са породиљског одсуства

УСЛОВИ: одговарајуће образовање према одредба-
ма Правилника о врсти стручне спреме наставника и 
стручних сарадника у основној школи. Кандидати треба 
да испуњавају услове из чл. 8 и 120 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 
72/2009 и 52/2011) и да уз пријаву на конкурс на адресу 
школе доставе: оверену фотокопију дипломе о стеченој 
стручној спреми; уверење о држављанству Републике 
Србије; извод из матичне књиге рођених (не старији од 
6 месеци). Уверење о психичкој, физичкој и здравстве-
ној способности за рад са децом и ученицима доставља 
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Уве-
рење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом 
прибавља школа по службеној дужности. Проверу пси-
хофизичких способности за рад са децом и ученицима 
за радна места наставног кадра врши надлежна служба 
за запошљавање, применом стандардизованих поступа-
ка. Пријаве са доказима о испуњавању услова доставити 
на адресу школе или лично у секретаријат школе. Рок 
за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће бити разматране.

установа За 
пРедшколско 
васпитање и 
обРаЗовање „полетаРац“
22400 Рума, Вељка Дугошевића 144
тел. 022/479-137

Сервирка

Спремачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидати треба да имају одговарајуће образо-
вање: I степен стручне спреме, основна школа; да имају 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом; да нису осуђивани правноснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања; држављан-
ство Републике Србије. Рок за пријављивање је 8 дана од 
дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се узети у разматрање. Уз пријаву на конкурс 
приложити: уверење о држављанству (оригинал или ове-
рена фотокопија који не могу да буду старији од шест 

месеци), извод из матичне књиге рођених са хологра-
мом (оригинал или оверена фотокопија са холограмом), 
оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању. Доказ који се односи на психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом подноси се 
приликом пријема у радни однос, а доказ који се односи 
на неосуђиваност кандидата прибавља установа. Прија-
ве се подносе на адресу установе, а ближе информације 
могу се добити на број телефона: 022/479-137.

основна школа 
„миливој петковиЋ 
феЋко”
22420 Платичево, Лале Јанића 3
тел/факс: 022/451-263

Наставник биологије
са 70% радног времена, на одређено 
време до повратка привремено одсутног 
радника, а најдуже до 31.08.2013. године

УСЛОВИ: професор биологије; дипломирани биолог; 
дипломирани молекуларни биолог и физиолог; про-
фесор биологије и хемије; дипломирани биолог, смер 
заштите животне средине; дипломирани биолог-еколог; 
дипломирани професор биологије и хемије; професор 
биологије-географије; професор биологије-хемије; про-
фесор биологије-физике; професор биологије-инфор-
матике; професор биологије-математике; дипломирани 
професор биологије-мастер; дипломирани биолог-мас-
тер; дипломирани професор биологије-хемије, мастер; 
дипломирани професор биологије-географије, мастер; 
дипломирани молекуларни биолог-мастер; дипломирани 
биолог заштите животне средине; мастер биолог; мастер 
професор биологије; мастер професор биологије и гео-
графије; мастер професор биологије и хемије; лице са 
одговарајућим образовањем у смислу чл. 3 став 2 Пра-
вилника о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи.

Наставник географије
са 10% радног времена, на одређено 
време до повратка привремено одсутног 
радника

УСЛОВИ: професор географије; дипломирани географ; 
професор географије и историје; дипломирани професор 
биологије и географије; дипломирани професор геогра-
фије и информатике; професор биологије-географије; 
професор физике-географије; професор географије-
информатике; дипломирани професор географије-мас-
тер; дипломирани географ-мастер; мастер географ; мас-
тер професор географије; мастер професор биологије и 
географије; мастер професор географије и информати-
ке; лице са одговарајућим образовањем у смислу чл. 3 
став 2 Правилника о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи. Лица која 
су стекла академско звање мастер, односно дипломира-
ни-мастер треба да имају завршене основне академске 
студије студијског програма: географија, дипломирани 
географ, професор географије, двопредметне студије 
биологије и географије или двопредметне студије гео-
графије и информатике.

Наставник енглеског језика у првом 
циклусу основног образовања и 
васпитања
са 70% радног времена, на одређено 
време до повратка привремено одсутног 
радника

УСЛОВИ: одговарајуће образовање за наставника 
предметне наставе страног језика као обавезног предме-
та у првом циклусу основног образовања и васпитања 
одређено је у чл. 2 ст. 2-7 Правилника о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи.

Спремачица

УСЛОВИ: I степен стручне спреме.

ОСТАЛО: Општи услови: пријављени кандидат поред 
наведеног услова у погледу одговарајућег образовања 
треба да испуњава и следеће услове: да је држављанин 
Републике Србије; да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; да није 

осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела из 
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања. Кандидат треба да приложи сле-
дећа документа, у оригиналу или у овереној фотокопији: 
пријаву (молбу); диплому о стеченом образовању; извод 
из матичне књиге рођених; доказ о држављанству Репу-
блике Србије. Доказ да кандидат није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривична дела прописана законом 
прибавља школа. Доказ о физичкој, психичкој и здрав-
ственој способности за рад са децом и ученицима изабра-
ни кандидат подноси пре закључења уговора о раду. Рок 
за достављање пријава је 8 дана од дана објављивања. 
Неблаговремене или непотпуне пријаве неће бити узете 
у обзир. Особа за контакт: Стевица Попов, број телефо-
на: 022/451-263.

пРедшколска установа 
„влада обРадовиЋ 
камени“
22410 Пећинци, Школска 6
тел. 022/436-250, 436-052

Васпитач
на одређено време до повратка радница 
са боловања
3 извршиоца

УСЛОВИ: одговарајуће више образовање, односно одго-
варајуће високо образовање на студијама првог степена 
(основне струковне студије или основне академске сту-
дије), у трајању од три године или на студијама другог 
степена (мастер академске студије, специјалистичке ака-
демске студије или специјалистичке струковне студије)-
васпитач; да кандидат има психичку, физичку и здрав-
ствену 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 образо-
вања и васпитања; да је држављанин Републике Србије. 
Потребна документација: диплома о завршеној школи 
или оверена фотокопија дипломе; радна биографија; 
уверење о држављанству (не старије од 6 месеци); извод 
из матичне књиге рођених. Претходну проверу психо-
физичких способности за рад са децом, кандидата који 
испуњавају услове конкурса (а после извршеног ужег 
избора од стране директора), вршиће надлежна служба 
за послове запошљавања. Лекарско уверење (не старије 
од шест месеци) доставља изабрани кандидат пре закљу-
чења уговора о раду. Установа по службеној дужности 
прибавља за изабраног кандидата уверење о некажња-
вању, од надлежне службе. Рок за подношење пријава је 
8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање. Пријаве са потребном документацијом сла-
ти на адресу установе, са назнаком: „За конкурс“. Бројеви 
телефона за информације: 022/436-250 и 436-052.

пРедшколска установа 
„пЧелица“
22000 Сремска Митровица
Марко Перичин Камењар 16
тел. 022/624-398

Васпитач
за рад са децом узраста од 3 године до 
поласка у школу
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава следеће услове: 
да има одговарајуће више образовање, односно одго-
варајуће високо образовање на студијама првог степена 
(основне струковне студије или основне академске сту-
дије) у трајању од три године или на студијама другог 
степена (дипломске академске студије-мастер, специја-
листичке академске студије или специјалистичке стру-
ковне студије)-васпитач, у складу са законом. Канди-
дат треба да испуњава и услове предвиђене чл. 120 ст. 
1 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/2011). Уз пријаву на кон-
курс кандидат треба да приложи: диплому о стеченом 
образовању (оверену фотокопију), уверење о држављан-
ству (оригинал или оверена фотокопија, не старији од 
шест месеци), извод из матичне књиге рођених (ориги-
нал или оверена фотокопија). Доказ који се односи на 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом подноси се приликом пријема у радни однос, а 
доказ који се односи на неосуђиваност кандидата приба-
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вља установа. На пријави за конкурс обавезно назначити 
на које место кандидат конкурише. Претходну проверу 
психофизичких способности за рад са децом, кандидата 
који испуњава услове конкурса, вршиће надлежна служ-
ба за послове запошљавања. Рок за подношење пријаве 
је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Посло-
ви“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узе-
ти у разматрање. Пријаве са потребном документацијом 
слати на адресу установе или доставити лично. Ближе 
информације могу се добити на број телефона: 022/624-
398, локал 111.

основна школа 
„тРива витасовиЋ 
лебаРник“
22221 Лаћарак, 1. новембра 221
тел. 022/670-112
факс: 022/670-585

Наставник биологије
за 30% радног времена

УСЛОВИ: Послове наставника биологије може да обавља 
лице које није осуђивано за кривична дела која онемо-
гућавају рад у просвети, из чл. 120 ст. 1 тач. 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Сл. гла-
сник 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 основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11) и чл. 
3 став 1 тачка 10 Правилника о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр. 11/12): 
професор биологије, дипломирани биолог, дипломирани 
молекуларни биолог и физиолог, професор биологије и 
хемије, дипломирани биолог, смер заштите животне сре-
дине, дипломирани биолог-еколог, дипломирани профе-
сор биологије и хемије, професор биологије-географије, 
професор биологије-хемије, професор биологије-физике, 
професор биологије-информатике, професор биологије-
математике, дипломирани професор биологије-мастер, 
дипломирани биолог-мастер, дипломирани професор 
биологије-хемије, мастер, дипломирани професор биоло-
гије-географије, мастер, дипломирани молекуларни био-
лог-мастер, дипломирани биолог заштите животне сре-
дине, мастер биолог, мастер професор биологије, мастер 
професор биологије и географије, мастер професор био-
логије и хемије.

Наставник разредне наставе

УСЛОВИ: Послове наставника разредне наставе може 
да обавља лице 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 услове 
и има одговарајуће образовање из чл. 8 став 2 и чл. 120 
ст. 1 тач. 1, 2 и 4 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11) 
и чл. 2 став 1 Правилника о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. 
гласник РС-Просветни гласник“, бр. 11/2012): професор 
разредне наставе, наставник разредне наставе, профе-
сор педагогије са претходно завршеном педагошком 
академијом или учитељском школом, професор разред-
не наставе и енглеског језика за основну школу, мастер 
учитељ, дипломирани учитељ-мастер.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс приложити: диплому као 
доказ о стеченом одговарајућем образовању; уверење 
о држављанству Републике Србије; преглед кретања у 
служби са биографским подацима. Докази о испуњености 
услова морају бити оригинали или оверене фотокопије. 
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови“. Пријаве са потребном докумен-
тацијом слати на адресу школе, са назнаком: „За кон-
курс“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узе-
ти у разматрање.

ош „сРемски фРонт“
22240 Шид, Мајке Јевросиме 1
тел. 022/712-137

Директор
УСЛОВИ: Кандидат за директора треба да испуњава 
следеће услове прописане чл. 8 ст. 2 и чл. 120 Закона о 
основама система образовања и васпитања: да је држа-
вљанин РС; да има одговарајуће високо образовање; да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања. Дужност директора школе може да обавља лице 
које има одговарајуће образовање из чл. 8 ст. 2 наведеног 
закона за наставника те врсте школе и подручја рада, за 
педагога и психолога, 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. Пријава са доказима 
(уверење о држављанству, диплома, лекарско уверење, 
потврда о неосуђиваности, уверење о положеном стру-
чом испиту, дозвола за рад, потврда о радном стажу) под-
носи се школи у року од 15 дана од дана објављивања. 
Директор установе бира се на период од четири године. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

сУботиц а

основна и сРедња школа 
„ЖаРко ЗРењанин“
24000 Суботица, Ивана Горана Ковачића 14
тел. 024/553-037

Спремачица
на одређено време ради замене одсутног 
запосленог

УСЛОВИ: завршена основна школа. Кандидат поред опш-
тих услова прописаних Законом о раду, треба да испуња-
ва и услове предвиђене чл. 120 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
72/09): да има одговарајуће образовање; да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресу-
дом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и васпитања; 
да има држављанство Републике Србије. Уз пријаву на 
конкурс приложити: оверен препис-фотокопију дипломе 
о стеченом образовању, уверење о држављанству Репу-
блике Србије и биографију са личним подацима. Уверење 
да лице није осуђивано правоснажном пресудом за кри-
вична дела из чл. 120 став 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања, по службеној дужности при-
бавља школа од надлежног секретаријата унутрашњих 
послова. Лекарско уверење којим се доказује психичка, 
физичка и здравствена способност за рад са ученицима 
доставиће изабрани кандидат пре закључења уговора о 
раду. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови”. Неблаговремена и непотпуна 
документација неће се разматрати. Контакт телефон: 
024/553-037. Пријаве слати на адресу школе.

ош „сеЧењи иштван“
24000 Суботица, Карађорђев пут 94
тел. 024/525-799

Професор енглеског језика
за рад у вишим одељењима на мађарском 
наставном језику, на одређено време 
до повратка запослене са породиљског 
одсуства, са 44,44% норме

Професор енглеског језика
за рад у вишим одељењима, на одређено 
време до повратка запослене са 
породиљског одсуства, са 55,55% норме

Професор енглеског језика
за рад у нижим одељењима, на одређено 
време до повратка запослене са 
породиљског одсуства

Професор енглеског језика
за рад у нижим одељењима, на одређено 
време до повратка запослене са 
породиљског одсуства, са 20% норме

Професор енглеског језика
за рад у нижим одељењима на мађарском 
наставном језику, на одређено време 
до повратка запослене са породиљског 
одсуства, са 80% норме

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних чл. 120 Зако-
на о основама система образовања и васпитања, кан-
дидат треба да има и одговарајуће високо образовање, 
а у свему према Правилнику о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основној школи 
(„Службени гласник РС-Просветни гласник“, бр. 11/12); 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
ученицима; доказ да није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и васпитања; 
држављанство Републике Србије; доказ о образовању 
из психолошких, педагошких и методичких дисципли-
на од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи. 
Проверу психофизичких способности за рад са децом и 
ученицима врши служба за запошљавање. Уз пријаву на 
конкурс приложити: оверен препис/фотокопију дипломе 
о стеченој стручној спреми, уверење о држављанству, 
доказ о образовању из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина од најмање 30 бодова и 6 бодова 
праксе у установи. Пријаве на конкурс слати на адресу 
школе. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана обја-
вљивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узимати у обзир.

поништење дела 
конкуРса 
ош „сеЧењи иштван“
24000 Суботица, Карађорђев пут 94
тел. 024/525-799

Конкурс објављен 31.10.2012. године у публика-
цији „Послови“, поништава се за радна места: 
• професор енглеског језика, за рад у вишим 
одељењима, на одређено време до повратка запо-
слене са породиљског одсуства - 1 извршилац; 
• професор енглеског језика, за рад у нижим 
одељењима, на одређено време до повратка запо-
слене са породиљског одсуства - 2 извршиоца;
• професор енглеског језика, за рад у нижим 
одељењима, на одређено време до повратка запо-
слене са породиљског одсуства, са 20% норме - 
1 извршилац. Остали делови конкурса су непро-
мењени.

шабац

пРедшколска установа 
„полетаРац“
15220 Коцељева, Омладинска 3

Васпитач у припремном 
предшколском програму
на одређено време, најдуже до 
30.06.2013. године
8 извршилаца

УСЛОВИ: више образовање, односно одговарајуће висо-
ко образовање на студијама првог степена (основне стру-
ковне студије или основне академске студије) у трајању 
од три године или на студијама другог степена (дипломс-
ке академске студије-мастер, специјалистичке академске 
студије или специјалистичке струковне студије)-васпи-
тач; да кандидат има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом; да није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања; да има држављанство Републике Србије. 
Рок за пријављивање је 8 дана. Пријаве са доказима о 
испуњености услова конкурса (фотокопије докумената 
морају бити оверене, а уверења не смеју бити старија од 
6 месеци) достављају се на горенаведену адресу, у року 
од 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у 
разматрање.

наука и образовање

Највећа понуда 
слободних послова 

на једном месту
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основна школа 
„кРаљ александаР 
каРађоРђевиЋ“
15306 Прњавор, Војводе Мишића 2
тел. 015/282-218, 282-001

Наставник математике

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних законом, 
кандидати морају испуњавати и посебне услове пропи-
сане Законом о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/2011), Законом о 
основној школи и Правилником о врсти стручне спреме 
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. 
гласник РС-Просветни гласник“, бр. 6/96, 3/99, 10/02, 
4/03, 20/04, 5/05, 2/07, 3/07, 4/07, 17/07, 20/07, 1/08, 4/08, 
8/2008, 11/2008, 2/2009, 4/2009, 9/2009 и 3/2010). Докази 
који се прилажу уз пријаву: оверена фотокопија дипломе 
и оверена фотокопија уверења о држављанству. Доку-
мента уз пријаву на конкурс слати у овереној фотокопији, 
јер се иста не враћају. Неблаговремене, непотпуне и неу-
редне пријаве неће се узимати у разматрање. Конкурс је 
отворен 8 дана од дана објављивања.

посавотамнавска 
сРедња школа
15225 Владимирци, Светог Саве бб
тел. 015/514-837

Професор математике
на одређено време до повратка директора 
са функције

Професор математике
са 50% радног времена

Професор геодетских мерења

Професор геодетске групе 
предмета
са 30% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, по Правилнику 
о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадни-
ка и сарадника у настави у стручним школама. Канди-
дати подносе: радну и личну биографију, пријаву, извод 
из матичне књиге рођених, оверен препис дипломе о 
завршеној школи-факултету, уверење о држављанству. 
Пријаве са документима доставити у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса, на адресу школе. Контакт 
телефон: 015/514-837. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Одлуку о избору 
кандидата директор ће донети у року од 8 дана од дана 
добијања мишљења Школског одбора.

пу „слава ковиЋ“
15350 Богатић, Јанка Веселиновића 3

Медицинска сестра-васпитач
за рад у Богатићу, у старијој јасленој 
групи, на одређено време до повратка 
раднице са трудничког и породиљског 
боловања

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња медицинска 
школа, смер медицинска сестра-васпитач.

Спремачица
за половину радног времена, за рад у 
објекту ППП у Богатићу, на одређено 
време до краја радне 2012/2013. године

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа.

ОСТАЛО: Уз молбу доставити: уверење да лице није 
осуђивано правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања, уверење о држављанству 
(оверена фотокопија), извод из матичне књиге рођених 
(оверена фотокопија), оверену фотокопију дипломе. Уве-
рење о кривичној неосуђиваности установа прибавља по 
службеној дужности, а лекарско уверење се прилаже по 
доношењу одлуке о избору, а пре закључења уговора о 
раду. Молбе се подносе у року од 8 дана од дана обја-
вљивања огласа, лично или поштом, на горенаведену 
адресу, са назнаком: „За конкурс“.

ош „свети сава“
15000 Шабац, Драгише Пењина 31
тел. 015/341-129

Дипломирани дефектолог-
олигофренолог, радно место: 
реедукатор психомоторике
на одређено време до повратка директора 
са функције на коју је именован

УСЛОВИ: завршен факултет за специјалну едукацију и 
рехабилитацију, смер олигофренолог; држављанство 
Републике Србије; психичка, физичка и здравствена 
способност за рад са децом и ученицима; неосуђиваност 
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања. Кандидат је дужан да уз пријаву под-
несе: оверен препис дипломе о завршеној школи, извод 
из матичне књиге рођених, уверење о држављанству и 
уверење о здравственом стању. Радни однос се засни-
ва на одређено време до повратка директора са вршења 
функције. Пријаве се потребном документацијом доста-
вити у року од 8 дана, на адресу школе. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се разматрати. Ближе инфор-
мације о конкурсу могу се добити код секретара школе, 
на број телефона: 015/341-129.

медицинска школа 
„др андРа јовановиЋ“
15000 Шабац, Цара Душана 9

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: За директора школе може да буде изабрано 
лице које има одговарајуће високо образовање стечено 
на студијама другог степена (мастер академске студије, 
специјалистичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије), у складу са Законом о високом обра-
зовању („Службени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07-аутен-
тично тумачење, 97/08 и 44/10), почев од 10. септембра 
2005. године или на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године; да испуња-
ва услове за наставника средње стручне школе за под-
ручје рада здравство и социјална заштита, за педагога 
и психолога школе и да има дозволу за рад наставни-
ка, педагога или психолога; да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 
да није осуђивано правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања; да има држављан-
ство Републике Србије; да има дозволу за рад, обуку 
и положен испит за директора установе (с обзиром да 
програм обуке за директора школе и Правилник о пола-
гању испита за директора школе нису донети, изабра-
ни кандидат биће у обавези да у законском року положи 
испит за директора); најмање пет година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања. Директор школе бира се на 
мандатни период од четири године и нема ограничења 
за поновни избор. Директору школе мирује радни однос 
за време првог изборног периода на радном месту са 
кога је изабран. Уз пријаву на конкурс кандидат подноси: 
биографске податке, односно радну биографију; оверену 
фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем висо-
ком образовању; оверену фотокопију уверења о поло-
женом испиту за лиценцу, стручном испиту (дозвола за 
рад); потврду о раду у области образовања; уверење о 
држављанству-не старије од 6 месеци; извод из матичне 
књиге рођених; уверење суда да против њега није покре-
нута истрага, нити је подигнута оптужница за кривично 
дело из надлежности суда-не старије од 6 месеци; лекар-
ско уверење да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима-не старије од 6 
месеци; остала документа која могу послужити приликом 
доношења одлуке о избору. Школа прибавља уверење 
да кандидат није осуђиван и да за њега није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве комисија неће раз-
матрати. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови”. Конкурсна доку-
ментација се доставља на адресу школе.

ош „цветин бРкиЋ“
15356 Глушци, Светомира Алимпића 3
тел/факс: 015/449-280, 449-331
e-mail: оscbglusci@gmail.com

Наставник математике
са 20% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из чл. 8 
и чл. 120 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/2011), као и 
Правилника о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС-
Просветни гласник“, бр. 11/2012): професор математике, 
дипломирани математичар, дипломирани математичар 
за теоријску математику и примене, дипломирани мате-
матичар за рачунарство и информатику, дипломирани 
математичар-информатичар, професор математике и 
рачунарства, дипломирани математичар за математику 
економије, професор информатике-математике, дипло-
мирани математичар-астроном, дипломирани математи-
чар-примењена математика, дипломирани математичар-
математика финансија (са изборним предметом: Основи 
геометрије), дипломирани информатичар, мастер мате-
матичар, мастер професор математике, мастер профе-
сор математике и физике, мастер професор математике 
и информатике, мастер професор физике и математи-
ке, мастер професор информатике и математике, дип-
ломирани професор математике-мастер, дипломирани 
математичар-мастер, дипломирани инжењер матема-
тике-мастер (са изборним предметом: Основи геомет-
рије), дипломирани математичар-професор математике, 
дипломирани математичар-теоријска математика, дип-
ломирани инжењер математике (са изборним предме-
том: Основи геометрије), професор хемије-математике, 
професор географије-математике, професор физике-
математике, професор биологије-математике, професор 
математике-теоријски смер, професор математике-тео-
ријско усмерење, дипломирани математичар и инфор-
матичар. Лица која су стекла академско звање мастер, 
односно дипломирани-мастер, треба да имају завршене 
основне академске студије на студијским програмима 
из области математике или примењене математике (са 
положеним испитом из предмета: Геометрија или Осно-
ви геометрије) или двопредметне наставе математике и 
физике, односно математике и информатике. Кандидат 
треба да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима, да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у 
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања и да има држављанство Републике 
Србије. Кандидат уз пријаву треба да достави: доказ да 
поседује одговарајуће образовање (оверену фотокопију 
дипломе), да је држављанин Републике Србије (уверење 
о држављанству РС-оригинал или оверена фотокопија), 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или ове-
рена фотокопија). Изабрани кандидат у обавези је да 
достави лекарско уверење пре закључивања уговора о 
раду. Пријаве са доказима доставити у року од 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. 
Школа није у обавези да враћа конкурсну документацију. 
Пријаве доставити на адресу школе.

Ужице

гимнаЗија „свети сава“
31210 Пожега, Вука Караџића 6
тел. 031/714-062

Наставник српског језика и 
књижевности
са укупно 156% радног времена
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове из чл. 
120 и чл. 8 став 2 и став 4 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 
52/11) и да поседују стручну спрему у складу са Правилни-
ком о врсти стручне спреме наставника, стручних сарад-
ника и помоћних наставника у гимназији („Сл. гласник 
РС-Просветни гласник“, бр. 5/90, 5/91, 1/92, 3/94...11/04, 
5/05, 1/07, 7/08 и 8/11). Уз пријаву на конкурс приложи-
ти: уверење о држављанству; извод из матичне књиге 
рођених; диплому о стеченом образовању. Документа-
ција се прилажу у оригиналу или у овереној фотокопији. 
Пријаве слати на адресу Гимназије. Ближе информације 
могу се добити на број телефона: 031/714-062. Лекарско 
уверење изабрани кандидат доставља при закључивању 
уговора о раду, а уверење о неосуђиваности прибавља 
школа. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узи-
мати у разматрање.

наука и образовање
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пРедшколска 
установа „уЖице“
31000 Ужице, Немањина 18
тел. 031/517-855

Васпитач
5 извршилаца

УСЛОВИ: одговарајуће више образовање, односно одго-
варајуће високо образовање на студијама првог степе-
на (основне струковне студије или основне академске 
студије) у трајању од 3 године или на студијама другог 
степена (дипломске академске студије-мастер, специја-
листичке академске студије или специјалистичке стру-
ковне студије) - васпитач, у складу са законом; да канди-
дати имају психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом; да нису осуђивани правоснажном пре-
судом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и васпитања; 
држављанство РС.

Медицинска сестра-васпитач
2 извршиоца

УСЛОВИ: средња стручна спрема-медицинска сестра-вас-
питач; да кандидати имају психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом; да нису осуђивани 
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања; држављанство РС.

Нутрициониста-дијететичар

УСЛОВИ: одговарајуће образовање на студијама првог 
степена (основне струковне студије, односно основне 
академске студије), односно на студијама у трајању од 
3 године или више образовање у области медицинских 
наука, у складу са законом, виши дијететичар - нутрицио-
ниста; држављанство РС.

Шеф рачуноводства

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани еко-
номиста; најмање 3 године радног искуства на финан-
сијско-књиговодственим пословима; држављанство РС.

Кувар

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, угоститељског сме-
ра; држављанство РС.

Сервирка
2 извршиоца

Спремачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, НК радник - завршена 
осмогодишња школа; држављанство РС.

ОСТАЛО: Пријаве се подносе лично или поштом, на горе-
наведену адресу. Уз пријаву на конкурс поднети: краћу 
животну и радну биографију; доказ о образовању (овере-
на фотокопија); оригинал или оверену фотокопију изво-
да из матичне књиге рођених; уверење о држављанству; 
уверење општинског суда да кандидат није под истрагом; 
фотокопију радне књижице. Изабрани кандидати почеће 
са радом по отварању новог објекта на Вујића брду. 
Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом, односно лекарско уверење, доставља се 
пре закључивања уговора о раду. Проверу психофизич-
ких способности за рад са децом врши надлежна служба 
за запошљавање (за васпитаче и медицинске сестре). 
Доказ о некажњавању прибавља установа. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. 
Кандидати ће бити писмено обавештени о избору.

поништење конкуРса 
ош „јеЗдимиР 
тРипковиЋ“
31236 Дивљака, Латвица
тел. 031/3899-357

Конкурс објављен 06.02.2013. године у публика-
цији „Послови“, поништава се у целости.

теХниЧка школа
31000 Ужице, Трг Светог Саве 34
тел. 031/513-492

Стручни сарадник-психолог са 
50% радног времена и наставник 
психологије са 10% радног 
времена
на одређено време ради замене 
запосленог распоређеног на друге 
послове, а најдуже до 31.08.2013. године

УСЛОВИ: На конкурс се могу јавити кандидати који поред 
општих услова предвиђених Законом о раду испуњавају 
и посебне услове предвиђене чл. 120 став 1 Закона о 
основама система образовања и васпитања. За сва рад-
на места предвиђено је одговарајуће високо образовање 
стечено на студијама другог степена (мастер академске 
студије или специјалистичке струковне студије), у скла-
ду 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; на основним студијама у 
трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређи-
вао високо образовање до 10.09.2005. године, а у скла-
ду са Правилником о врсти стручне спреме наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр. 5/91, 
1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/01, 3/03, 8/03, 11/04, 
5/05, 6/05, 2/07, 4/07, 7/08, 11/08, 4/09, 5/11 и 8/11). У 
пријави на конкурс навести тачно радно место на које 
кандидат конкурише, као и списак документације која 
се у прилогу доставља, а којом се доказује испуњеност 
услова за пријем у радни однос: диплома о стеченом 
одговарајућем образовању; уверење о држављанству; 
извод из матичне књиге рођених; извод из матичне књи-
ге венчаних, уколико је дошло до промене презимена. 
Сва документација се прилаже у оригиналу или у овере-
ној фотокопији. Уверење о неосуђиваности школа при-
бавља по службеној дужности, а лекарско уверење се 
прилаже по доношењу одлуке. Пријаве слати на адресу 
школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узи-
мати у разматрање.

ош „петаР лековиЋ“
31210 Пожега, Петра Лековића 1
тел. 031/811-176

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које 
испуњава следеће услове: поседовање одговарајућег 
високог образовања из чл. 8 став 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања (високо образовање 
стечено на студијама другог степена-дипломске академс-
ке студије-мастер, специјалистичке академске студије 
или специјалистичке струковне студије, у складу са Зако-
ном о високом образовању или на основним студијама у 
трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређи-
вао високо образовање до 10.09.2005. године) за настав-
ника ове школе, педагога или психолога; поседовање 
дозволе за рад (лиценце); поседовање психичке, физич-
ке и здравствене способности за рад са децом и ученици-
ма; неосуђиваност правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања; најмање 5 година 
рада у установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања. Директор се 
бира на период од 4 године. Рок за пријављивање је 15 
дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Уз 
пријаву на конкурс приложити: доказ о држављанству 
(извод из матичне књиге рођених и уверење о држа-
вљанству); диплому или оверену фотокопију дипломе о 
стеченом образовању; уверење или оверен препис уве-
рења о положеном испиту за лиценцу, односно стручном 
испиту; потврду о радном искуству са подацима о оба-
вљеним пословима; преглед кретања у служби са био-
графским подацима. Горенаведени докази не могу бити 
старији од 6 месеци. Уверење о неосуђиваности кандида-
та прибавља школа. Пријаве слати на адресу школе. Бли-
же информације о конкурсу се могу добити код секретара 
школе и на број телефона: 031/811-176.

ош „петаР лековиЋ“
31210 Пожега, Петра Лековића 1
тел. 031/811-176

Наставник енглеског језика и 
књижевности
са 60% радног времена, на одређено 
време ради замене запосленог одсутног 
преко 60 дана, за рад у матичној школи, 
ИО Душковци, ИО Јежевица и ИО Засеље

Наставник немачког језика
са 33% радног времена, на одређено 
време ради замене запосленог одсутног 
преко 60 дана, за рад у ИО Душковци и ИО 
Јежевица

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

УСЛОВИ: На конкурс се могу пријавити кандидати који 
поред општих услова предвиђених законом испуњавају и 
посебне услове прописане одредбама чл. 8 и 120 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Сл. гла-
сник РС“, бр. 72/09 и 52/11) и Правилником о степену 
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Сл. гласник РС“, бр. 11/12). Уз прија-
ву на конкурс приложити и одговарајућу документацију 
којом се доказује испуњеност наведених услова: диплому 
о стеченом одговарајућем образовању; потврду да лице 
има образовање из психолошких, педагошких и методи-
чких дисциплина стеченом на високошколској установи 
током студија или након дипломирања од најмање 30 
бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европ-
ским системом преноса бодова; уверење о држављан-
ству; извод из матичне књиге рођених.

Ложач
на одређено време ради замене 
запосленог одсутног преко 60 дана

УСЛОВИ: средња стручна школа у четворогодишњем 
трајању-машинског, металског или електро смера/
струке, са занимањем монтера централног грејања или 
средња стручна школа у трогодишњем трајању, са поло-
женим испитом за руковаоца парним котловима. Од 
документације доставити: диплому о стеченом образо-
вању; уверење о држављанству и извод из матичне књи-
ге рођених.

ОСТАЛО: Документација се доставља у овереним фото-
копијама и иста се не враћа кандидатима. Доказ о 
испуњености услова о психичкој, физичкој и здравстве-
ној способности подноси се пре закључивања уговора 
о раду. Уверење о неосуђиваности прибавља школа по 
службеној дужности. Неблаговремене пријаве, пријаве 
без доказа о испуњавању свих услова конкурса, као и 
пријаве са неовереном документацијом, неће се разма-
трати.

пРедшколска 
установа „Радост“
31310 Чајетина, Књаза Милоша бб
тел. 031/831-360

Стручни сарадник за наставу 
енглеског језика

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, просветне струке; 
положен испит из енглеског језика, тражени ниво знања: 
Ц2; најмање 6 месеци радног искуства са децом предш-
колског узраста. Општи услови: да је кандидат државља-
нин РС; да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност 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 вас-
питања. Уз пријаву на оглас доставити доказе о испуња-
вању посебних услова (оверену фотокопију дипломе, 
уверење о нивоу знања енглеског језика - Ц2, потврду 
о радном искуству) и уверење о држављанству РС. Оста-
ли докази се подносе пре закључивања уговора о раду. 
Одлука о избору кандидата биће донета у року од 30 
дана од дана истека рока за подношење пријава. Прија-
ве слати на горенаведену адресу, са назнаком: „Пријава 
на оглас“.

наука и образовање
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ваљево

поништење огласа 
теХниЧка школа
14000 Ваљево, Косте Абрашевића 1
тел. 014/221-529, 222-098

Оглас објављен 03.01.2013. године у публикацији 
„Послови“, поништава се у целости.

поништење дела огласа 
економска школа
14000 Ваљево, Даничићева 1
тел. 014/221-450, 293-190

Оглас објављен 19.12.2012. године у публикацији 
„Послови“, поништава се за радно место: профе-
сор биологије, са 40% радног времена. У осталом 
делу оглас је непромењен.

ош „милош маРковиЋ“
Доње Лесковице, 14205 Лелић
тел. 014/275-122

Професор хемије
са 20% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, сагласно Правил-
нику о врсти стручне спреме наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Просветни гласник РС“, бр. 
11/2012). Уз пријаву кандидат доставља: доказ о стече-
ној стручној спреми, уверење о држављанству и извод из 
матичне књиге рођених. Сви тражени документи морају 
бити достављени као оригинали или оверене копије ори-
гинала. Пријаве слати на горенаведену адресу, са назна-
ком: „За конкурс“.

ош „нада пуРиЋ“
14000 Ваљево, Владике Николаја 33
тел. 014/221-225

Шеф рачуноводства

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава, поред општих 
услова прописаних законом, и посебне услове предвиђе-
не чл. 120 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011) и услове 
предвиђене Правилником о организацији и систематиза-
цији послова у ОШ „Нада Пурић“ у Ваљеву: да има више 
образовање - VI степен, економске струке, са стеченим 
стручним називом економиста; да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 
да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања; да има држављанство 
Републике Србије. Уз пријаву кандидат треба да достави: 
доказ о стеченом одговарајућем образовању - диплома 
о стеченом одговарајућем образовању (оверена фото-
копија); доказ да има држављанство Републике Србије 
- уверење о држављанству Републике Србије, не старије 
од 6 месеци (оригинал или оверена фотокопија); извод 
из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фото-
копија). Доказ да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима подноси иза-
брани кандидат, пре закључења уговора о раду. У пос-
тупку одлучивања о избору директор школе прибавља 
мишљење Школског одбора. Уверење о неосуђиваности 
прибавља школа. Пријаве са документацијом о испуње-
ности услова предати у просторијама школе, секретару 
школе, сваког радног дана, у времену од 07,00 до 15,00 
часова или доставити на горенаведену адресу, са назна-
ком: „За конкурс“.

ош „милан РакиЋ“
14242 Мионица, Кнеза Грбовића 31
тел. 014/3124-168, 62-068

Професор разредне наставе
за рад у одељењу у продуженом 
боравку, на одређено време до краја 
школске 2012/2013. године, односно до 
31.08.2013. године

Професор енглеског језика
за рад у издвојеним одељењима у Доњој 
Топлици, Табановићу, Струганику, 
Команицама и у Дучићу

Професор енглеског језика
за рад у матичној школи и издвојеном 
одељењу у Горњој Топлици

Професор физике
са 30% радног времена, за рад у матичној 
школи и издвојеном одељењу у Доњој 
Топлици

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове из чл. 
8 и 120 Закона о основама система образовања и васпи-
тања: 1. да имају одогварајуће образовање, у складу са 
Правилником о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи; 2. да имају пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са уче-
ницима; 3. да нису осуђивани правоснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања; 4. да имају 
држављанство Републике Србије. Доказ из тачке 2 доста-
вља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду, а 
доказ из тачке 3 прибавља школа од надлежног органа. 
Уз пријаву кандидати су дужни да доставе: кратку био-
графију, доказ о врсти и степену стручне спреме (ове-
рена фотокопија дипломе), уверење о држављанству 
Републике Србије (не старије од шест месеци) и извод из 
матичне књиге рођених. Пријаве се подносе у секретари-
јату школе или на горенаведену адресу.

ош „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 Пра-
вилником о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи и чл. 120 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Сл. гла-
сник РС“, бр. 72/09 и 52/11). Кандидат треба да има одго-
варајуће образовање, психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима, да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена 
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, да има држављанство Републике 
Србије. Проверу психофизичких способности за рад са 
децом и ученицима врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања. Потврду о неосуђиваности кандида-
та прибавља школа. Поред пријаве за пријем у радни 
однос кандидати треба да доставе и оверене фотокопије 
(не старије од 6 месеци) докумената којима доказују да 
испуњавају услове конкурса: диплому о стеченом обра-
зовању, уверење о држављанству и извод из матичне 
књиге рођених.

ош „душан даниловиЋ“
Радљево, 14212 Бргуле
тел. 014/471-106

Професор енглеског језика у првом 
циклусу основног образовања и 
васпитања
на одређено време до повратка раднице 
са породиљског одсуства и одсуства ради 
неге детета

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме у наведеном зани-
мању. Осим ових услова, кандидати треба да испуњавају 
и услове предвиђене чл. 120 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009), 

Правилником о врсти стручне спреме наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Сл. гласник РС“, бр. 
3/2010) и Правилником о дозволи за рад наставника, 
васпитача и стручних сарадника у основној школи („Сл. 
гласник РС“, бр. 22/2005 и 51/2008). Кандидати поред 
молбе достављају и уверење о држављанству, извод из 
матичне књиге рођених, оверену копију дипломе о стече-
ној стручној спреми. Лекарско уверење за рад са децом 
у основној школи доставља се пре закључења уговора о 
раду. Уверење да лице није осуђивано прибавља школа. 
Пријаве са потребном документацијом слати на горена-
ведену адресу, са назнаком: „Пријава на конкурс“.

врање

ош „боРа станковиЋ“
17520 Бујановац, Село Кленике
тел. 017/58-119

Наставник хемије
са 8 часова недељно  
(40% радног времена)

Наставник физике
са 10 часова недељно  
(50% радног времена)

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће високо образо-
вање стечено на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, специјалистичке академске студије или 
специјалистичке струковне студије), у складу са Зако-
ном о високом образовању („Службени гласник РС“, 
бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08 и 44/10), 
почев од 10. септембра 2005. године; на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по пропи-
су који је уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године; да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена 
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања; држављанство Републике Србије. 
Поред општих услова и наведених услова у погледу 
стручности, кандидат треба да испуњава и услове из чл. 
120 Закона о основама система образовања и васпитања. 
Уз пријаву кандидат подноси следеће доказе: оверену 
фотокопију дипломе, уверење о држављанству (ориги-
нал или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци), 
оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених. 
Лекарско уверење се подноси пре закључења уговора 
о раду, а уверење о неосуђиваности прибавља школа. 
Директор школе врши ужи избор кандидата које упућује 
на претходну проверу психофизичких способности, у 
року од осам дана од дана истека рока за подношење 
пријава. Проверу психофизичких способности за рад са 
децом и ученицима врши надлежна служба за послове 
запошљавања, применом стандардизованих поступака. У 
року од осам дана од дана добијања резултата провере 
директор прибавља мишљење органа управљања. Избор 
кандидата биће извршен у року од осам дана од дана 
добијања мишљења органа управљања. Рок за прија-
вљивање је 8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Пријаве уз потребну документацију слати на 
адресу школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се узимати у разматрање.

ош „вук каРаЏиЋ“
17500 Врање, Пионирска 5
тел. 017/423-583

Наставник разредне наставе

УСЛОВИ: завршена одговарајућа висока стручна спрема 
према Правилнику о врсти стручне спреме наставника 
и стручних сарадника у основној школи. Уз пријаву на 
конкурс кандидат треба да приложи: диплому о стеченом 
образовању, извод из матичне књиге рођених, уверење 
о држављанству, уверење да није осуђиван за кривич-
но дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месе-
ци, нити за кажњиво дело које га чини неподобним за 
обављање послова у школи. Рок за подношење пријаве 
је 8 дана од дана објављивања. Пријаве са доказима о 
испуњености услова слати на адресу школе.

наука и образовање

0800 300 301 
(позив је бесплатан)

нсЗ позивни центар
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ош „бРанко РадиЧевиЋ“
17510 Владичин Хан, Боре Станковића 40
тел. 017/474-807

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

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из чл. 8 
и 120 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11) и чл. 2 став 1 
Правилника о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС-
Просветни гласник“, бр. 11/2012): одговарајуће образо-
вање: професор разредне наставе, наставник разредне 
наставе, професор педагије са претходно завршеном 
педагошком академијом или учитељском школом, про-
фесор разредне наставе и енглеског језика за основну 
школу, мастер учитељ или дипломирани учитељ - мас-
тер, као и да има образовање из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања, од нај-
мање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу 
са Европским системом преноса бодова (подноси се уз 
пријаву на конкурс); да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима (подно-
си се пре закључења уговора о раду), да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у 
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања (прибавља школа); држављанство 
РС (подноси се уз пријаву на конкурс). Уз пријаву дос-
тавити: диплому о одговарајућем образовању (оригинал 
или оверена копија), доказ о поседовању образовања из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина у 
складу са законом (оригинал или оверена копија), уве-
рење о држављанству (оригинал или оверена копија, не 
старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверена копија). Рок за подношење прија-
ва је 8 дана од дана објављивања. Пријаве се подносе 
на адресу школе.

медицинска школа 
„др иЗабел емсли Хатон“
17500 Врање, Моше Пијаде бб
тел. 017/415-604

Професор стоматолошке групе 
предмета
са 12% радног времена

УСЛОВИ: доктор стоматологије.

Хемијско-теХнолошка 
школа
17500 Врање, Моше Пијаде бб
тел. 017/422-425

Наставник стручних предмета - 
обрада дрвета
за 36% радног времена, на одређено 
време до повратка запослене са 
породиљског одсуства и одсуства ради 
неге детета

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, у складу са Пра-
вилником о врсти и степену стручне спреме наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама. Кандидат треба да испуњава услове пропи-
сане законом: да има одговарајуће образовање; да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима (проверу психофизичких способно-
сти за рад са ученицима врши Национална служба за 
запошљавање, применом стандардизованих поступака); 
да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања; држављанство 
Републике Србије. Уз пријаву са кратком биографијом 
приложити: оригинал или оверену фотокопију дипломе, 
лекарско уверење о здравственој способности за рад са 
ученицима, уверење да кандидат није осуђиван, извод из 
матичне књиге рођених, уверење о држављанству Репу-
блике Србије. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
бити узете у разматрање. Пријаве са потребном докумен-
тацијом која није старија од 6 месеци доставити у року 
од 8 дана од дана објављивања. Пријаве се подносе на 
адресу школе, са назнаком: „За конкурс“.

вршац

пу „анђелка ђуРиЋ“
26340 Бела Црква, Први октобар бб
тел/факс: 013/851-343

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: поседовање одговарајућег високог образовања 
из чл. 8 став 2 Закона о основама система образовања и 
васпитања (високо образовање стечено на студијама дру-
гог степена - мастер академске студије, специјалистичке 
академске студије или специјалистичке струковне сту-
дије), у складу са Законом о високом образовању („Сл. 
гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 
97/08 и 44/10), почев од 10.09.2005. године или на основ-
ним студијама у трајању од најмање 4 године, по пропи-
су који је уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године, за васпитача или стручног сарадника, доз-
вола за рад, обука и положен испит за директора устано-
ве и најмање пет година рада у установи, након стеченог 
одговарајућег образовања. За директора предшколске 
установе може да буде изабрано и лице које има стече-
но одговарајуће високо образовање на студијама првог 
степена (основне академске, односно струковне студије), 
студијама у трајању од три године или више образовање 
за васпитача, дозволу за рад, обуку и положен испит 
за директора установе и најмање десет година рада у 
предшколској установи на пословима васпитања и обра-
зовања, након стеченог одговарајућег образовања; да 
је кандидат држављанин РС; да није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања - доказ прибавља установа. Уз пријаву на 
конкурс приложити: оверен препис или оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом образовању; уверење о држа-
вљанству (оригинал или оверена фотокопија, не старије 
од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци); оверен 
препис или оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту, односно испиту за лиценцу; потврду 
о радном искуству у области образовања и васпитања; 
преглед кретања у служби са биографским подацима; 
доказ о поседовању организационих способности; лекар-
ско уверење по одлуци Управног одбора прилаже иза-
брани кандидат ради достављања одлуке Покрајинском 
секретаријату за образовање на сагласност. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Рок 
за пријављивање је 15 дана од дана објављивања. Прија-
ве са потребном документацијом слати на горенаведену 
адресу, са назнаком: „За конкурс“.

гимнаЗија 
„боРислав петРов бРаца“
26300 Вршац, Михајла Пупина 1
тел. 013/836-448

Домар

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, са знањима 
и способностима за одржавање гасних инсталација и 
познавањем радова на одржавању школског простора 
у исправном стању. Поред општих услова предвиђених 
Законом о основама система образовања и васпитања, 
кандидати треба да испуњавају и следеће посебне усло-
ве: да имају психичку и физичку способност за рад, да 
нису правоснажном пресудом осуђивани за кривична 
дела учињена против уставног поретка, достојанства 
личности и морала, територијалног интегритета државе 
и службене дужности за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању дужем од шест месеци. Уз пријаву 
кандидати прилажу: доказ о стручној спреми-оверена 
фотокопија дипломе, оригинал или оверену фотокопију 
уверења о држављанству, оригинал или оверену фотоко-
пију извода из матичне књиге рођених, доказ о поседо-
вању знања, познавању радова на одржавању школског 
простора. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања.

ош „младост“
26300 Вршац, Омладински трг бб
тел. 013/830-721

Административно-технички 
референт

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, 
кандидат треба да испуњава и следеће услове: да има 
одговарајуће образовање предвиђено Правилником о 
организацији рада и систематизацији радних места у 
ОШ „Младост“ у Вршцу бр. 588/1 од 06.12.2012. годи-
не, односно да има завршену средњу економску, прав-
но-биротехничку или управну школу (IV степен стручне 
спреме); 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; да има држављанство Републике 
Србије; да је оспособљен за рад на рачунару. Са изаб-
раним кандидатом биће уговорен пробни рад од три 
месеца. Уз пријаву на конкурс и краћу биографију кан-
дидати су дужни да доставе, у оригиналу или у овере-
ном препису/фотокопији, следећу документацију: извод 
из матичне књиге рођених; уверење о држављанству-не 
старије од шест месеци и диплому или уверење о стече-
ној стручној спреми. Доказ о неосуђиваности прибавља 
школа службеним путем. Доказ о поседовању психичке, 
физичке и здравствене способности за рад са децом и 
ученицима (лекарско уверење) подноси изабрани кан-
дидат по коначности одлуке о избору, а пре закључења 
уговора о раду. Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. Пријаве на конкурс са траженом 
документацијом могу се поднети лично или поштом, на 
горенаведену адресу.

ош „ЖаРко ЗРењанин“
26340 Бела Црква
Жарка Зрењанина 13
тел. 013/851-487
тел/факс: 013/851-022

Наставник биологије
са 90% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће високо 
образовање у складу са чл. 8 и 120 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 
72/09 и 52/11) и Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадика у основној школи 
(„Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр. 11/2012); да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; држављанство Републике Србије; 
да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична 
дела из чл. 120 став 1 тач. 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања. Уз пријаву кандидат је дужан 
да достави: краћу биографију са адресом и контакт 
телефоном, оверену фотокопију дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању, уверење о држављанству-
не старије од 6 месеци, извод из матичне књиге рође-
них. Документа се достављају у оригиналу или у овере-
ној копији. Лекарско уверење о поседовању психичке, 
физичке и здравствене способности за рад са децом и 
ученицима доставља изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду. Доказ да кандидат није осуђиван пра-
воснажном пресудом, као и да за њега није утврђено 
дискриминаторно понашање, прибавља школа по служ-
беној дужности. У поступку одлучивања о избору канди-
дата директор ће извршити ужи избор кандидата који ће 
бити упућени на претходну проверу психофизичких спо-
собности, коју врши надлежна служба за запошљавање, 
применом стандардизованих поступака. Рок за подноше-
ње пријава је 8 дана од дана објављивања. Пријаве на 
конкурс, са потребном документацијом о испуњености 
услова, доставити лично или поштом, на горенаведену 
адресу, са назнаком: „За конкурс“. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће бити узете у разматрање.

наука и образовање

http://www.nsz.gov.rs/
Ваша праВа адреса:
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Зајечар

пРедшколска 
установа „ђулиЋи”
19000 Зајечар, Насеље Краљевица бб
тел. 019/432-386, 441-172
факс: 019/441-173
e-mail: djulicizajecar@gmail.com
djulici@ptt.rs
www.djulicizajecar.com

Стручни сарадник-психолог

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће усло-
ве: да имају одговарајуће високо образовање - VII сте-
пен стручне спреме: на студијама другог степена (мастер 
академске студије, специјалистичке академске студије 
или специјалистичке струковне студије), у складу са 
Законом о високом образовању, почев од 10.09.2005. 
године, одсек психологија; на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10.09.2005. године, 
одсек психологија; да имају психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом; да нису осуђивани 
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у 
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања; држављанство Републике Србије. 
Доказ о неосуђиваности кандидата прибавља установа. 
Услов да кандидат има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима доказује се 
лекарским уверењем које изабрани кандидат доставља 
пре закључења уговора о раду. Уз пријаву и биографију 
кандидати су дужни да доставе: диплому о стеченом 
образовању; уверење о држављанству (не старије од 6 
месеци) и извод из матичне књиге рођених. Документа-
ција се подноси у оригиналу или у овереној фотокопији. 
Рок за пријављивање је осам дана од дана објављивања. 
Пријаве са потребном документацијом доставити на 
адресу установе. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се разматрати.

поништење конкуРса 
наРодна библиотека 
„стеван сРемац“
18230 Сокобања, Алексе Маркишића 1
тел. 018/830-251

Конкурс објављен 16.01.2013. године, као и 
исправка истог објављена 30.01.2013. године у 
публикацији „Послови“, поништавају се у целости.

теХниЧка школа
19350 Књажевац, Карађорђева 52
тел. 019/730-350, 731-054

Наставник социологије
са 25% радног времена

Наставник филозофије
са 20% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове у складу 
са чл. 120 и чл. 8 став 4 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 52/2011...). У 
погледу стручне спреме, кандидати треба да испуњавају 
услове у складу са Правилником о врсти стручне спреме 
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника 
у стручним школама („Сл. гласник РС-Просветни гла-
сник“, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/2001, 
3/2003, 8/2003, 11/2004, 5/2005, 6/2005, 2/2007, 4/2007, 
13/2007, 7/2008, 10/2008 и 11/2008). Кандидати уз прија-
ву на конкурс достављају доказ о испуњености услова 
у погледу стручне спреме и уверење о држављанству. 
Здравствено уверење достављају кандидати пре закљу-
чења уговора о раду, а доказ да кандидат није осуђи-
ван за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и васпитања 
прибавља школа. Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Зрењанин

ош „ђуРа јакшиЋ“
23000 Зрењанин, Цара Душана 80/а

Ложач
са 40 сати недељно (100% радног 
времена)

УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос, 
утврђених у чл. 24 став 1 Закона о раду („Службени гла-
сник РС“, бр. 24/05, 61/05 и 54/09), кандидат треба да 
испуњава и посебне услове утврђене у чл. 23 Правилни-
ка о организацији и систематизацији послова: 1) да има 
најмање 15 година (општи услов); 2) да има одговарајуће 
образовање: III или IV степен стручне спреме, машинске, 
металске, електро или грађевинске струке; 3) да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; 4) да није осуђиван правноснажном пресу-
дом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпитања; 5) 
да има држављанство Републике Србије. Уз пријаву на 
конкурс може се приложити: радна биографија, а канди-
дат је дужан да обавезно достави следећа документа: 1) 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена 
копија); 2) доказ о одговарајућем образовању (оверена 
фотокопија сведочанства о завршеној школи); 3) лекар-
ско уверење (оригинал или оверена копија)-пре закљу-
чења уговора о раду; 4) извештај из казнене евиденције 
ПУ (школа прибавља по службеној дужности); 5) уверење 
о држављанству (оригинал или оверена копија). Услови 
тражени овим конкурсом доказују се приликом прије-
ма у радни однос и проверавају се у току рада. Доказе о 
испуњености услова под тач. 1, 2 и 5 кандидат обавезно 
подноси уз пријаву на конкурс, под тач. 3 изабрани канди-
дат доставља пре закључења уговора о раду, а доказ под 
тач. 4 прибавља школа. Копије докумената морају бити 
уредно оверене и школа их не враћа. Рок за подношење 
пријава са доказима о испуњавању услова је 15 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће бити разматране. Пријаве 
на конкурс са свом конкурсом траженом документацијом и 
назнаком на коверти: „За конкурс“, слати на адресу школе.

ош „станко кРстин”
23221 Радојево, Карађорђева 8
тел. 023/819-002

Наставник географије
са 35% радног времена

УСЛОВИ: 1) да кандидат има одговарајуће образовање-
VII степен стручне спреме, професор географије; профе-
сор историје и географије; дипломирани географ, дипло-
мирани географ-просторни планер; 2) да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; 3) да није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања; 4) да има 
држављанство Републике Србије. Докази о испуњености 
услова из тач. 1 и 4 подносе се уз пријаву по конкурсу, а 
доказ из тачке 2 пре закључивања уговора о раду. Доказ 
из тачке 3 прибавља школа. Молбе са потпуном докумен-
тацијом доставити на адресу школе, у року од 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови”.

ош „ЖаРко ЗРењанин”
23000 Зрењанин, Ђурђа Смедеревца 78

Наставник енглеског језика као 
обавезног предмета у првом 
циклусу основног образовања и 
васпитања
на одређено време ради замене одсутне 
запослене преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних чл. 
24 став 1 Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/05 и 
61/05), треба да испуњава и посебне услове прописане 
чл. 8. и чл. 120 став 1 тач. 1, 2, 3 и 4 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 
72/09 и 52/11), посебне услове из чл. 2 став 2 Правилни-
ка о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС-Просветни 
гласник”, бр. 11/12), као и посебне услове из Правилника 
о организацији и систематизацији послова ОШ „Жарко 
Зрењанинин” из Зрењанина, односно да има одгова-
рајуће образовање, односно да је: 1. професор енглеског 
језика; 2. професор разредне наставе; 3. дипломирани 
филолог; 4. дипломирани школски педагог или школски 

психолог; 5. дипломирани педагог или дипломирани пси-
холог; 6. наставник енглеског језика у складу са чл. 145 
и 146 Закона о основној школи; 7. наставник енглеског 
језика са положеним стручним испитом по прописима 
из области образовања или лиценцом за наставника; 
8. наставник разредне наставе; 9. лице које испуња-
ва услове за наставника предметне наставе у основној 
школи, а које је на основним студијама положило испите 
из педагошке психологије или педагогије и психологије, 
као и методике наставе; 10. професор разредне наставе 
и енглеског језика за основну школу; 11. професор раз-
редне наставе који је на основним студијама савладао 
програм Модула за енглески језик (60 ЕСПБ-Европски 
систем преноса бодова) и који поседује уверење којим 
доказује савладаност програма модула и положен испит 
који одговара нивоу Ц1 Заједничког европског оквира; 
12. дипломирани библиотекар-информатичар; 13. мас-
тер филолог; 14. мастер професор језика и књижевнос-
ти; 15. мастер учитељ; 16. дипломирани учитељ-мастер; 
17. мастер учитељ који је на основним студијама савла-
дао програм Модула за енглески језик (60 ЕСПБ-Европски 
систем преноса бодова) и који поседује уверење којим 
доказује савладаност програма модула и положен испит 
који одговара нивоу Ц1 Заједничког европског оквира; 
18. дипломирани учитељ-мастер који је на основним сту-
дијама савладао програм Модула за енглески језик (60 
ЕСПБ-Европски систем преноса бодова) и који поседује 
уверење којим доказује савладаност програма модула 
и положен испит који одговара новоу Ц1 Заједничког 
европског оквира; 19. мастер библиотекар-информати-
чар. Лица из тач. 2, 4, 5, 8, 9, 12, 15, 16 и 19 која нису 
професори енглеског језика треба да поседују знање 
језика најмање на нивоу Б2 (Заједничког европског окви-
ра). Лица из тач. 3, 13 и 14 треба да поседују знање јези-
ка најмање на нивоу Б2 (Заједничког европског оквира), 
осим уколико нису завршила одговарајући студијски про-
грам или главни предмет/профил. Ниво знања Б2 дока-
зује се уверењем о положеном одговарајућем испиту на 
некој од филолошких катедри универзитета у Србији или 
међународно признатом исправом за ниво знања јези-
ка који је виши од Б2 (Ц1 и Ц2 Заједничког европског 
оквира), а чију ваљаност утврђује Министарство просве-
те, науке и технолошког развоја. Кандидат треба да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима, да није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и васпитања, 
да има држављанство Републике Србије. Уз пријаву на 
конкурс доставити: оверену фотокопију или оверен пре-
пис дипломе о траженој врсти и степену стручне спреме; 
оригинал или оверену фотокопију уверења о држављан-
ству РС - не старије од 6 месеци; потврду или уверење 
факултета о образовању из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина стеченом на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања, од 
најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у 
складу са Европским системом преноса бодова. Рок за 
подношење пријава са потребним доказима о испуња-
вању услова конкурса је 8 дана, рачунајући од дана обја-
вљивања у публикацији „Послови”. Неуредне, непотпуне 
и неблаговремено достављене пријаве неће бити разма-
тране. Пријаве на конкурс доставити на адресу школе, са 
назнаком: „За конкурс”. Сва потребна обавештења могу 
се добити од секретара школе, лично или на број теле-
фона: 023/548-820.

сРедња школа 
нови беЧеј
23272 Нови Бечеј, Маршала Тита 5

Професор српског језика и 
књижевности
за 11 часова (61,11% радног времена)

УСЛОВИ: професор српског језика и књижевности; про-
фесор српске књижевности и језика; професор, односно 
дипломирани филолог за југословенску књижевност и 
српскохрватски језик (у складу са Правилником о врсти 
стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћ-
них наставника у гимназији и у стручним школама).

Професор физике
за 9 часова (45% радног времена)

УСЛОВИ: професор физике, дипломирани физичар, дип-
ломирани физичар-истраживач (у складу са Правилни-
ком о врсти стручне спреме наставника, стручних сарад-
ника и помоћних наставника у гимназији).

наука и образовање
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ОСТАЛО: Кандидат треба да испуњава следеће услове на 
основу чл. 120 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 52/11): 1. да има 
одговарајуће образовање; 2. да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 
3. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања (прибавља школа 
службеним путем); 4. да има држављанство Републике 
Србије. Кандидат мора да има образовање из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студија или након дипло-
мирања, од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у 
установи, у складу са Европским системом преноса бодо-
ва. Кандидат уз пријаву доставља следећа документа: 
оригинал или оверен препис дипломе (као доказ о одго-
варајућем образовању), уверење о држављанству. Доказ 
о испуњености услова из тачке 2 (психичка, физичка и 
здравствена способност за рад са децом и ученицима), 
кандидат подноси пре закључења уговора о раду. Прија-
ве са потребном документацијом доставити у року од 8 
дана од дана објављивања у публикацији „Послови”, на 
адресу школе, са назнаком: „За конкурс”. Све потребне 
информације могу се добити на број телефона: 023/771-
077.

ош „никола тесла“
23216 Банатско Карађорђево
Солунских добровољаца 19
тел. 023/835-058

Наставник географије
на одређено време, за рад у издвојеном 
одељењу у Честерегу, са 35% радног 
времена, ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана

Помоћни радник-спремачица
на одређено време, за рад у издвојеном 
одељењу у Торди, ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана

Помоћни радник-спремачица
за рад у издвојеном одељењу у Торди

УСЛОВИ: у складу са Правилником о врсти стручне 
спреме наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Сл. гласник-Просветни гласник РС“, бр. 6/96, 
3/99, 10/2002, 4/2003, 20/2004, 5/2005, 2/2007, 3/2007, 
4/2007, 17/2007, 20/2007, 1/2008, 4/2008, 6/2008, 8/2008, 
11/2008, 2/2009, 4/2009, 9/09 и 3/10), наставу географије 
може да изводи лице са високом стручном спремом: про-
фесор географије, дипломирани географ, професор гео-
графије и историје, дипломирани професор биологије и 
географије, дипломирани професор географије и инфор-
матике, професор биологије-географије, професор физи-
ке-географије, професор географије-информатике, дип-
ломирани професор географије-мастер, мастер географ, 
мастер професор географије, мастер професор биологије 
и географије и мастер професор географије и информа-
тике. Кандидат треба да испуњава услове у складу са чл. 
8 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11), односно да има одго-
варајуће високо образовање на студијама другог степена 
(мастер академске студије, специјалистичке академске 
студије или специјалистичке струковне студије), у скла-
ду са Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, 
бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08 и 44/10), 
почев од 10.09.2005. године или на основним студијама 
у трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређи-
вао високо образовање до 10.09.2005. године. Кандидат 
треба да испуњава услове у складу са чл. 120 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС“, бр. 72/09, 52/11). Услов за радно место помоћни рад-
ник - спремачица је завршена основна школа. Уз пријаву 
на конкурс поднети: оверену фотокопију дипломе о сте-
ченој стручној спреми (овера не старија од 6 месеци), 
извод из матичне књиге рођених (овера не старија од 6 
месеци), уверење о држављанству (овера не старија од 
6 месеци). Уверење о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са ученицима подноси се пре закљу-
чења уговора о раду. Доказ о неосуђиваности кандидата 
прибавља школа. Кандидати који испуњавају горенаве-
дене услове биће упућени на претходну проверу психо-
физичких способности за рад са децом и ученицима, коју 
врши Национална служба за запошљавање, применом 
стандардизованих поступака. Рок за пријаву је 8 дана од 
дана објављивања конкурса.

ош „свети сава“
23210 Житиште, Трг ослобођења 2
тел. 023/821-115

Наставник енглеског језика

УСЛОВИ: Поред законом прописаних услова кандидати 
треба да испуњавају и услове из чл. 8 ст. 2, 3 и 4 чл. 
120 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/2011), као и услове из 
Правилника о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник-
Просветни гласник РС“, бр. 11/2012); да имају психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са ученицима; 
да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања; да имају држа-
вљанство Републике Србије. Уз пријаву кандидати под-
носе: оверену фотокопију дипломе, доказ о образовању 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
стеченом на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова 
праксе у установи, у складу са Европским системом пре-
носа бодова, извод из матичне књиге рођених, уверење 
о држављанству. Уверење о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са ученицима подноси се пре 
закључења уговора о раду. Доказ о неосуђиваности кан-
дидата прибавља школа. Рок за пријаву је 8 дана од дана 
објављивања конкурса.

пРедшколска установа 
„пава судаРски”
Нови Бечеј, Јаше Томића 1

Помоћни радник-спремачица
на одређено време

УСЛОВИ: Поред општих услова утврђених законом, кан-
дидат треба да испуњава и следеће услове: завршено 
основно образовање; да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања, држављанство Републике 
Србије. Уз пријаву кандидат прилаже следећу докумен-
тацију (у оригиналу или оверене фотокопије): сведочан-
ство о завршеном основном образовању, извод из мати-
чне књиге рођених и уверење о држављанству. Уверење 
да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривична дела из чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања - установа ће приба-
вити службеним путем. Лекарско уверење доставља иза-
брани кандидат, пре закључења уговора о раду. Пријаве 
са кратком биографијом и потребном документацијом 
доставити на горенаведену адресу, у року од 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови”. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве, као и пријаве са приложеним, 
а неовереним фотокопијама неће се узети у разматрање.

ош „милоје ЧиплиЋ”
Нови Бечеј, Маршала Тита 6

Професор физичког васпитања
на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана, са 90% норме

Професор физичког васпитања
на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана, са 10% норме

УСЛОВИ: професор физичког васпитања, професор 
физичке културе, дипломирани педагог физичке култу-
ре, професор физичког васпитања-дипломирани тренер 
са назнаком спортске гране, професор физичког васпи-
тања-дипломирани организатор спортске рекреације, 
професор физичког васпитања-дипломирани кинезите-
рапеут, дипломирани професор физичког васпитања и 
спорта, мастер професор физичког васпитања и спорта, 
мастер професор физичког васпитања и кинезитерапије. 
Кандидати треба да испуњавају следеће услове: у погле-
ду образовања у складу са чл. 8 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Службени гласник РС“, 
бр. 72/2009 и 52/2011) - да имају одговарајуће високо 
образовање, у складу са Законом о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 
72/2009 и 52/2011), стечено на студијама другог степена 

(мастер академске студије, специјалистичке академске 
студије или специјалистичке струковне студије) у скла-
ду са Законом о високом образовању („Службени гла-
сник РС“, бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08 
и 44/10), почев од 10. септембра 2005. године или на 
основним студијама у трајању од најмање четири године, 
по пропису који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године. Изузетно, наставник и васпитач 
јесте лице са стеченим одговарајућим високим образо-
вањем на студијама првог степена (основне академс-
ке, односно струковне студије), студијама у трајању од 
три године или вишим образовањем. Лице мора да има 
образовање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова 
и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским 
системом преноса бодова. Кандидат треба да испуњава 
и услове из чл. 120 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/2009 
и 52/2011). Када се образовно-васпитни рад остварује на 
језику националне мањине, лице мора да има и доказ 
о знању језика на ком се остварује образовно-васпитни 
рад. Уз пријаву на конкурс доставити: кратку биографију, 
оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спре-
ми (овера не старија од 6 месеци), оверену фотокопију 
извода из матичне књиге рођених (овера не старија од 
6 месеци), оверену фотокопију држављанства (овера не 
старија од 6 месеци), потврду са факултета као доказ 
да лице има образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високошколској уста-
нови у току студија или након дипломирања, од најмање 
30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са 
Европским системом преноса бодова. Лекарско уверење 
о психичкој, физичкој и здравственој способности за 
рад са децом и ученицима кандидати ће доставити пре 
закључења уговора о раду, а доказ о некажњавању при-
бавља школа. Кандидати који испуњавају горенаведене 
услове биће упућени на претходну проверу психофизич-
ких способности за рад са децом и ученицима, коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања, применом 
стандардизованих поступака. Пријаве са потребном 
документацијом доставити поштом, у року од 15 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови“, са назна-
ком: „За конкурс“. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узети у разматрање. Ближе информације о кон-
курсу могу се добити на бројеве телефона: 023/771-109 
и 023/775-292.

ош „2. октобаР“
23000 Зрењанин
Марка Орешковића 48

Наставник енглеског језика
на одређено време ради замене раднице 
на боловању преко 60 дана

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајућу стручну спрему: 
професор, односно дипломирани филолог за енглески 
језик и књижевност, дипломирани професор енглеског 
језика и књижевности, мастер филолог (студијски про-
грам или главни предмет/профил енглески језик), мастер 
професор језика и књижевности (студијски програм или 
главни предмет/профил енглески језик), лице које је сте-
кло одговарајуће образовање на студијама другог степе-
на (мастер академске студије, специјалистичке академс-
ке студије или специјалистичке струковне студије), лице 
које је на основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године стекло одговарајуће образовање, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године; да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад (проверу психофизичких способности 
за рад са децом и ученицима врши надлежна служба за 
послове запошљавања, у року од осам дана од дана исте-
ка рока за подношење пријава); да није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања; да је држављанин Републике Србије. Уз 
пријаву на конкурс поднети следећа документа: кратку 
биографију, диплому о стеченом образовању и држа-
вљанство РС. Уколико се на конкурс подносе фотокопије 
докумената, исте морају бити оверене. Рок за подноше-
ње пријава је 8 дана од дана објављивања у публика-
цији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће бити разматране. Пријаве слати на адресу школе, 
са назнаком: „За конкурс“.

наука и образовање
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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

Имам агенцију регистровану већ 11 месеци, плаћам порез и допри-
носе редовно. Занима ме да ли ћу имати право на новчану накнаду, 
уколико после годину дана затворим агенцију?
Одредбама чл. 66 и 67 став 1 тачка 5 Закона о запошљавању и осигурању за случај 
незапослености, прописано је да лице које је било осигурано најмање 12 месеци не-
прекидно или с прекидима у последњих 18 месеци има право на накнаду ако му је 
осигурање престало због отварања стечаја, покретања ликвидационог поступка и у 
другим случајевима престанка рада послодавца, у складу са законом.
Како из вашег питања можемо претпоставити да намеравате затварање агенције чији 
сте власник, а допринос за случај незапослености уредно измирујете, потребно је да 
се у року од 30 дана од престанка овог осигурања пријавите на евиденцију НСЗ и под-
несете захтев за новчану накнаду. Уз доказ о осигурању потребан је и доказ о основи 
цама осигурања за последњих 6 месеци који претходе месецу у коме је престало оси-
гурање. Детаљније информације можете пронаћи на интернет страници НСЗ.

Да ли је програм „Стручна пракса” могао да се реализује у центрима 
Министарства одбране (некадашњи војни одсеци) и да ли ће то моћи 
и ове године?
Националним акционим планом запошљавања за 2013. годину је планирана реализа-
ција програма „Стручна пракса”. У програм ће моћи да буду укључени послодавци код 
којих је посебним законом или интерним актом предвиђена обавеза обављања при-
правничког стажа и полагања приправничког/стручног испита. Будући да је рад наве-
деног послодавца код којег сте заинтересовани да обавите стручну праксу, регулисан 
посебним законом, препоручујемо вам да се обратите кадровској служби послодавца у 
циљу провере да ли ова институција испуњава услове за укључивање у програм.

Пријављена сам на евиденцију Националне службе за запошљавање 
као незапослено лице. Завршила сам мастер студије на архитектон-
ском факултету. Интересује ме на који начин и по којој процедури 
могу да остварим право на здравствено осигурање? 
Здравствена заштита се остварује преко филијале РЗЗО на општини на којој имате пре-
бивалиште, где ћете добити све потребне информације.

Била сам пр ијављена на евиденцију НСЗ. Нашла сам посао и посло-
давац ми је рекао да ћу бити уредно пријављена. Требало је да се ја-
вим НСЗ заказаног датума, али нисам отишла, мислећи да више ни-
сам у обавези да то чиним, јер сам пријављена као запослено лице. 
Када сам престала да радим, у својој радној књижици сам видела да 
нисам уопште била пријављена. Наравно, брисана сам са евиденције 
због нејављања. Интересује ме да ли сада морам чекати одређени 
период да бих се поново пријавила на евиденцију? Пре тога сам се 
уредно јављала на сваки заказан термин. Пријава на евиденцију ми 
је много битна, како због тражења новог посла, тако и због здравс-
твене заштите, јер имам мало дете.
Потребно је да се јавите свом саветнику за запошљавање, јер процену оправданости 
разлога неодазивања на позив НСЗ врши искључиво саветник за запошљавање у фи-
лијали. Иначе, да бисте остварили право на здравствену заштиту за себе и дете код Ре-
публичког завода за здравствено осигурање, не морате бити пријављени на евиденцију 
незапослених лица НСЗ.

ЗАТВАРАЊЕ 
АГЕНЦИЈЕ
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Осам година успешног рада Клуба за тражење посла у Ваљеву

Обуку су прошла 1404 кандидата и 75 студената, кроз 126 група и 5040 сати интерактивног 
рада. У року од 6 месеци по завршеној обуци запослено је 31,07% кандидата, 15,50% 
волонтерски је ангажовано, док је 9,30% наставило даље школовање. Током радионица, 45 
гостију из домаћих и светских компанија изнело је своја искуства из области људских ресурса, 
финансија, осигурања, продаје, туризма, културе

Под геслом „Одбаци изговоре, нађи начин, послови 
постоје“, Клуб за тражење посла Националне службе за 
запошљавање у Ваљеву ових дана обележава осам го-
дина успешног рада. Прва радионица ваљевског клуба 
почела је са радом 21. марта 2005. године, након све-

чаног отварања коме су присуствовали представници Амбасаде 
Немачке, немачког завода за запошљавање, социјални партнери и 
колеге из свих филијала НСЗ. 

У наредне две године, након што је захваљујући донацији УСА-
ИД Клуб технички опремљен, проглашен је за један од најбољих 
пројеката УСАИД у Србији. Умрежавање у локалној заједници, 
кроз реализацију пројекта „Подршка јачању грађанског учешћа у 
Србији - друга фаза“, на тему запошљавања младих, допринело је 
да медији предложе ваљевски Клуб за тражење посла као један од 
примера примене стандарда ЕУ у Србији 2009. године.

Волонтери Клуба, уз подршку Филијале и Града Ваљева, 2010. 
године урадили су анализу стања на локалном тржишу рада. 
Током 2012. године Клуб је препознао шансу за запошљавање у 
мултинационалним компанијама, тако да су обрађивани захтеви 
глобалног пословања, специфичности рада у страним групација-
ма, као што су мотивација, комуникација, управљање собом, пла-
нирање и извршавање обавеза.

За осам година, колико постоји Клуб за тражење посла при 
Филијали Ваљево, обуку су прошла 1404 кандидата и 75 студе-
ната, кроз 126 група и 5040 сати интерактивног рада. У року од 6 
месеци по завршеној обуци запослено је 31,07% кандидата, 15,50% 
волонтерски је ангажовано, док је 9,30% наставило даље школо-
вање. Током радионица, 45 гостију из домаћих и светских компа-
нија изнело је своја искуства из области људских ресурса, финан-
сија, осигурања, продаје, туризма, културе. Приликом селекције 
и избора кандидата у компанијама коришћено је 78 различитих 
упитника за самопроцену, тестова, итд, 289 полазника обуке 
учествовало је на сајмовима запошљавања и градским манифес-
тацијама, као што су Ноћ музеја и Тешњарске вечери.

Осму годишњицу Клуб обележава акцијом „Немачка - обећа-
на земља“. У циљу што боље припреме кандидата медицинске 
струке за разговор са представницима немачког завода за запо-
шљавање, ангажовани су професорка немачког језика Ивана Бе-
бић Вујић, из Агенције за стране језике и едукацију „SCAN”, Ђорђе 
Жујовић из „Ајсека” (AIESEC) и Милош Јоцић, представник Филија-
ле Шабац НСЗ.

Полазници обуке су добили приручник за учење немачког 
језика за медицинске раднике. Наглашавају да им много значи 
подршка Националне службе за запошљавање у виду корисних 
савета и смерница. Похвалили су организацију и практични део 
обуке, у оквиру кога је симулирано вођење разговора са послодав-
цем на немачком језику, што је додатно допринело да се осећају 
спремније и самопоузданије.

„Професорка Ивана нам је припремила питања на немачком 
језику, разговорали смо на тему интервјуа, о животу и раду у Не-
мачкој, добили смо приручник за учење немачког језика за меди-
цинске раднике, а упућени смо и на сајтове где се може сазнати 
нешто више. Сада сам много спремнија и са више самопоуздања 
очекујем позив на разговор“, рекла је Марија Г.

„Ово је одлична шанса коју желим да искористим. Ако не 
прођем овај пут, конкурисаћу поново. Обука ми је доста помогла 
око припреме за разговор са послодавцем. Највише ми се допао 
практични део, када смо симулирали вођење разговора, а коле-
ге Милош и Рада нам давали повратне информације - шта смо 
урадили добро, на чему треба да радимо како бисмо се што боље 
представили послодавцу“, своје утиске изнела је Тања Ј.

Професорка Ивана Бебић Вујић, ентузијаста и увек спремна 
да помогне, задовољна је кандидатима и очекује да ће, ако буду 
позвани на разговор, уз мало припреме сигурно проћи. Њена по-
рука је да буду своји, да буду истрајни, верују у себе и своје знање 
немачког језика. 

Ђорђе Жујовић из „Ајсека” представио је програм стручне 
праксе у иностранству и земљама бивше Југославије као добру 
прилику да млади стекну интернационална искуства и добију по-
сао у престижним фирмама. Међутим, изнео је и податак да се 
80% кандидата не врати у Србију.

Полазник обуке Горан Ј, који се вратио из САД са програма 
„Work and Travel”, поделио је своја искуства са колегама из групе: 
„Биће вам тешко, много тешко, сваки дан ћете желети да се врати-
те. Осетићете да сте препуштени сами себи. Чак и ако сте у тиму са 
људима које познајете, имајте на уму да се свако бори за себе. Без 
обзира на то, када све сагледам, ово је било моје најбоље искуство 
у животу!“ 

ЦЗИ

ОДБАЦИ ИЗГОВОРЕ, НАЂИ НАЧИН
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Сајам запошљавања у Пироту

Грађевинска фирма „Сочи - Пирот“ тражила је 40 тесара, армирача, фасадера и руковалаца 
грађевинским машинама. Фирма „Обућа Павле“ из Беле Паланке је тражила 22 обућара, а 

хладњача „Ленада“ из Пирота 34 прерађивача воћа и поврћа. Највећи број нових радника је 
тражила фирма „Аха Мура Први мај“

На пиротском сајму запошљавања, који је у Спортској хали 
„Кеј“ протекле недеље организовала Национална служба за запо-
шљавање, 22 послодавца из Пиротског округа понудила су више 
од 300 слободних радних места. Тражили су се радници различи-
тих занимања, од првог до седмог степена стручне спреме. Осим 
конфекционара, тражени су и радници зидарске струке, израђи-
вачи обуће, инжењери свих техничких струка, трговци, радници 
обезбеђења, али и други.

Заменик председника Општине Пирот, Бранислав Костић, 
приликом отварања манифестације истакао је значај сарадње и 
активности локалне самоуправе и Националне службе за запо-
шљавање, у циљу стварања нових могућности за запошљавање. 
Директор Филијале НСЗ Пирот, Јован Ђорђевић, информисао је по-
слодавце, незапослене и остале посетиоце о ефектима сајмова из 
претходне године, који су се показали као добра мера за смањење 
незапослености.

Према речима Миљана Јонића, задуженог за односе са јав-
ношћу пиротске филијале Националне службе за запошљавање, 
тренутно на нивоу Пиротског округа има око 13.500 незапослених, 
тако да не изненађује велико интересовање за учешће на сајму за-
пошљавања.

Грађевинска фирма „Сочи - Пирот“ тражила је 40 тесара, ар-
мирача, фасадера и руковалаца грађевинским машинама за рад 
у Русији. Фирма „Обућа Павле“ из Беле Паланке је тражила 22 
обућара, а хладњача „Ленада“ из Пирота 34 прерађивача воћа и 
поврћа. Највећи број нових радника је тражила фирма „Аха Мура 
Први мај“, која је пре неколико месеци купила три производне 
хале пиротске конфекције „Први мај“. Ова словеначко-енглеска 
фирма намерава да запосли стотину шивача конфекције. Виолета 
Лилић, из сектора људских ресурса ове фирме, каже да је интере-
совање за рад огромно.

„За само петнаестак минута од отварања сајма имали смо 
преко стотину пријава. Тражимо шиваче конфекције како бисмо 
обезбедили довољно производних радника и верујемо да ћемо 
упослити довољно квалитетне радне снаге“, казала је Лилићева.

Од укупно 840 радника „Првог маја“ из Пирота, колико их је 
након приватизације ове конфекције од стране словеначко-ен-
глеске фирме „Аха Мура“ остало у старом предузећу, чак 820 оп-
ределило се за социјални програм. Преосталих двадесет радника 
ће у старој фирми бити упослено на местима чувара и портира, 
док се и преостала имовина „Првог маја“, коју словеначко-енглеска 
компанија није купила, не распрода.

Пре приватизације у тој конфекцији радило је 1.500 радника. 
Након продаје предузећа енглеско-словеначком инвеститору, од 
укупног броја запослених 840 је остало у старој фирми која је на-
ставила да постоји, док је око 550 прешло у новоформирану ком-
панију „Аха Мура Први мај“.

Према речима в.д. председника Самосталног синдиката „Пр-
вог маја“, Ненада Јовановића, од 820 радника који напуштају фир-
му уз отпремнине, 618 се одлучило за варијанту која подразумева 
исплату 300 евра по години радног стажа.

„По десет просечних републичких зарада добиће 83 радника, 
док на тржиште рада одлази 107 запослених који имају две године 
до пензије“, рекао је Јовановић.

Конфекцију „Први мај„ Пирот купила је септембра прошле го-
дине словеначко-енглеска компанија „Аха Мура“, која већ у свом 
власништву има словеначку конфекцију „Мура“. За куповину три 
производне хале платила је укупно 2,1 милион евра. Међу непро-
датом имовином „Првог маја“ налази се и погон „Трикотаже“, ма-
лопродајна мрежа од 35 продавница широм земље, али и Хотел 
„Стадион” у Пироту. Пре компаније „Аха Мура“ пиротску конфен-
цију је приватизовао, додуше неуспешно, конзорцијум домаћих 
фирми „Јабука” и „Ирва инвестиције”, али је та приватизација рас-
кинута због неиспуњавања уговором преузетих обавеза од стране 
купца пиротске конфекције. Како би се сачувала имовина „Првог 
маја“ од извршних судских решења која су повериоци активирали 
на основу потраживања према пиротској конфекцији, држава је 
након раскида прве приватизације увела „Први мај“ у процес ре-
структурирања, у коме ће се све до продаје комплетне имовине 
налазити стара фирма.

     ЦЗИ

нове могУЋности

Јачање економске  
    сигурности младих

„Пројекат за јачање економске сигурности младих УСАИД 
успешно је завршен и можемо бити оптимисти, јер смо дока-
зали да постоје шансе за запошљавање младих”, изјавила је на 
завршној конференцији пројекта директорка мисије УСАИД у 
Србији, Сузан Фриц. Она је истакла да су млади у Србији мо-
рали да науче да се носе са сазнањем да их сигуран посао не 
чека кад дипломирају и да морају да преузму одговорност за 
своју будућност.

Сарадњом Пројекта за јачање економске сигурности УСА-
ИД с канцеларијама за младе, Владом Републике Србије и до-
маћим приватним и јавним сектором, омогућена је обука из 
предузетништва за преко 1.800 младих, а стотине су нашле по-
сао или започеле сопствени. Стажирање је омогућено за преко 
850 студената, а основани су центри за каријерно вођење, док 
је више од 8.000 младих активно у програму „Достигнућа мла-
дих Србије”.

Државни секретар за омладину, Ненад Боровчанин, рекао 
је да се само са предузимљивом омладином Србија може ин-
тегрисати у европске и светске токове. 

„Омладина која је без посла није проблем, већ огроман 
потенцијал ове земље, али им треба подршка. Управо овакви 
пројекти Владе са међународним партнерима, као што је УСА-
ИД, доприносе буђењу свести младих људи о њиховом преду-
зетничком потенцијалу, јер само њихове идеје и енергија, уз 
предузетничка знања, могу одиграти грандиозну улогу у из-
градњи просперитетне Србије”, саопштио је Боровчанин.
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Заштита трудница и породиља од отказа

Министарство рада, запошљавања и социјалне политике је недавно позвало послодавце да не 
отпуштају труднице, а на грађане и труднице апеловало да такве случајеве пријаве надлежној 
инспекцији рада

„Изменама и допунама Закона о раду планира се 
боља заштита трудница и породиља од отказа. Раз-
мишљамо да са нашим социјалним партнерима 
предложимо и једну измену која би се односила на 
заштиту жена које раде на одређено време, а које 

би добиле бољу заштиту током трудноће и за време породиљског 
одсуства”, рекао је државни секретар у Министарству рада и со-
цијалне политике Зоран Мартиновић. Ова измена базирала би се 
на одредбама Закона о финансијској подршци родитељима, на ос-
нову којег би се послодавац ослободио исплате зарада.

„Свакако да послодавац за то време не би морао да плаћа 
зараду, имајући у виду да се накнада зараде утврђује од стране 
државе и послодавцу би се рефундирао  износ који је платио у 
том случају. Такође, за све будуће мајке се планира обезбеђивање 
права на дојење, било као право на паузу или скраћење радног 
времена”, истакао је државни секретар и подсетио да Србију на 
бољу заштиту о материнству обавезује и Конвенција о заштити 
материнства коју смо потврдили још 2010. године.

Измене и допуне Закона о раду требало би да дођу пред по-
сланике у другој половини године, пошто иста радна група ради 
и на новом Закону о штрајку, којем је дат приоритет. Унија посло-
даваца Србије доставила је велики број предлога, међу којима и 
предлоге који се односе на продужење рада на одређено време, 
начин утврђивања отпремнина, начин утврђивања првог дела го-
дишњег одмора и начин утврђивања зараде.

„Предложено је да се прековремени рад продужи на месечном 
и недељном нивоу, као и увођење флексибилних облика рада који 
би поспешили запошљавање. Има доста предлога који су система-
тизовани, али чекају ставове синдиката”, истакао је Мартиновић.

Министарство рада, запошљавања и социјалне политике 
је недавно позвало послодавце да не отпуштају труднице, а на 
грађане и труднице апеловало да такве случајеве пријаве надлеж-
ној инспекцији рада. 

„Правно гледано, ако трудници није истекао уговор о раду, а 
уручен јој је отказ, њен повратак на посао је неминован. Ако је ис-
текао уговор на одређено време, онда послодавац јесте у праву, 
али мислим да би сви послодавци требало да размисле о стању 
те жене, као и о томе да сви ми сносимо одговорност за стање у 
нашој земљи“, каже државна секретарка у ресорном министарству 
Бранкица Јанковић.

Председник Скупштине Србије, Небојша Стефановић, најавио 
је да би измене и допуне Закона о раду могле да се нађу пред по-
сланицима већ на првој наредној седници.

„Измене Закона ће предвидети да нико не може да одбије да 
склопи уговор о раду само зато што је жена у другом стању и да не 
постоји могућност да се жене дискриминишу јер су одлучиле да 
рађају децу или да ће рађати“, рекао је Стефановић, нагласивши да 
је то важна ствар за Србију, јер је борба против „беле куге” и зашти-
та породиља и трудница приоритет опстанка земље.

Стефановић је подсетио да је то тек први корак и да је потреб-
но учинити још много других корака који ће омогућити да жене 
имају потпуну равноправност у српском друштву. Председник 
парламента је додао да је предлог формално правно сачињен, да 
га је послао на усаглашавање у владу, мада за његово спровођење 
нису потребна додатна материјална средства.

Стефановић је указао да измене Закона упућују све послода-
вце да морају на другачији начин да се опходе према женама које 
користе трудничко и породиљско боловање, а на директан начин 
штите не само самохране родитеље и родитеље уопште, већ и децу.

Изменама Закона се предвиђа да се запосленој жени којој 
уговор на одређено време истиче у периоду коришћења права на 
породиљско одсуство, рок за који је уговором о раду засновала 
радни однос на одређено време продужава најмање до истека ко-
ришћења права на породиљско одсуство. Стефановић ће, у складу 
са међународним стандардима, предложити да породиљама које 
одлуче да се врате на посао буде омогућено 90 минута паузе за 

ПОЛИТИКА ЈЕДНАКИХ ШАНСИ
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ИТ индустрија не захтева велика почетна улагања за излазак на светско тржиште, а значајно утиче на 
смањење „одлива мозгова”. У многим земљама је чак довела до обрнутог процеса

дојење. Он је подсетио да ће компанија „Котон” вратити на посао 
трудницу која је прошле године, у осмом месецу трудноће, остала 
без посла.

„Дискриминација трудница и мајки у нашој земљи је гото-
во свакодневна појава, а у прилог томе говори и податак да је за 
само два месеца ове године Поверенику за заштиту равноправно-
сти поднето 16 притужби које се односе на породиље и труднице. 
Најчешћа ситуација која се наводи јесте управо непродужавање 
уговора о раду на одређено време”, каже повереница за заштиту 
равноправности Невена Петрушић. Према њеној оцени, предло-
жена измена, према којој би се уговор о раду трудници или поро-
диљи продужио до истека коришћења права на одсуство, створиће 
услове да се стане на пут дискриминацији ове осетљиве групације, 
али и послодавцима да постану свесни своје одговорности, а не да 
злоупотребљавају и сакривају се иза законских прописа.

„Предлог који подразумева паузу за дојење детета је стандард 
који увелико постоји у земљама Европске уније. Зато ће ове изме-
не на конкретан начин допринети не само подизању наталитета, 
већ и унапређењу положаја жена, промовисању родне равноправ-
ности и политике једнаких шанси за све”, закључује Невена Пет-
рушић.

„Труднице и породиље које раде на одређено време нису заш-
тићене законом, па послодавци могу да их отпусте када им ис-
текне уговор. Мајке које су на тај начин радно агажоване имају 
проблеме и при упису деце у вртиће и предшколске установе. То је 
нешто што мора да се промени. Да ли ће то бити тако да оног тре-
нутка када жена затрудни, да јој просто мирује радни однос како 
би могла да остварује своја права, или ће се законски предвиде-
ти обавеза послодавцима да таквим женама мора да се продужи 

радни однос, то је ствар о којој може да се разговара”, упозорава 
Бојана Селаковић из Удружења „Родитељ“ и оцењује да би ситу-
ација била много боља да Стратегија о подстицању рађања није 
остала „мртво слово на папиру“. Усвојена је 2008. године, а званич-
ни став државе је да се не примењује пошто нема новца, односно 
за њену примену се већ годинама не одвајају средства из буџета. 

„Проблем је у томе што тренутно не постоји воља да се о по-
родици брине на системски начин. Да би родитељи осетили да су 
заштићени и да имају подршку државе, потребно је да се укључи 
више различитих сектора - од сектора социјалне заштите, здрав-
ственог сектора, образовног система и потребно је да постоји ко-
ординација свих тих система“, рекла је Бојана Селаковић. Према 
њеним речима, право на дечји и родитељски додатак и неплаћање 
ПДВ-а за беби опрему и храну само су мере којима се смањује си-
ромаштво, а не подстиче наталитет. 

„Суштински, ништа се неће тим мерама променити, јер да би 
дошло до промене морамо да водимо системску бригу о породици. 
Оног тренутка када неко помисли да има дете, мора знати шта га 
чека“, закључује Бојана Селаковић и наводи да „Родитељ“ нема та-
чан податак колико жена ради, а да није запослено на неодређено 
време, али да забрињавају процене Савеза самосталних сидиката 
од прошле године да у Србији на црно ради од 300.000 до милион 
људи. Такође, Удружењу „Родитељ“ се свакога дана јави бар једна 
трудница или породиља која има проблем да оствари своја роди-
тељска права јер није у сталном радном односу. Селаковићева је 
најавила почетак акције чији је циљ да се изједначе права стално 
запослених и људи који су ангажовани уговорима о делу или на 
одређено време. 

А.Б.

Информационе технологије имају већ неколико деце-
нија највеће стопе раста у светској економији, а нема сумње 
да ће се тај тренд наставити и у наредном периоду. Како би 
узеле учешће у том тренду, многобројне земље широм света, 
како најразвијеније, тако и земље у развоју, донеле су програ-
ме подршке ИТ сектору (од САД, ЕУ, Јужне Кореје, Сингапура, 
преко Аргентине, Бразила и Чилеа, Кине и Индије, до Кеније, 
Руанде, Гане, итд). ИТ индустрија захтева многоструко мања 
почетна улагања за излазак на светско тржиште, а њена про-
фитабилност је истовремено далеко већа. Такође, ИТ индус-
трија значајно утиче на смањење „одлива мозгова”, а у многим 
земљама је чак довела до обрнутог процеса.

Индустрија софтвера и ИТ услуга биће подстакнута и 
подржана у четири основна сегмента: стартап (startup);  аут-
сорсинг (outsourcing); развој и извоз оригиналних софтверских 
производа; развојни центри великих мултинационалних ком-
панија. У Србији већ постоје веома успешни примери у сва че-
тири поменута сегмента, али у веома ограниченом броју. Циљ 
је да се мерама подршке омогући вишеструко повећање броја 
компанија у свим сегментима. Такође, треба нагласити да 

сва четири сегмента чине јединствени екосистем, у коме ИТ 
стручњаци прелазе из једне у другу фирму и бизнис модел, 
запослени у развојним центрима се осамостаљују и отварају 
сопствене фирме у којима раде аутсорсинг или развијају нове 
софтверске производе, по правилу стварајући сваке године све 
већу додату вредност.

Инфраструктурни предуслови за убрзани развој ове ин-
дустрије постоје, будући да се по свим релевантним показа-
тељима у овој области Србија рангира између 30. и 60. места 
на светским ранг-листама.

Комплетна прва радна верзија државне подршке ИТ 
сектору може се преузети на сајту Министарства финансија и 
привреде: www.mfp.gov.rs.

Мере подршке су:
• подршка за ИТ предузетништво и стартап пројекте
• пореске олакшице за софтверске компаније
• подршка извозницима софтверских производа и решења
• унапређење законског оквира
• унапређење образовања
• промотивна кампања.

ДРЖАВНА ПОДРШКА ИТ СЕКТОРУ
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Пројектовани циљеви прикупљања амбалажног отпада 
далеко су испод реалног потенцијала тржишта Србије, 
иако би рециклажна индустрија могла бити један од 
највећих инвестиционих ресурса, констатовано је на 
скупу „Рециклажна индустрија у Србији - Законодавни 

и инвестициони оквир“, који је недавно у Београду организовао 
Данас конференс центар. Учесници конференције сложили су се да 
је неопходна измена и допуна постојећих закона и доношење но-
вих подзаконских аката и препоручили да се појача инспекцијски 
надзор, како отпад не би завршавао у сивој зони или на дивљим 
депонијама. Истовремено, панелисти су покушали да одговоре на 
питање да ли је постојећи законодавни оквир у области рецикла-
же амбалажног отпада неопходно ускладити са реалним стањем 
на тржишту. 

„Секопак”, први овлашћени оператер за управљање амбалаж-
ним отпадом у Србији, на време је идентификовао овај проблем и 
почео да стимулише комунална предузећа и сакупљаче. Према 
речима Саве Црногорца, директора ове компаније, у протекле три 
године у развој сакупљачког система уложено је 165 милиона ди-
нара. Проценат сакупљеног амбалажног отпада повећава се сваке 
године за 40 одсто. Кроз „Секопаков” систем до сада је сакупљено 
више од 60.000 тона амбалажног отпада. 

„Највећи проблем и даље представља чињеница да капаците-
ти за рециклажу стакла у Србији нису у функцији, па се дешава да 
се извози сировина, а увозе нове боце, односно стаклена амбалажа 
за нашу индустрију”, каже Црногорац. 

Сваки становник Србије дневно направи око 0,76 килограма 
отпада, што значи да четворочлана породица годишње одбаци 
око тоне. Међутим, најалармантнија је чињеница да се у Србији 

чак 80% отпада одлаже на депоније. На нашим ђубриштима го-
дишње заврши чак 1,6 милиона тона смећа, а чак половину те 
количине чини тзв. биоразградиви отпад. У сеоским и мање урба-
низованим срединама генерише се мање амбалажног отпада, али 
је зато удео баштенског и биоразградивог значајно већи, посебно у 
Војводини. У градским срединама троши се много више производа 
широке потрошње, па и удео амбалажног отпада расте. 

У компанији „Секопак” тврде да није тешко смањити коли-
чине отпада које свако од нас прави. Савети су једноставни: тре-
ба куповати само производе који су нам неопходни, избегавати 
производе за једнократну употребу (влажне марамице, папирне 

Србија је једна од ретких европских земаља која нема ефикасан систем управљања отпадом. Иако 
усвојени још 2009. године, Закон о амбалажи и амбалажном отпаду и Закон о управљању отпадом 
у пракси нису заживели, па није могуће успоставити ефикасан систем рециклаже, нити испунити 
националне циљеве када је реч о количини сакупљеног и третираног отпада

Рециклажна индустрија у Србији

НЕИСКОРИшЋЕНИ 
ПОТЕНЦИЈАЛ

Зелена тачка
Земље као што су Белгија, Аустрија, Чешка, постижу сто-

пе рециклаже од преко 80%. Србија се полако креће њиховим 
стопама - са 16%, колико је држава зацртала као циљ за 2012. 
годину. На етикети робе грађани могу пронаћи податке о томе 
колико је, процентуално, заступљено рециклираног материја-
ла у амбалажи или производу. У идеалној ситуацији грађани 
треба да се опредељују за производе фирме која носи „Зелену 
тачку“, знак који говори о томе да је компанија која га користи у 
систему збрињавања отпада и да плаћа за тај посао. „Секопак“ 
је генерални заступник „Зелене тачке“ за Србију. Организације 
за поновно искоришћење су окупљене у асоцијацију звану „Про 
Јуроп” (Pro Europe www.pro-europe.com), која је и генерални за-
ступник лиценце под називом „Зелена тачка“.

Компанија „Секопак” је од 1. јануара почела и са применом 
дугорочно одрживог система управљања амбалажним отпа-
дом контаминираним остацима опасних супстанци. Амбалаж-
ни отпад контаминиран остацима опасних супстанци чини три 
одсто укупног амблажног отпада. Овде спадају, пре свега, при-
марна амбалажа средстава за заштиту биља, амбалажа мо-
торних уља и других нафтних деривата, примарна амбалажа 
појединих хемикалија, као што су концентрована средства за 
одржавање хигијене, грађевинске или друге врсте хемикалија 
и друго. 
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или пластичне чаше, кухињски папирни убруси, папирне салве-
те), носити своју торбу у куповину, куповати средства за хигије-
ну у паковањима која могу да се допуне. Добробити од смањења 
употребљеног материјала за прављење производа или амбалаже, 
његове поновне употребе или рециклирања су немерљиве, не само 
због коришћења депонијског простора који је одавно пренатрпан 
у Србији, већ би се уштедело и на екстракцији нових сировина и 
материјала. „О уштеди енергије да и не говоримо”, кажу у „Секо-
паку”, наглашавајући да су раније једном купљени производи 
били коришћени све док не постану крајње неупотребљиви. Данас 
смо изгубили те навике. Као крунски аргумент најчешће истиче-
мо да је лакше и практичније користити једнократне производе, 
што је у потпуности супротно од онога што одговорно потрошачко 
друштво треба да значи. Најбогатије земље су уједно и оне које 
највише брину о свим аспектима уштеда ресурса на сваком месту. 

„Код нас је још увек преовлађујући приступ помало бахат 
и расипнички, међутим, за то су одговорне и трговине које дају 

купцима онолико пластичних кеса колико им падне на памет”, 
кажу у „Секопаку”. 

Ова компанија сарађује са више од 25 партнера у местима 
која укупно покривају више од два милиона становника. Систем 
за разврставање амбалаже није доступан у баш свим местима, 
али се мрежа сваког дана увећава. „Секоканте“, „секоконтејнери“ 
и „секокесе“ постају све познатији. У Тополи постоји одвојено са-
купљање ПЕТ-а, а у Јагодини, Лесковцу, Новом Саду, Нишу, Кра-
гујевцу, Горњем Милановцу, Сомбору, Суботици и другим местима 
се разврстава готово све - пластика, метал, стакло, дрво, поносно 
истичу у „Секопаку“. Од рециклираног материјала данас се прави 
скоро све и све се може искористити. 

Да рециклирано може бити и лепо, занимљиво, чак и модер-
но, говори и пример модне куће „Фрајтаг Пеги” (Freitag Peggy), која 
прави торбе од старих камионских церада. Свака „Пеги“ торба иде 
у комплету са још једном мањом торбом, у коју се може ставити 
телефон, кључеви и остале ситнице.

     СМЦ

Хранислав Стојковић, помоћник министра енергетике, 
развоја и заштите животне средине: 

„Темељно проучавамо актуелна законска решења и нека од 
њих ће, по свему судећи, доживети измене до краја године. То се 
нарочито односи на законе који нису прилагођени захтевима тр-
жишта Србије, а и у многим одредбама су нејасни. Чињеница је да 
ни сам појам рециклаже није јасно дефинисан, па зато не чуди да 
на терену постоји низ проблема, почев од примарног одлагања, до 
селекције отпада. У претходном сазиву владе започети су разни 
пројекти, чију су реализацију пратила велика улагања. Биланс 
тих активности гласи: од предвиђених 26 регионалних депонија 
само десетак донекле функционише, док осталих 16 не задовоља-
ва стандарде или нису ни формиране. Када је у питању рециклажа 
и нове уредбе и закони, надамо се да ћемо их радити у сарадњи са 
привредницима и оператерима”.

Мишко Обрадовић, генерални директор компаније 
„Еурофил”:

„Запошљавамо 120 радника и око 300 сакупљача секундар-
них сировина. Уверен сам да рециклажна индустрија представља 
велики потенцијал. Илустрације ради, ми смо у децембру прошле 
године третирали 950 тона ПЕТ амбалаже. Према томе, отпад не 
само што угрожава животну средину, већ је и велики ресурс. Про-
блем је што највећа количина отпада завршава на депонијама, и 
то су неповратни губици. Да не говоримо о томе да велики број 
радника може бити запослен у рециклажној индустрији”. 

Милан Вукасовић, извршни директор „Верано моторса”: 
„Директивом Европске уније прописано је да произвођачи ау-

томобила у свим чланицама ЕУ, већ од 2013. године, у потпуности 
буду одговорни за животни век возила, што укључује и бригу о от-
паду. Према тој директиви, почев од 2015. године, 95 одсто тежи-
не возила мора бити надокнађено, а 85 одсто рециклирано. Треба 
нагласити да су ‚Пежоови‘ аутомобили пионири у тој области и да 

већ испуњавају поменуте стандарде. ‚Пежо‘ је поставио амбици-
озан циљ да у пројектима за развој нових возила у 2015. оствари 
стопу од 30 одсто еколошких материјала. Занимљиво је и да 23 
од 27 чланица ЕУ испуњавају услове прописане Директивом, док 
је у Француској достигнута делотворна рециклажна стопа од 88 
одсто”. 

Михаило Јовановић, директор Дирекције за информа-
ционе технологије и електронске комуникације ЈП ПТТ Србија: 

„Током прошле године прикупили смо 12 тона отпадних гума, 
1,6 тона акумулатора и батерија, 16 тона електронског отпада, 220 
тона папира... Поште Србије, као друштвено одговорна компа-
нија, брину о свим корисницима на територији Републике Србије, 
дајући подстицај равномерном регионалном развоју и рециклаж-
ној индустрији кроз низ услуга. Реч је о поштанским услугама у 
унутрашњем и међународном саобраћају: пост експрес, поштан-
ско-транспортна логистика и пост експорт. Затим, поштанско-фи-
нансијске услуге, у које спада домаћи и међународни трансфер 
новца, као и информатичке и услуге електронских комуникација, 
односно електронска управа и пост нет. Неке од ових услуга оства-
рили смо у сарадњи са министарствима, а у сарадњи са Министар-
ством енергетике, развоја и заштите животне средине планирамо 
да унапредимо област екологије, укључујући и рециклажу”. 

Сава Црногорац, директор „Секопака”:
„Профит у рециклажном ланцу није равноправно распоређен. 

Треба подсетити да рециклажа не почиње у рециклажном по-
стројењу, већ тамо где се амбалажни отпад сакупља - на месту 
настајања. Међутим, ту су и највећи трошкови сакупљања и сор-
тирања, почев од неопходних улагања у примарну селекцију (по-
стављање канти, врећа и других типова посуда), па до транспорта 
и неопходних инвестиција у опрему за секундарно сортирање”.

О законодавном оквиру и могућностима
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Београд 
Гундулићев венац 23-25  
тел. 011/2929-100, 2929-000

Нови Сад  
Алберта Томе 2 
тел. 021/4885-500

Зрењанин 
Сарајлијина 4 
тел. 023/519-800

Кикинда 
Доситејева 24 
тел. 0230/411-700

Панчево 
Војводе Радомира Путника 20 
тел. 013/306-800

Вршац 
Феликса Милекера 21 
тел. 013/802-400

Сомбор 
Апатински пут 1 
тел. 025/464-000

Сремска 
Митровица 
Светог Димитрија 31 
тел. 022/638-800

Суботица 
Трг слободе 3/3 
тел. 024/644-600

Крагујевац 
Светозара Марковића 37 
тел. 034/505-500

Јагодина 
Љубише Урошевића 16 
тел. 035/201-011

Ниш 
Ратка Вукићевића 3 
тел. 018/501-200

Пирот 
Кнеза Милоша 59 
тел. 010/305-000

Прокупље 
Цара Лазара 49 
тел. 027/320-000

Бор 
7. јула 29 
тел. 030/453-100

Зајечар 
Николе Пашића 77 
тел. 019/444-500

Ваљево 
Владике Николаја 1 
тел. 014/295-600

Врање 
Тодора Шпанца 1 
тел. 017/407-100

Краљево 
Цара Душана 78 
тел. 036/302-000

Нови Пазар 
Шабана Коче 18 
тел. 020/330-000

Крушевац 
Балканска 33 
тел. 037/412-501

Лесковац 
11. октобра 25 
тел. 016/202-400

Пожаревац 
Шумадијска 31 
тел. 012/538-100

Смедерево 
Др Миладина Милића 2 
тел. 026/633-900

Ужице 
Железничка 22 
тел. 031/590-600

Пријепоље 
Санџачких бригада 11 
тел. 033/719-011

Чачак 
Жупана Страцимира 35 
тел. 032/303-700

Шабац 
Масарикова 31 
тел. 015/361-700

Лозница 
Кнеза Милоша 3 
тел. 015/879-700

Косовска 
Митровица 
Џона Кенедија бб 
тел. 028/420-600

адресе филијала нсЗ

поКрајинсКа 
слУжба За 
Запошљавањe

Нови Сад 
Булевар Михаjла Пупина 6/I 
тел. 021/48-85-901

поКрајинсКа 
слУжба За 
Запошљавањe

Косовска 
Митровица  
Дрварска 10 
тел. 028/423-090

Позивни центар  0800 300 301  (позив је бесплатан)


