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УВОДНИК

1 + 1 = 3
Нова фабрика у Крушевцу, у коју је компанија 

„Хенкел Србија“ уложила 21 милион евра, запослиће 
220 нових радника. У Бечеју је KWS Србија прошле 
недеље отворила највећи погон за дораду семена ку-
куруза у Србији, у који је уложено 30 милиона евра. 
Немачки инвеститор планира да у њој запосли 250 
радника.

Посао, међутим, неће добити само они из  Крушев-
ца, Варварина, Ћићевца, Бечеја и околних места. Кола-
терална корист је вишеструка: од локалних превозни-
ка, продавница разних роба, до услужних делатности, 
сви добијају нове кориснике. Страни инвеститори су, 
искуство говори, уредни порески обвезници. Са тих 
адреса редовно, ако држава не одлучи другачије, сти-
жу уплаћени доприноси за новозапослене, који лични 
доходак не примају пола на руке - пола преко рачуна… 
Зато „Хенкел“ + KWS у збиру дају 3. О томе на нашој 
трећој и страни Актуелно.   

Да и вишак у Србији уме да буде мањак, говори 
податак о броју запослених у здравственом систему, 
који евидентно има вишак запослених. Међутим, пре-
ма речима министра здравља Златибора Лончара, сис-
тем кубури са мањком лекара и медицинског особља. 
Зато ће до краја године посао добити 343 лекара и 333 
медицинскa техничара.

Податак да је на бироу 2.500 незапослених лекара, 
а да је од 31.498 лекара у здравственом систему Ср-
бије чак 17 одсто (5.529) старије од 60 година, говори 
о озбиљним системским пропустима не само здрав-
ства, већ и високошколског образовања, које немилице 
производи лекаре за биро и - иностранство. О томе на 
нашој страни Лакше до посла. 

Али не раде само наши лекари у иностранству, већ 
у Србији, процена је, ради 7.500 страних држављана. 
Нови закон о запошљавању странаца требало би да на 
јасан начин регулише њихово ангажовање у случају 
када на бироу постоје незапослени, те странац не може 
„прекоредно“ добити посао. Шта у оним случајевима, 
иначе бројним, када за одређене послове наш незапос-
лени „није заинтересован“ (читај: неће да ради), а Буга-
ри и Румуни јесу. О томе на страници Друштво.

Да за посао није неопходно завршити факултет, 
пишемо у нашој Теми броја и пећиначком искуству, 
где је представљен модел функционисања дуалног 
образовања базиран на немачком искуству. Новим 
моделом наставе ученици стичу практичне вешти-
не у фабрици, кроз обуку на савременим машинама, 
о чему се стара ментор посебно задужен и обучен за 
рад са ученицима. Намеру да подржи трогодишње об-
разовање исказао је опет немачки инвеститор - „Бош 
Србија“, кроз спремност да за време праксе у фабрици 
ученици добијају симболичну финансијску надокнаду, 
топли оброк и превоз.

Ако сте без посла, а чини вам се да Нови Зеланд 
и није тако далеко, покушајте! Тој земљи, са једним од 
највиших животних стандарда у свету, у наредне две 
године биће потребно најмање 50.000 страних рад-
ника. Најдефицитарнији су грађевински радници, ин-
жењери, здравствени радници и информатичари. Шта 
је највећи адут ове земље можете пронаћи на нашој 
страни Горе-Доле.

Милош Чолић
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KWS Србија је у Бечеју свечано отворила највећи по-
гон за дораду семена кукуруза у Србији, у који је уложено 
30 милиона евра. Комплекс ове фабрике на 15,5 хектара оп-
ремљен је најмодернијом опремом и технологијом, капаци-
тета 10.000 тона семена кукуруза, а KWS Србија планира да 
запосли 250 радника.

Циљ отварања дорадног центра је производња врхун-
ских хибрида и сорти кукуруза и сунцокрета. Дорађено семе 
ће бити намењено тржишту Србије и за извоз у Русију, Ук-
рајину, земље у окружењу и земље ЕУ.

KWS SAAT AG је једна од водећих компанија у свету у об-
ласти оплемењивања биљних култура, коју заступа више од 
60 зависних и повезаних друштава у више од 70 земаља. Са 
4.500 запослених KWS остварује нето продају у обиму већем 
од 1,1 милијарде евра.

ПРИВРЕДА   Немачки инвеститор улаже 30 милиона евра у српски аграр

НАЈВЕЋИ ПОГОН У СРБИЈИ
KWS Србија планира да запосли 250 радника. Комплекс фабрике у Бечеју на 15,5 хектара, 

капацитета 10.000 тона семена кукуруза

У Србији

ВИШЕ ОД 1900 
ПРЕДУЗЕЋА У 
СТЕЧАЈУ 

„У Србији има око 1360 приватних предузећа која су у 
стечају и око 550 предузећа чији је држава већински власник, 
а налазе се у стечају“, рекла је вршилац дужности директора 
Агенције за лиценцирање стечајних управника Ивана Ми-
кић. Она је истакла да измењен и допуњен Закон о стечају 
омогућава ефикасније и транспарентније спровођење стечај-
них поступака.

„Нисмо једина држава која има тако велики број стечај-
них поступака, једино што имамо мање привредних субјеката. 
Број стечајних поступака у односу на број привредних субје-
ката је далеко мањи у односу на проценат у Европи“, навела 
је Микићева.

Проценат наплате потраживања у трећем исплатном 
реду у Србији, како је додала, далеко је већи од процента на-
плате у Европи.

„У Француској и Немачкој проценат наплате у трећем ис-
платном реду је два одсто, а код нас је 20 одсто. Једино што је 
нама цела привреда у проблему и зато законским решењи-
ма покушавамо да помогнемо“, рекла је Ивана Микић. Она је 
подсетила да нова законска решења омогућавају да преду-
зеће у стечају покуша да планом реорганизације и договором 
са повериоцима направи репрограм дугова. На тај начин би 
се, како је објаснила, спасило здраво језгро предузећа и део 
радника би могао да ради и привређује.

„Тоза Марковић“ у Кикинди

ОТКАЗ ЗА 120 РАДНИКА 
Око 120 запослених у фабрици „Тоза Марковић“ у Кикин-

ди почетком ове седмице добило је отказ. Наиме, одласком 
ове фабрике у стечај свих 600 запослених потписало је уго-
вор о раду, у којем стоји да је запослени радно ангажован 
док за његовим радом постоји потреба, сазнајемо од Зорана 
Средојева, председника Независног синдиката фабрике А.д 
„Тоза Марковић“ у стечају.

„Сваке године у ово време, од када је фабрика привати-
зована, зауставља се пећ за производњу црепа. Тада престаје 
потреба за одређеним бројем радника, који су до ове године 
одлазили кући док иста пећ крајем фебруара не почне по-
ново с радом. Ове године, с обзиром да је фабрика у стечају, 
сви радници биће пријављени филијали Националне службе 
за запошљавање и добијаће одређену новчану надокнаду, у 
зависности од година стажа“, рекао је Средојев.

Председник синдиката „Независност“ Бранислав Та-
тић каже да је међу првима добио отказ.

„Очекивало се да ће бити затворен један погон, као и 
сваке зиме, али уместо 
принудног одмора 
људи добијају отказе. 
Многи од њих нису 
искористили слободне 
дане и годишњи одмор, 
што је противзаконито. 
Сумњам да ће погон 
бити поново отворен“, 
наглашава Татић.

ПРАВИЛА ПОНАШАЊА

19 ТАЧАКА ЗА ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА 

Министарство привреде упутило је јавним предузећима писано обавештење са прецизираних 19 тачака којих ће морати 
да се придржавају у раду. Министар привреде Жељко Сертић додао је да ће то министарство оцењивати рад предузећа, 
директора, али и чланова управних одбора.

Министар је током састанка са представницима Нордијске пословне алијансе рекао да ће јавна предузећа морати да 
припреме програм рада за наредну годину. Јавна предузећа ће морати да имају јасно истакнуте уштеде и смањења одређе-
них расхода на ставкама које су непотребне, попут репрезентације, спонзорстава, путних трошкова, набавке аутомобила...

„Није тајна да велика јавна предузећа која од државе добијају субвенције купују најскупље аутомобиле“, изјавио је ми-
нистар.
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Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална 
питања Александар Вулин изјавио је да би нови 
закон о запошљавању страних држављана требало 
јасно да регулише начин запошљавања странаца 

и случајеве у којима се на њих односе одговарајуће проце-
дуре. Вулин је у Скупштини Србије, где је образложио Пред-
лог закона о запошљавању страних држављана, рекао да би 
те процедуре требало да буду једноставне и једнообразне, 
што је веома важно за стране инвеститоре и оне који желе 
да раде у Србији. Истовремено, требало би да се предвиде и 
одговарајући механизми, на основу којих се штити домаће 
тржиште рада и наш држављанин, односно наш радник.

Министар Вулин подвукао је да је Предлог закона о за-
пошљавању странаца добио подршку Европске комисије, те 
да је први пропис тог типа који се усваја после 30 година. 
Оценио је да је време да се проблем запошљавања страних 
држављана у нашој земљи регулише у складу са временом 
у којем живимо, са обавезујућим препорукама ЕУ, као и по-
тврђеним конвенцијама Међународне организације рада.

Предлогом закона уређена је могућност заснивања 
радног односа са страним држављанима и лицима без др-

жављанства, уз по-
себно одобрење. Из-

узетак је обављање стручних послова утврђено уговором о 
пословно-техничкој сарадњи, дугорочној производној коопе-
рацији или преносу технологија и страним улагањима.

Законом се обезбеђују једнака права на рад и запошља-
вање странцима као и држављанима Србије. Вулин је иста-
као да закон штити права домаћих радника, јер предвиђа 
запошљавање странаца на дефицитарним занимањима.

„Један од важних услова је да послодавац који жели да 
запосли странца мора доказати да није са тог радног места 
отпустио држављанина Србије у претходна три месеца, те да 
уз посредовање НСЗ у року од месец дана није успео да нађе 
профил који му је потребан“, објаснио је Вулин. 

„Порука је“, објашњава Вулин, „да се не доводе профи-
ли који постоје у Србији, већ они који недостају и од којих се 
нешто може научити“.

„Немојте нам доводити правнике и економисте, имамо 
их и ми, доводите нам инжењере, људе из струке које ми не-

мамо, а од којих можемо нешто да научимо и који ће бити 
значајни за нашу привреду. Правника и економиста, менаџе-
ра, имамо и ми на бироу, помозите нам да их запослимо“, 
рекао је Вулин и нагласио да странац може бити запослен 
онолико колико му траје боравишна дозвола.

Шеф посланичке групе Социјалдемократске странке 
Марко Ђуришић рекао је да ће они подржати Предлог за-
кона о запошљавању странаца, на који се, како је оценио, дуго 
чекало, а који би требало да омогући што већем броју страна-
ца да дођу у Србију и раде, и то не само као радници, већ пре 
свега као инвеститори.

Процена је да у Србији ради 7.500 страних држављана, 
а Национална служба за запошљавање просечно годишње 
донесе око 2.500 одобрења за заснивање радног односа стра-
наца у Србији. Закључење уговора о привременим и повре-
меним пословима са страним држављанима могуће је на пе-
риод који не може бити дужи од три месеца у календарској 
години. Одобрење за заснивање радног односа даје органи-
зација надлежна за послове запошљавања, уколико странац 
има претходно одобрење за стално настањење, односно за 
привремени боравак. 

Боравак странаца у Србији прописан је Законом о стран-
цима, којим је утврђено да се под боравком странца сматра 
боравак до 90 дана, привремени боравак и стално настањење. 
Привремени боравак може да се одобри странцу који наме-
рава да борави у Србији дуже од 90 дана због рада, запо-
шљавања, обављања привредне или друге професионалне 
делатности, школовања, студирања или специјализације, 
научноистраживачког рада, практичне обуке, учествовања у 
програмима међународне размене ученика или студената... 
Такође, странац може у Србији да борави дуже од 90 дана 
због спајања породице или из других оправданих разлога, у 
складу са законом или међународним уговором.

Квота за рад странаца у случају поремећаја на тржишту 
рада уређује се у складу са миграционом политиком и 
стањем и кретањем на тржишту рада, и то на предлог минис-
тарства надлежног за послове запошљавања, уз претходно 
прибављено мишљење Социјално-економског савета.

Услови за запошљавање странаца предвиђени законом 
не примењују се на запошљавање странца чији боравак у 
Србији не траје дуже од 90 дана у року од шест месеци од 
дана првог уласка у земљу, као ни на странца који је влас-
ник, оснивач, заступник или члан органа правног лица ре-
гистрованог у Србији. Не примењују се ни на предавача или 
истраживача који учествује у организованим професио-
налним скуповима, истраживачким пројектима или ради у 
циљу представљања или спровођења различитих научних и 
техничких достигнућа, лично обавља привремене образовне, 
спортске, уметничке, културне и друге сличне активности.

ДРУШТВО   Регулисање запошљавања 
страних држављана важно за инвеститоре

ЗА СТРАНЦЕ 
ЕВРОПСКИ 

УСЛОВИ
Послодавац који жели да запосли странца 

мора да докаже да није са тог радног места 
отпустио држављанина Србије у последња 

три месеца 

У Србији ради 7.500 страних 
држављана
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ФРАНЦУСКА СВЕТСКИ ШАМПИОН
ГОРЕ - ДОЛЕ   Подаци ОЕЦД-а о издвајањима на име социјалне помоћи

Социјална давања за незапослене, болесне или на име других врста помоћи, значајно 
опала у Грчкој, Канади, Немачкој, Исланду, Ирској и Великој Британији

Издаци за социјалну помоћ у Грчкој, Канади и још неким 
земљама су у паду, али остају на високом нивоу у већини др-
жава ОЕЦД, где у просеку износе 22 одсто бруто друштвеног 
производа (БДП), док у Француској та стопа достиже чак 32 
одсто, показују најновији подаци ОЕЦД.

Како се наводи, последњих година социјална давања за 
незапослене, болесне или на име других врста помоћи зна-

чајно су опала у Грчкој, Канади, Немачкој, Исланду, Ирској 
и Великој Британији, преноси француски лист „Фигаро“. У 
Грчкој је пад стопе социјалне заштите у односу на БДП био 
најоштрији (за два процентна поена), након што је ова земља 
драстично срезала плате функционерима, лекарима, али и 
пензије, истиче се у извештају.

Ипак, у већини земаља ниво из-
датака за друштвену помоћ остаје 
историјски висок, а у четири земље 
- Француској, Финској, Белгији и 
Данској, удео социјалних давања 
прелази 30 одсто БДП. Француска 
је на челу, са 31,9 одсто намењених 
социјалној заштити. У Италији, Аус-
трији, Шведској, Шпанији и Немачкој 
ова стопа износи више од 25 одсто 
БДП. Супротно, у Турској, Јужној Ко-
реји, Чилеу и Мексику трошкови за 
помоћ друштву чине мање од 15 од-
сто њиховог БДП.

ХОЛАНДИЈА  ИНГ ОТПУШТАЊА

ОНЛАЈН УКИДА
1.700 РАДНИХ МЕСТА
Водећа холандска банка ИНГ најавила је укидање 1.700 радних места у на-

редне три године, будући да је унапредила услуге аутоматског онлајн банкарства.
„ИНГ ће следећи корак да предузме у сектору дигиталног банкарства. Ова 

мера ће резултирати смањењем радне снаге ИНГ-а у Холандији за 1.700 запосле-
них“, наводи се у саопштењу банке и додаје да ће отказати додатних 1.075 уговора 
са хонорарним сарадницима, пренела је агенција „Франс прес“.

Поменута отпуштања ће углавном погодити запослене у седишту ИНГ-а у 
Амстердаму, затим ИТ одељењу компаније и услужним телефонским центрима, 
наводи се у саопштењу. Банка жели да стандардизује целокупан онлајн банкар-
ски систем, укључујући своју апликацију за мобилне уређаје, интернет страницу, 
телефонски центар, као и да унапреди ИТ систем, уз трошкове од око 200 милиона 
евра.

НОВИ ЗЕЛАНД

ПОТРЕБНО 50.000 
СТРАНИХ РАДНИКА

Новом Зеланду, који је у пуном 
економском успону, а чији станов-
ници све више показују наклоност 
ка исељењу да би упознали нове 
крајеве света, потребни су страни 
радници.

На предстојећем сајму запо-
шљавања у Сиднеју, Нови Зеланд 
ће представити 1.200 упражњених 
радних места, преносе белгијски 
медији. Овој земљи, са једним од 
највиших животних стандарда у 
свету, у наредне две године биће 
потребно најмање 50.000 страних 
радника.

Најдефицитарнији су грађе-
вински радници, инжењери, здрав-
ствени радници и информатичари. 
Највећи адут ове удаљене земље је 
квалитет живота.

МАЂАРСКА

ПРОТЕСТ ЗБОГ ПЕНЗИОНИХ ФОНДОВА
Неколико хиљада Мађара протестовало је у Будимпешти због плана владе 

премијера Виктора Орбана да од јануара наредне године национализује приватне 
пензионе фондове, што су демонстранти оценили као пљачку.

Према процени новинара агенције АФП, на протесту је било око 2.000 људи 
који су шетали од централне банке до зграде парламента, како би осудили план 
владе који ће имати последице на око 60.000 људи.

Нацрт закона предложио је прошле седмице министар економије Михаљ Вар-
га, који је рекао да ће закон заштити уштеђевине и пензије. Стручњаци су процени-
ли да ће национализација приватних пензионих фондова донети очекиваних 200 
милијарди форинти (650 милиона евра) државној каси.
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Свршени основци од ове годи-
не могу да се определе за три 
трогодишња занатско-тех-
ничка профила у одабраним 

средњим стручним школама, са 
којима имају велике шансе да веома 
брзо добију посао у домаћим и стра-
ним компанијама. Реч је о профили-
ма бравар-заваривач, електричар 
и индустријски механичар, који су 
међу најтраженијима у металској, 
машинској и електроиндустрији у 
Србији. 

Профили су конципирани тако 
да ученицима обезбеђују стицање 
ширих компетенција и већи обим 
практичне наставе у предузећима, 
уз различите могућности надокнаде 
за њихов рад током праксе, а крајњи циљ је да се најбољи 
запосле одмах по завршетку школовања. У питању је нови 
приступ образовању, заснован на елементима немачког ду-
алног образовања, који Министарство просвете, науке и тех-
нолошког развоја спроводи у сарадњи са свим интересним 
групама у процесу образовања, а уз подршку Немачке ор-
ганизације за међународну сарадњу - ГИЗ, која у име владе 
СР Немачке реализује пројекат „Реформа средњег стручног 
образовања у Србији“.

У Техничкој школи „Миленко Веркић Неша“ у Пећинци-
ма свечано је отворена школска радионица, чију су обнову 
помогли Министарство привреде, Министарство просвете, 

науке и технолошког развоја, компанија „Роберт Бош“ д.о.о, 
Немачка организација за међународну сарадњу (ГИЗ) и 
Општина Пећинци. Свечаности у Пећинцима присуствовао 
је Миливоје Милетић, вршилац дужности председника 
Привредне коморе Србије (ПКС), институције која је велики 
заговорник дуалног система образовања. 

Жељко Сертић, министар привреде, указао је на изу-
зетан значај дуалног система образовања за младе људе и 
њихову будућност, нагласивши да и остале локалне зајед-
нице треба да следе пример Пећинаца по питању тог вида 
едукације.

„Ова сарадња доприноси, пре свега, повећању сигурнос-
ти и извесности у планирању будућности младих који су се 
определили за занатско занимање, јер их по завршетку шко-
ловања чека или сигурно запослење или добро образовање 
праћено радним искуством, које ће омогућити лакше нала-
жење посла. Овим се враћа вера да се до бољег живота данас 

ТЕМА БРОЈА   У Пећинцима представљен модел дуалног образовања

МОДЕЛ ЗА СИГУРАН ПОСАО 

     Кооперативно образовање 

   Пета фаза пројекта „Реформа средњег стручног обра-
зовања у Србији“, који се спроводи од 2002. године, фоку-
сирана је на модернизацију занатско-техничких профила, 
који су међу најдефицитарнијим на тржишту. Компаније су 
биле приморане да тај дефицит надокнађују дуготрајним 
и скупим преквалификацијама незапослених са тржишта 
рада. Нови модел кооперативног образовања подразуме-
ва активније учешће послодаваца у креирању образовних 
профила, укључујући и другачију организацију праксе у 
предузећима, која ће ученицима обезбедити више обуке 
директно у производњи, уз пратњу ментора и према кон-
кретним потребама сваке компаније. 
   Кључни критеријум за укључивање школа у пројекат је 
обезбеђивање компанија у којима ће ученици који ове годи-
не упишу профиле бравар-заваривач, електричар и индус-
тријски механичар моћи да обављају праксу и са којима ће 
потписати годишњи уговор, који подразумева и одређене 
видове материјалне надокнаде за практиканте. Конкурсом 
је предвиђено да се учешће локалних самоуправа такође 
формализује уговором, у којем ће се обавезати на одређени 
вид финансијске подршке.

Образовни профили развијени на основу немачког искуства. „Повећава се сигурност и 
извесност у планирању будућности, јер младе по завршетку школовања чека или сигурно 

запослење или добро образовање праћено радним искуством, које ће омогућити лакше 
налажење посла“, истакао министар привреде Жељко Сертић

Новим моделом наставе ученици стичу 
практичне вештине у фабрици, кроз обуку 
на савременим машинама, о чему се стара 
ментор посебно задужен и обучен за рад са 

ученицима
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може доћи и са дипломом квалитетне стручне школе”, рекао 
је министар Сертић.

У септембру 2014. године ова школа је увела трого-
дишњи образовни профил - индустријски механичар, у ок-
виру јавно-приватног партнерства компаније „Роберт Бош” и 
ГИЗ-а. Овај профил је развијен и имплементира се по коо-
перативном моделу образовања, заснованом на елементима 
немачког дуалног система. Наиме, ова школа ће у наредним 
годинама образовати кадрове који недостају фабрици за 

производњу система брисача, али и бројним другим компа-
нијама. Новим моделом наставе ученици стичу практичне 
вештине у фабрици, кроз обуку на савременим машинама, 
о чему се стара ментор посебно задужен и обучен за рад 
са ученицима. Обуком у реалним радним условима, поред 

вештина, ученици стичу и велико искуство кроз сарадњу са 
старијим колегама. Намеру да подржи трогодишње обра-
зовање „Бош Србија“ показује и кроз спремност да за време 
праксе у фабрици ученици добијају симболичну финансијску 
надокнаду, топли оброк и превоз, што их додатно мотивише 

и доприноси здравом односу према раду. Тренутно се за ин-
дустријског механичара школује 17 ученика првог и 10 уче-
ника другог разреда.

Школска радионица је реновирана, опремљена и прила-
гођена потребама практичне наставе у првој години школо-
вања. У другој и трећој години школовања, за одређени број 
ученика стручна пракса ће се одвијати у производним пого-

нима компаније, и то у другој години три месеца, а у трећој 
години два пута по три месеца у континуитету.

Привредна комора Србије и Министарство привреде 
формирали су радну групу за увођење дуалног образовања 
у Србији. Свечаном отварању радионице и представљању 
модела функционисања дуалног система образовања прису-
ствовали су и министар просвете, науке и технолошког раз-
воја Срђан Вербић, представници немачког Министарства 
за привредну сарадњу и развој (БМЗ), Амбасаде Савезне Ре-
публике Немачке у Србији, Општине Пећинци, Немачке раз-
војне банке (KfW), представници Делегације немачке прив-
реде у Србији (АХК), компаније „Роберт Бош“ и ГИЗ-а.

Александра Бачевић

   Дуални школски систем

   Унеско процењује да је немачки дуални систем образо-
вања добар пример осталим земљама. Дуални школски 
систем је комбинација теорије и праксе. Школовање у про-
секу траје између две и три и по године. У том периоду уче-
ници три до четири дана проводе учећи занат у некој фирми, 
док осталим радним данима у седмици похађају занатску 
школу. Тамо осим стручних имају и предмете попут полити-
ке, немачког језика или веронауке.
   Једна од предности немачког образовног система јесте 
што у њему учествују сви нивои власти: на савезном нивоу 
се прописује наставни план, савезне земље развијају кон-
кретне наставне планове, док кровне организације разли-
читих струковних удружења изводе завршне испите. У мно-
гим земљама ученици се након школовања запошљавају 
без посебне стручне обуке или директно уписују факултет.

Тест успешности

   „Желимо да разбијемо предрасуду родитеља и деце да је 
стручно школовање слепа улица и да им покажемо да се са 
добрим занатом данас, често, може зарађивати боље него 
са факултетском дипломом“, истакао је Хајнц-Дитер Хар-
берс, вођа ГИЗ пројекта „Реформа средњег стручног обра-
зовања у Србији“. Он је додао да иако профили бравар-за-
варивач, електричар и индустријски механичар, који ће прво 
бити понуђени, можда не делују као револуционаран корак, 
представљају одличан тест успешности новог модела шко-
ловања.
   „Управо у овим струкама има много непопуњених радних 
места, не само у Србији него и у целој Европи. Ако предузећа 
у Србији не буду спремна да добро обученим младим људи-
ма понуде одговарајућу плату, они ће без проблема моћи 
да се запосле било где у свету. То и јесте квалитет новог 
приступа образовању, који између доброг занатлије и пре-
дузећа успоставља равноправан тржишни однос узимања 
и давања“, објаснио је Харберс и додао да се немачки мо-
дел стручног школовања, који је један од камена темељаца 
успешности и конкурентности тамошње привреде, данас са 
мањим или већим варијацијама примењује и у другим ев-
ропским земљама које су се поново окренуле реиндустрија-
лизацији..

Намеру да подржи трогодишње образо-
вање, „Бош Србија“ показује и кроз спрем-

ност да за време праксе у фабрици ученици 
добијају симболичну финансијску надокнаду, 

топли оброк и превоз

Обуком у реалним радним условима, поред 
вештина, ученици стичу и велико искуство 

кроз сарадњу са старијим колегама

Техничка школа „Миленко Веркић Неша“ ће у 
наредним годинама образовати кадрове који 
недостају фабрици за производњу система 
брисача, али и бројним другим компанијама
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Министар здравља у Влади Републике Србије Зла-
тибор Лончар најавио је да ће до краја године у 
здравственом систему Србије бити запослена 343 
лекара и 333 медицинске сестре и здравствена тех-

ничара. Очекује се да конкурс за пријем медицинског особља 
ускоро буде расписан. Примљени кандидати биће запосле-
ни на неодређено време. Нова радна места нису предвиђе-
на само за Београд и друге велике градове, већ за сва места 
широм Србије којима недостају лекари и медицинске сестре. 

„Запошљавањем лекара и медицинских сестара и тех-
ничара на неодређено време, здравствене установе добијају 
значајно појачање, јер је тренутна старосна структура кадра 
крајње неповољна“, истакао је Лончар. 

Према подацима Лекарске коморе, од укупно 31.498 
лекара у здравственом систему Србије, чак 17 одсто (5.529) 
старије је од 60 година, између 50 и 60 година има 9.042 ле-
кара, а свега три одсто (880) млађе је од 30. Готово да нема 
здравствене установе која не кубури са мањком лекара и ме-
дицинског особља. 

На евиденцији Националне службе за запошљавање 
специјалиста готово и да нема. Међу око 2.500 незапослених 

лекара најви-
ше је (око 2.360) 
доктора опште 
медицине. Да би 
се они ишколо-
вали за профиле који недостају нашем здравству, потребно је 
најмање четири-пет година. 

„Иако у јавном сектору важи двогодишња забрана 
запошљавања, апсолутно подржавам иницијативу мини-
стра Лончара да се попуњавају радна места у здравству“, 
каже за „Новости“ професор др Душан Милисављевић, из 
Скупштинског одбора за здравство. 

„Наша струка је јако стара, много специјалиста је оти-
шло у пензију, а један број у Немачку, Норвешку, Саудијску 
Арабију и друге земље које траже лекаре. Са ОРЛ клинике у 
Нишу у последњих 10 година отишло је у пензију или умрло 
пет-шест специјалиста, а њихова радна места нису попуње-
на, па сам ја у 46. години овде најмлађи лекар. При томе, ОРЛ 
није међу најдефицитарнијим гранама медицине, на радио-
логији, педијатрији, а посебно патологији, проблем са мањ-
ком кадра је много израженији“, каже Милисављевић. 

Ово је друга попуна радних места ове године у здрав-
ству. У јулу су одобрена 304 радна места, углавном за лекаре, 
а појачање су добиле 53 установе. Међу њима су биле Ги-

неколошко-акушерска клиника „Народни фронт“, болнице у 
Мајданпеку, Крушевцу, Кикинди, Зајечару, домови здравља 
Жагубица, Лапово, Нови Сад...

„Хоћемо први пут да направимо озбиљну концепцију за 
наредних пет или десет година и динамику како ћемо запо-
шљавати нови кадар, у зависности од тога кад ко иде у пен-
зију или из других разлога одлази из државног здравства“, 
рекао је министар Лончар и нагласио да ће бити олакшани 
услови за доделу специјализација.

Као најдефицитарније специјализације навео је анес-
тезиологију, радиологију и патологију. Упитан шта су највећи 
изазови у здравству, Лончар је рекао да не постоје информа-
циони систем и национални здравствени рачун.

„Толико је новца потрошено, а ми у 21. веку не можемо 
да видимо колико лекари раде, колики је обим посла, коли-
ка је потрошња материјала“, рекао је Лончар, додајући да је 
зато приоритет успостављање система у наредном периоду. 
Министар је оценио да са бољом организацијом и мало новца 
може више да се постигне у здравству.

На питање да ли ће бити смањене листе чекања на који-
ма је тренутно више од 70.000 људи, Лончар је рекао да ће 
до краја године тај број бити смањен за 10 до 15 одсто, а да 
прави резултат очекује следеће године. В.П..

ЛАКШЕ ДО ПОСЛА   Ускоро конкурси за 343 лекара и 333 медицинска техничара

МАЊАК У БОЛНИЦИ - ВИШАК НА БИРОУ
„Готово да нема здравствене установе која не кубури са мањком лекара и медицинског особља“, 
каже министар здравља Златибор Лончар. Међу 2.500 незапослених лекара највише је доктора 

опште медицине - око 2.360

Од укупно 31.498 лекара у 
здравственом систему 

Србије, чак 17 одсто (5.529) 
старије је од 60 година

   Домови здравља остају без лекара

   У Шумадији и јужном Банату недостају анестезиолози, а 
педијатара нема довољно у Војводини и Рашкој - подаци су 
Института „Батут“. Девет лекара, 13 медицинских сестара 
и техничара - само је део запослених који су за мање од 
годину дана напустили Дом здравља у Суботици, углавном 
због пензионисања. Колико лекара недостаје највидљивије 
је у време годишњих одмора, јер тада приградске амбулан-
те раде скраћено или се затварају.
   Недавно је Општа болница у Мајданпеку морала привре-
мено да затвори Дечије одељење, јер је једини педијатар 
био на годишњем одмору. Није боље ни у Нишу и Крагујевцу. 
Нишу је потребно 15 лекара и 20 техничара, а Крагујевчани-
ма 26 лекара и 20 техничара.
   Декан Медицинског факултета у Београду Небојша Ла-
лић каже да уписна политика нема ту могућност да решава 
актуелне проблеме дистрибуције лекара. „Уписна политика 
је полуга којом се убудуће може регулисати број лекара“, 
истиче Лалић..
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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

468

Како да предате оглас за слободна радна места 

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА 

УПРАВА ЗА ТРЕЗОР

На основу члана 54 Закона о државним службеницима („Службени глас-
ник РС“, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07, 116/08, 
104/09 и 99/14) и члана 17 Уредбе о спровођењу интерног и јавног кон-
курса за попуњавање радних места у државним органима - пречишћен 
текст („Службени гласник РС“, бр. 41/07 и 109/09), директор Управе за 
трезор оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 
РАДНИХ МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ ФИНАНСИЈА 

УПРАВА ЗА ТРЕЗОР

I Орган у коме се радна места попуњавају: Министарство финансија 
- Управа за трезор, Београд, Поп Лукина 7-9.

II Радна места које се попуњавају:

ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД

1) Референт - оператер за обраду зарада, Одељење 
за обраду личних примања, Сектор за обраду личних 

примања
1 извршилац

УСЛОВИ: средње образовање економског или другог друштвеног смера, 
најмање 2 године радног искуства у струци, положен државни стручни 
испит и познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у избор-
ном поступку: познавање законских прописа који регулишу област обраде 
личних примања и плата државних службеника и намештеника - усмено; 
познавање рада на рачунару - практичним радом на рачунару; вештина 
комуникације - усмено.

2) Референт - радно место за канцеларијске и 
административне послове, Одсек за стручно-

оперативне послове
1 извршилац

УСЛОВИ: средње образовање техничког, економског или другог друштве-
ног смера, најмање 2 године радног искуства у струци, положен државни 
стручни испит и познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају 
у изборном поступку: познавање законских прописа који регулишу 
област канцеларијског пословања - проверава усмено; познавање рада 
на рачунару - проверава практичним радом на рачунару; вештина кому-
никације - проверава усмено.

III Место рада: Београд, Поп Лукина 7-9

ФИЛИЈАЛА СТАРИ ГРАД

3) Референт - радно место за подршку корисницима, 
Одељење за оперативне послове

1 извршилац

УСЛОВИ: средње образовање економског, техничког или друштвеног сме-
ра, најмање 2 године радног искуства у струци, положен државни струч-
ни испит, познавање рада на рачунару и познавање енглеског језика.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају 
у изборном поступку: познавање области инсталирања, одржавања и 
администрирања системско - техничких компоненти информационог сис-
тема, оперативних и других софтверских система, као и система за упра-
вљање базама података - усмено; познавање рада на рачунару - практич-
ним радом на рачунару; познавање енглеског језика - писмено (тестом); 
вештина комуникације - усмено.

IV Место рада: Београд, Обилићев венац 9-11

ФИЛИЈАЛА ПАЛИЛУЛА

4) Референт - радно место за вођење и контролу 
буџетских евиденција

1 извршилац

УСЛОВИ: средње образовање економског, друштвеног или техничког 
смера, најмање 2 године радног искуства у струци, положен државни 
стручни испит и познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у избор-
ном поступку: познавање законских прописа који регулишу област буџет-
ског система - усмено; познавање рада на рачунару - практичним радом 
на рачунару; вештина комуникације - проверава усмено.

V Место рада: Београд, 27. марта 28

ФИЛИЈАЛА ЧУКАРИЦА

5) Референт - радно место за подршку корисницима
1 извршилац

УСЛОВИ: средње образовање економског, техничког или друштвеног сме-
ра, најмање 2 године радног искуства у струци, положен државни струч-
ни испит, познавање рада на рачунару и познавање енглеског језика.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају 
у изборном поступку: познавање области инсталирања, одржавања и 
администрирања системско - техничких компоненти информационог сис-
тема, оперативних и других софтверских система, као и система за упра-
вљање базама података - усмено; познавање рада на рачунару - практич-
ним радом на рачунару; познавање енглеског језика - писмено (тестом); 
вештина комуникације - усмено.

6) Референт - благајник
1 извршилац

УСЛОВИ: средње образовање економског, друштвеног или техничког 
смера, најмање 2 године радног искуства у струци, положен државни 
стручни испит и познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају 
у изборном поступку: познавање законских прописа који регулишу 
област платног промета - проверава усмено; познавање рада на рачу-
нару - проверава практичним радом на рачунару; вештина комуникације 
- усмено.

VI Место рада: Београд, Шумадијски трг 6а

ФИЛИЈАЛА НОВИ БЕОГРАД

7) Сарадник - радно место за претходну контролу, 
Одељење за јавна плаћања и фискалну статистику

1 извршилац

УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне, односно стручне области 
у оквиру образовно - научног поља друштвено-хуманистичке, технич-
ко-технолошке или природно-математичке науке на студијама првог сте-
пена (основне академске студије, основне струковне студије), односно на 
студијама у трајању до 3 године; положен државни стручни испит; нај-
мање 3 године радног искуства у струци и познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају 
у изборном поступку: познавање законских прописа који регулишу 
област буџетског система, девизног пословања и извршења буџета - 
усмено; познавање рада на рачунару - практичним радом на рачунару; 
вештина комуникације - усмено.

8) Референт - евидентичар у контроли, Одељење за 
јавна плаћања и фискалну статистику

1 извршилац

УСЛОВИ: средње образовање економског, друштвеног или техничког 
смера, најмање 2 године радног искуства у струци, положен државни 
стручни испит и познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају 
у изборном поступку: познавање законских прописа који регулишу 
област буџетског система и регистрације пољопривредних газдинстава - 
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проверава усмено; познавање рада на рачунару - проверава практичним 
радом на рачунару; вештина комуникације - усмено.

VII Место рада: Београд, Тошин бунар 159

ФИЛИЈАЛА ВОЖДОВАЦ

9) Референт - благајник, Одсек за јавна плаћања
1 извршилац

УСЛОВИ: средње образовање економског, друштвеног или техничког 
смера, најмање 2 године радног искуства у струци, положен државни 
стручни испит и познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају 
у изборном поступку: познавање законских прописа који регулишу 
област платног промета - проверава усмено; познавање рада на рачу-
нару - проверава практичним радом на рачунару; вештина комуникације 
- усмено.

VIII Место рада: Београд, Устаничка 130

10) Сарадник - радно место за претходну контролу, 
експозитура Младеновац

1 извршилац

УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне, односно стручне области 
у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичке, технич-
ко-технолошке или природно - математичке науке на студијама првог 
степена (основне академске студије, основне струковне студије), односно 
на студијама у трајању до 3 године; положен државни стручни испит; нај-
мање 3 године радног искуства у струци и познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају 
у изборном поступку: познавање законских прописа који регулишу 
област буџетског система, девизног пословања и извршења буџета - 
усмено; познавање рада на рачунару - практичним радом на рачунару; 
вештина комуникације - усмено.

IX Место рада: Младеновац, М. Влајића 74

ФИЛИЈАЛА ВАЉЕВО

11) Референт - благајник, експозитура Лајковац
1 извршилац

УСЛОВИ: средње образовање економског, друштвеног или техничког 
смера, најмање 2 године радног искуства у струци, положен државни 
стручни испит и познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у избор-
ном поступку: познавање законских прописа који регулишу област плат-
ног промета - проверава усмено; познавање рада на рачунару - провера-
ва практичним радом на рачунару; вештина комуникације - усмено.

X Место рада: Лајковац, Саве Ковачевића 6

12) Сарадник - радно место за претходну контролу, 
експозитура Љиг

1 извршилац

УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне, односно стручне области 
у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичке, технич-
ко-технолошке или природно-математичке науке на студијама првог сте-
пена (основне академске студије, основне струковне студије), односно на 
студијама у трајању до 3 године; положен државни стручни испит; нај-
мање 3 године радног искуства у струци и познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају 
у изборном поступку: познавање законских прописа који регулишу 
област буџетског система, девизног пословања и извршења буџета - 
усмено; познавање рада на рачунару - практичним радом на рачунару; 
вештина комуникације - усмено.

XI Место рада: Љиг, Војводе Мишића 12

ФИЛИЈАЛА ВРАЊЕ

13) Сарадник - радно место за претходну контролу, 
експозитура Прешево

1 извршилац

УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне, односно стручне области 
у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичке, технич-
ко-технолошке или природно-математичке науке на студијама првог сте-
пена (основне академске студије, основне струковне студије), односно на 
студијама у трајању до 3 године; положен државни стручни испит; нај-
мање 3 године радног искуства у струци и познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају 
у изборном поступку: познавање законских прописа који регулишу 
област буџетског система, девизног пословања и извршења буџета - 
усмено; познавање рада на рачунару - практичним радом на рачунару; 
вештина комуникације - усмено.

XII Место рада: Прешево, Маршала Тита 42

ФИЛИЈАЛА КРАГУЈЕВАЦ

14) Сарадник - шеф експозитуре, експозитура 
Баточина

1 извршилац

УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне, односно стручне области 
у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичке, технич-
ко-технолошке или природно-математичке науке на студијама првог сте-
пена (основне академске студије, основне струковне студије), односно на 
студијама у трајању до 3 године; положен државни стручни испит; нај-
мање 3 године радног искуства у струци и познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају 
у изборном поступку: познавање законских прописа који регулишу 
област буџетског система, платног промета и регистрације пољоприв-
редних газдинстава - проверава усмено; познавање рада на рачунару - 
проверава практичним радом на рачунару; вештине аналитичког резо-
новања и логичког закључивања, организационе способности и вештина 
руковођења - проверава посредно путем стандардизованих тестова; 
вештина комуникације - проверава усмено.

XIII Место рада: Баточина, Краља Петра I 64

15) Сарадник - шеф експозитуре, експозитура Рача
1 извршилац

УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне, односно стручне области 
у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичке, технич-
ко-технолошке или природно-математичке науке на студијама првог сте-
пена (основне академске студије, основне струковне студије), односно на 
студијама у трајању до 3 године; положен државни стручни испит; нај-
мање 3 године радног искуства у струци и познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају 
у изборном поступку: познавање законских прописа који регулишу 
област буџетског система, платног промета и регистрације пољоприв-
редних газдинстава - проверава усмено; познавање рада на рачунару - 
проверава практичним радом на рачунару; вештине аналитичког резо-
новања и логичког закључивања, организационе способности и вештина 
руковођења - проверава посредно путем стандардизованих тестова; 
вештина комуникације - проверава усмено.

XIV Место рада: Рача, Карађорђева 37

ФИЛИЈАЛА КРАЉЕВО

16) Сарадник - шеф експозитуре, експозитура 
Трстеник

1 извршилац

УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне, односно стручне области 
у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичке, технич-
ко-технолошке или природно-математичке науке на студијама првог сте-
пена (основне академске студије, основне струковне студије), односно на 
студијама у трајању до 3 године; положен државни стручни испит; нај-
мање 3 године радног искуства у струци и познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају 
у изборном поступку: познавање законских прописа који регулишу 
област буџетског система, платног промета и регистрације пољоприв-
редних газдинстава - проверава усмено; познавање рада на рачунару - 
проверава практичним радом на рачунару; вештине аналитичког резо-
новања и логичког закључивања, организационе способности и вештина 
руковођења - проверава посредно путем стандардизованих тестова; 
вештина комуникације - проверава усмено.

XV Место рада: Трстеник, Цара Душана бб
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ФИЛИЈАЛА ЛЕСКОВАЦ

17) Сарадник - шеф експозитуре, експозитура Бојник
1 извршилац

УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне, односно стручне области 
у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичке, технич-
ко-технолошке или природно-математичке науке на студијама првог сте-
пена (основне академске студије, основне струковне студије), односно на 
студијама у трајању до 3 године; положен државни стручни испит; нај-
мање 3 године радног искуства у струци и познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају 
у изборном поступку: познавање законских прописа који регулишу 
област буџетског система, платног промета и регистрације пољоприв-
редних газдинстава - проверава усмено; познавање рада на рачунару - 
проверава практичним радом на рачунару; вештине аналитичког резо-
новања и логичког закључивања, организационе способности и вештина 
руковођења - проверава посредно путем стандардизованих тестова; 
вештина комуникације - проверава усмено.

XVI Место рада: Бојник, Трг слободе 3

ФИЛИЈАЛА НИШ

18) Сарадник - радно место за претходну контролу, 
експозитура Алексинац

1 извршилац

УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне, односно стручне области 
у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичке, технич-
ко-технолошке или природно-математичке науке на студијама првог сте-
пена (основне академске студије, основне струковне студије), односно на 
студијама у трајању до 3 године; положен државни стручни испит; нај-
мање 3 године радног искуства у струци и познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају 
у изборном поступку: познавање законских прописа који регулишу 
област буџетског система, девизног пословања и извршења буџета - 
усмено; познавање рада на рачунару - практичним радом на рачунару; 
вештина комуникације - усмено.

XVII Место рада: Алексинац, Момчила Павловића 45

ФИЛИЈАЛА ПРИЈЕПОЉЕ

19) Сарадник - радно место за контролу и 
координацију послова буџетских евиденција, Одсек за 

јавна плаћања и фискалну статистику
1 извршилац

УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне, односно стручне области 
у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичке, технич-
ко-технолошке или природно-математичке науке на студијама првог сте-
пена (основне академске студије, основне струковне студије), односно на 
студијама у трајању до 3 године; положен државни стручни испит; нај-
мање 3 године радног искуства у струци и познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају 
у изборном поступку: познавање законских прописа који регулишу 
област буџетског система - проверава усмено; познавање рада на рачу-
нару - проверава практичним радом на рачунару; вештина комуникације 
- проверава усмено.

XVIII Место рада: Пријепоље, Санџачких бригада 47

ФИЛИЈАЛА ПРОКУПЉЕ

20) Сарадник - радно место за претходну контролу
1 извршилац

УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне, односно стручне области 
у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичке, технич-
ко-технолошке или природно-математичке науке на студијама првог сте-
пена (основне академске студије, основне струковне студије), односно на 
студијама у трајању до 3 године; положен државни стручни испит; нај-
мање 3 године радног искуства у струци и познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају 
у изборном поступку: познавање законских прописа који регулишу 
област буџетског система, девизног пословања и извршења буџета - 

усмено; познавање рада на рачунару - практичним радом на рачунару; 
вештина комуникације - усмено.

XIX Место рада: Прокупље, Српске дивизије 6

XX Адреса на коју се подносе пријаве: Министарство финансија - 
Управа за трезор, Поп Лукина 7-9, 11000 Београд, са назнаком: „За јавни 
конкурс“.

XXI Лице које је задужено за давање обавештења: Никола Јелача, 
број телефона: 011/2927-547.

ЗАЈЕДНИЧКО ЗА СВА РАДНА МЕСТА

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

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

Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: пријава са биогра-
фијом и наводима о досадашњем радном искуству; оригинал или оверена 
фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија 
извода из матичне књиге рођених; оверена фотокопија дипломе којом 
се потврђује стручна спрема; оверена фотокопија радне књижице; ори-
гинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном 
испиту за рад у државним органима; оригинал или оверена фотокопија 
доказа о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти из 
којих се види на ком радном месту, са којом стручном спремом и у ком 
периоду је стечено радно искуство).

Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: Са 
кандидатима чије су пријаве благовремене, потпуне, јасне, уз које су при-
ложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашено радно 
место провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном 
поступку обавиће се почев од 22. децембра 2014. године, са почетком у 
09,00 часова, у Београду, у просторијама Управе за трезор - Министарство 
финансија, Поп Лукина 7-9 и Службе за управљање кадровима, Булевар 
Михајла Пупина 2, источно крило. О тачном датуму и времену учесни-
ци конкурса ће бити благовремено обавештени телефонским путем на 
контакт бројеве које наведу у својим пријавама. Кандидати ће о датуму, 
месту и времену спровођења сваке наредне фазе изборног поступка бити 
обавештени на контакт бројеве које наведу у својим пријавама.

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

Напомене: За сва радна места, радни однос се заснива на неодређено 
време. Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу 
подлежу пробном раду од 6 месеци. Кандидати без положеног државног 
стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе до 
окончања пробног рада. Кандидати са положеним правосудним испитом 
уместо доказа о положеном државном стручном испиту, подносе доказ о 
положеном правосудном испиту. Државни службеник који се пријављује 
на јавни конкурс уместо уверења о држављанству и извода из матич-
не књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на 
радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен. Кан-
дидати који конкуришу на више радних места подносе појединачне прија-
ве у којима наводе уз коју од пријава су приложили тражена документа. 
Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, у оригиналу или 
фотокопији овереној у општини или суду, као и непотпуне, неразумљиве, 
неблаговремене и недопуштене пријаве биће одбачене.

Овај оглас објављује се на веб-страници Министарства финансија - Упра-
ве за трезор: www.trezor.gov.rs, на веб-страници Службе за управљање 
кадровима: www.suk.gov.rs, на порталу е-управе, на огласној табли, веб 
страници и периодичном издању огласа Националне службе за запошља-
вање.

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

Администрација и управа

ОБУКА ЗА АКТИВНО
ТРАЖЕЊЕ ПОСЛА
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БЕОГРА Д

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ВЛАДА 

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА 
Београд

На основу члана 68 став 1 Закона о државним службеницима („Служ-
бени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 
67/07 - исправка, 116/08, 104/09, 99/14), члана 17 став 2, а у вези са чла-
ном 20 Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање 
радних места у државним органима („Службени гласник РС“, бр. 41/07 
- пречишћени текст, 109/09), Служба за управљање кадровима оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС 
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА

Орган у коме се попуњава положај: Министарство омладине и спор-
та

Положај који се попуњава:

Помоћник министра - руководилац Сектора за спорт - 
положај у трећој групи

УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне, односно стручне области 
у оквиру образовно-научног поља природно-математичких наука или 
друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, спе-
цијалистичким академским студијама, специјалистичким струковним сту-
дијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године 
или специјалистичким студијама на факултету; најмање 9 година радног 
искуства у струци; положен државни стручни испит за рад у државним 
органима; држављанство Републике Србије; да учеснику конкурса раније 
није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дуж-
ности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање 
шест месеци.

У изборном поступку проверавају се: познавање области из дело-
круга Сектора за спорт, стручна оспособљеност за рад на положају 
и вештина комуникације - увидом у податке из пријаве и разговором; 
вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања, органи-
зационе способности и вештина руковођења - посредно, путем стан-
дардизованих тестова.

Трајање рада на положају и место рада: рад на положају траје пет 
година, а место рада је Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 2.

Рок за подношење пријаве на јавни конкурс и садржина прија-
ве: Рок за подношење пријаве на конкурс је 8 дана. Рок почиње да тече 
наредног дана од дана када је конкурс оглашен у периодичном издању 
огласа Националне службе за запошљавање. Пријава на конкурс садржи: 
име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, кон-
такт телефон, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног 
искуства са кратким описом послова на којима је кандидат радио до под-
ношења пријаве на конкурс и одговорности на тим пословима, податке о 
стручном усавршавању и податке о посебним областима знања. Пријава 
на конкурс мора бити својеручно потписана.

Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс: уверење 
о држављанству; извод из матичне књиге рођених; диплома о струч-
ној спреми; исправе којима доказује радно искуство у струци (потврде, 
решења и други акти из којих се види на којим пословима, са којом струч-
ном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство); радна књижи-
ца; уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним 
органима (лица са положеним правосудним испитом уместо уверења о 
положеном државном стручном испиту достављају уверење о положеном 
правосудном испиту).

Лице које нема положен државни стручни испит може да поднесе пријаву 
на конкурс, с тим што је дужно да пријави полагање тог испита у Минис-
тарству државне управе и локалне самоуправе у року од 5 дана од дана 
истека рока за подношење пријава на конкурс и да Служби за управљање 
кадровима достави доказ о положеном државном стручном испиту у року 
од 20 дана од дана истека рока за подношење пријава на конкурс за 
попуњавање положаја.

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена у 
општини, суду или од јавног бележника.

Адреса на коју се подносе пријаве за конкурс: Влада, Служба за 
управљање кадровима, 11070 Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 2, 
са назнаком: „За јавни конкурс - попуњавање положаја помоћника мини-
стра - руководиоца Сектора за спорт у Министарству омладине и спорта“.

Лице задужено за давање обавештења о конкурсу: Тамара Боја-
нић, број телефона: 011/313-09-69, Служба за управљање кадровима.

Напомена: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне 
пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази, у оригина-
лу или фотокопији овереној у општини или суду или од јавног бележника, 
биће одбачене.

Овај оглас објављује се на интернет страници Министарства омлади-
не и спорта, Службе за управљање кадровима, на порталу е-управе и 
на огласној табли, интернет страници и у периодичном издању огласа 
Националне службе за запошљавање.

На веб-страници Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.
rs може се погледати опис послова положаја који се попуњава, а у Служ-
би за управљање кадровима може се извршити увид у делокруг Сектора 
за спорт.

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

ВРАЊЕ

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
17510 Владичин Хан, Градимира Михајловића 1а

тел. 017/473-976

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: За директора може бити именован држављанин Републике 
Србије који је стекао високо образовање на студијама другог степена 
(мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специја-
листичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године и одговарајући академски, односно стручни 
назив утврђен у области правних, економских, психолошких, педагош-
ких и андрагошких и социолошких наука, односно стручни назив: дипло-
мирани социјални радник и најмање 5 година радног искуства у струци; 
да кандидат поседује организаторске способности и да испуњава опште 
услове за заснивање радног односа прописане општим прописима о раду. 
Уз пријаву на конкурс кандидат подноси: уверење о држављанству, уве-
рење суда да није под истрагом и да се против њега не води поступак, 
оверену фотокопију дипломе, биографију, потврду о радном стажу у стру-
ци и програм рада за мандатни период за који се врши избор. Рок за 
подношење пријава је 15 дана од дана објављивања, на адресу: Центар 
за социјални рад Владичин Хан, Градимира Михајловића 1а, са назна-
ком: „За конкурс за именовање директора“. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати.

ЗАЈЕЧАР

ЗАЈЕЧАРСКИ УПРАВНИ ОКРУГ 
СТРУЧНА СЛУЖБА 

ЗАЈЕЧАРСКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА
19000 Зајечар, Генерала Гамбете 44

Радно место за обраду финансијске документације, 
звање: референт

Одсек за опште послове

УСЛОВИ: држављанство Републике Србије; да је кандидат пунолетан; да 
кандидату раније није престао радни однос у државном органу због теже 
повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора 
од најмање шест месеци, средња стручна спрема - економског, комер-
цијалног или трговинског смера, положен државни стручни испит, нај-
мање 2 године радног искуства у струци и познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се оцењују у изборном 
поступку и начин њихове провере: познавање прописа којима се уређује 
буџетски систем и рачуноводство у државним органима - писмено (симу-
лација) и усмено (кроз разговор са кандидатом); познавање рада на рачу-
нару (програми: МS Оffice Wоrd, МS Еxcel) - практичним радом на рачуна-
ру и вештина комуникације - усмено.

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

Лице које је задужено за давање обавештења: Весна Најдановић, држав-
ни службеник у Одсеку за опште послове, број телефона: 019/421-626.
Адреса на коју се подносе пријаве: Стручна служба Зајечарског управног 
округа, Зајечар, Генерала Гамбете 44, са назнаком: „За јавни конкурс“.

Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: пријава са биографијом и 
наводима о досадашњем радном искуству, оригинал или оверена фото-
копија уверења о држављанству, оригинал или оверена фотокопија 
извода из матичне књиге рођених, оверена фотокопија дипломе којом 
се потврђује стручна спрема, оверена фотокопија радне књижице, ори-
гинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном 
испиту за рад у државним органима, оригинал или оверена фотокопија 
доказа о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти из 
којих се види на којим пословима и са којом стручном спремом је стечено 
радно искуство). Државни службеник који се пријављује на јавни кон-
курс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рође-
них подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у 
органу у коме ради или решење да је нераспоређен. Сви докази прилажу 
се у оригиналу или у фотокопији која је оверена у општини, суду или код 
јавног бележника. Провера оспособљености, знања и вештина кандида-
та чије су пријаве благовремене, потпуне, јасне, уз које су приложени 
сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашено радно место, 
обавиће се у просторијама Стручне службе Зајечарског управног окру-
га, Зајечар, Генерала Гамбете 44, почев од 15. децембра 2014. године, о 
чему ће учесници конкурса бити обавештени телефоном или телеграмом, 
на адресе наведене у пријавама. За наведено радно место радни однос 
се заснива на неодређено време. Кандидат који први пут заснива радни 
однос у државном органу подлеже пробном раду од шест месеци. Канди-
дат без положеног државног стручног испита прима се на рад под усло-
вом да тај испит положи до окончања пробног рада.

Напомена: Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, у ори-
гиналу или у фотокопији овереној у општини, суду или код јавног бележ-
ника, као и непотписане, непотпуне, неблаговремене, неразумљиве или 
недопуштене пријаве биће одбачене закључком конкурсне комисије. Овај 
оглас објављује се на интернет презентацији Зајечарског управног окру-
га, на интернет презентацији Службе за управљање кадровима, на пор-
талу е-управе, на огласној табли, интернет презентацији и у периодичном 
издању огласа Националне службе за запошљавање.

ЗРЕЊАНИН

ОПШТИНА ЖИТИШТЕ ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
23210 Житиште, Цара Душана 15

тел. 023/821-304

Заменик начелника Општинске управе Општине 
Житиште

на период од пет година

УСЛОВИ: Општи услови за рад на радном месту: да је кандидат државља-
нин Републике Србије, да је пунолетан, да има општу здравствену спо-
собност, прописану стручну спрему, да није осуђиван за кривично дело 
на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци и да се против њега 
не води кривични поступак за кривично дело које га чини неподобним за 
обављање послова у државном органу. Посебни услови за рад на рад-
ном месту: завршен правни факултет, положен стручни испит за рад у 
органима државне управе, најмање пет година радног искуства у струци. 
Кандидат је у обавези да поднесе следећу документацију: пријаву, овере-
ну фотокопију дипломе правног факултета, оверену фотокопију уверења 
о положеном стручном испиту за рад у државним органима или оверену 
фотокопију уверења о положеном правосудном испиту, уверење о рад-
ном искуству, доказ о општој здравственој спосоности (доказ о општој 
здравственој способности за лица која се пријаве по овом огласу, а за 
запослене у Општинској управи Општине Житиште наведени доказ узеће 
се из персоналног досијеа запосленог); уверење да није осуђиван за кри-
вично дело за које предвиђена казна затвора од најмање 6 месеци; уве-
рење да се не води кривични поступак за кривично дело које га чини 
неподобним за обављање послова у државном органу; оверену фотоко-
пију извода из матичне књиге држављана; оверену фотокопију извода 
из матичне књиге рођених; оверену фотокопију личне карте. Пријаве се 
подносе у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“, 
на адресу: Општинско веће Општине Житиште, Цара Душана 15, 23210 
Житиште, са назнаком: „За оглас за избор заменика начелника ОУ“, у 
затвореној коверти. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети 
у разматрање.

ЛОЗНИЦ А

ИСПРАВКА ОГЛАСА 
ОПШТИНА КРУПАЊ 

ОПШТИНСКА УПРАВА
15314 Крупањ, Маршала Тита 2

тел. 015/581-125

Оглас објављен 26.11.2014. године у публикацији „Послови“, за 
радно место: портир, на одређено време због повећаног обима 
пословања, на период од годину дана, исправља се у делу нази-
ва радног места, тако што уместо: портир, на одређено време 
због повећаног обима пословања, на период од годину дана - 
1 извршилац, треба да стоји: портир, на одређено време због 
повећаног обима пословања, на период од годину дана - 2 извр-
шиоца; у делу ОСТАЛО, где уместо: Пријаве на конкурс слати на 
горенаведену адресу, у року од 8 дана од дана објављивања, са 
назнаком: „Оглас за пријем у радни однос на неодређено вре-
ме на период од годину дана“, са називом радног места на које 
се кандидат пријављује у Општинску управу Општине Крупањ, 
треба да стоји: Пријаве на конкурс слати на горенаведену адре-
су, у року од 8 дана од дана објављивања, са назнаком: „Оглас 
за пријем у радни однос на одређено време на преиод од годину 
дана“, са називом радног места на које се кандидат пријављује 
у Општинску управу Општине Крупањ. Остали услови остају 
непромењени.

ГРАД ЛОЗНИЦА 
ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО

15300 Лозница, Јована Цвијића 20

Виши референт
на одређено време до 28.02.2015. године, због повећаног 

обима посла

УСЛОВИ: средња стручне спрема, правни смер, 3 године радног искуства 
на административним и дактилографским пословима, познавање рада на 
рачунару и положен државни стручни испит. Уз пријаву на оглас кандида-
ти треба да доставе следеће доказе: оверену фотокопију дипломе о сте-
ченој стручној спреми, уверење о држављанству, извод из матичне књиге 
рођених, уверење о општој здравственој способности, уверење да нису 
осуђивани за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 
6 месеци или за кажњиво дело које их чини неподобним за обављање 
послова у државном органу, уверење да против њих није покренута 
истрага и да није подигнута оптужница, доказ о радном искуству, доказ о 
положеном стручном испиту за рад у државном органу.

Напомена: Доказ о испуњености услова у погледу опште здравствене 
способности кандидат ће доставити по коначности одлуке о избору, а 
пре доношења решења о пријему у радни однос. Пријаве на оглас са 
потребном документацијом подносе се преко писарнице Јавног правобра-
нилаштва Града Лознице, у року од 8 дана од дана објављивања. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

ГРАД ЛОЗНИЦА ГРАДСКА УПРАВА
15300 Лозница, Карађорђева 2

Самостални извршилац на пословима финансирања 
здравствене и социјалне заштите

на одређено време до 12 месеци, због повећаног обима 
посла

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, економски факултет и најмање 2 
године радног искуства у струци.

Секретарица у Одељењу за ЛЕР
на одређено време до 12 месеци, због повећаног обима 

посла

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме и најмање 6 месеци радног искуства 
у струци.

Стручно-урбанистичко-геодетски послови
на одређено време ради замене одсутног запосленог

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, архитектонски, грађевински, ПМФ, 
географски факултет - одсек за просторно планирање, шумарски факул-
тет - пејзажни архитекта, геодетски факултет, најмање 1 година радног 
искуства у струци.

Администрација и управа 
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Самостални извршилац за економски развој
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског одсуства

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, економски факултет, факултет поли-
тичких наука, пољопривредни факултет, ФОН, најмање 1 година радног 
искуства у струци, познавање рада рачунару.

ОСТАЛО: Уз пријаву на оглас доставити следеће доказе: оверену фото-
копију дипломе о стеченој стручној спреми, уверење о држављанству, 
извод из матичне књиге рођених, уверење о општој здравственој спо-
собности, уверење да кандидат није осуђиван за кривично дело на без-
условну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га 
чини неподобним за обављање послова у државном органу, уверење да 
против пријављеног кандидата није покренута истрага и да није подигну-
та оптужница, доказ о радном искуству.

Напомена: Доказ о испуњености услова у погледу опште здравствене 
способности кандидати ће доставити по коначности одлуке о избору, а 
пре доношења решења о пријему у радни однос. Пријаве на оглас са 
потребном документацијом подносе се начелнику Градске управе, преко 
писарнице Града Лознице, у року од 8 дана од дана објављивања. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

НОВИ С А Д

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА 
СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА

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

е-mail: ljudski.resursi@vojvodina.gov.rs

Возач моторног возила у Покрајинском секретаријату 
за образовање, прописе, управу и националне мањине 

- националне заједнице
на одређено време због повећаног обима посла

УСЛОВИ: средње образовање, положен возачки испит „Б“ категорије, нај-
мање једна година радног стажа на пословима возача моторног возила 
и пробни рад од три месеца. Докази који се прилажу: пријава на оглас у 
којој је потребно навести тачну адресу становања и контакт телефон; CV 
- радна биографија; уверење о држављанству, не старије од шест месе-
ци (оригинал или оверена фотокопија); извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверена фотокопија); фотокопија личне карте, односно 
испис очитане биометријске личне карте; уверење МУП-а да кандидат 
није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 
шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање 
послова у државном органу; доказ о одговарајућој стручној спреми пре-
ма условима радног места (оригинал или оверена фотокопија дипломе); 
фотокопија доказа о стеченом радном стажу на пословима возача мотор-
ног возила (потврде, решења, уговори и други акти из којих се може 
утврдити на којим пословима је стечен радни стаж); фотокопија радне 
књижице.

Напомена: Кандидат који буде изабран дужан је да достави лекарско уве-
рење о општој здравственој способности, не старије од 6 месеци. Рок за 
подношење пријаве је 8 дана. Рок почиње да тече наредног дана од дана 
објављивања. Рок почиње да тече 4. децембра 2014. године, а истиче 
11. децембра 2014. године. Адреса на коју се подносе пријаве: Покрајин-
ски секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине 
- националне заједнице, Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад. 
Име лица задуженог за давање обавештења о огласу: Бојана Макивић, 
самостални стручни сарадник за управне и опште правне послове, број 
телефона: 021/4874-372.

Стручни сарадник за материјално-финансијске 
послове у Покрајинском секретаријату за образовање, 
прописе, управу и националне мањине - националне 

заједнице
на одређено време због замене привремено одсутног 

запосленог, до његовог повратка

УСЛОВИ: високо образовање у области друштвено-хуманистичких или 
природно-математичких наука стечено на студијама другог степена 
(дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске сту-
дије, специјалистичке струковне студије) или на основним студијама у 
трајању од најмање четири године и завршеним приправничким стажом, 
односно са најмање годину дана радног стажа у струци и положеним 

државним стручним испитом или са најмање пет година радног стажа у 
покрајинској управи и положеним државним стручним испитом, са стече-
ним високим образовањем на студијима првог степена (основне академ-
ске студије) и са најмање четири године радног стажа у струци и поло-
женим државним стручним испитом или са најмање пет година радног 
стажа у покрајинској управи и положеним државним стручним испитом, 
стручна оспособљеност за обављање мање сложених послова, основни 
ниво оспособљености за рад на рачунару (ЕCDL START) и пробни рад од 
три месеца.

Напомена: Покрајински секретар за образовање, прописе, управу и 
националне мањине-националне заједнице ће тестирањем извршити 
проверу способности и вештина битних за обављање послова на радном 
месту које се попуњава. Уколико кандидат нема положен државни струч-
ни испит за рад у органу управе извршиће се тестирање које се састоји од 
провере познавања основа уставног уређења Републике Србије и устав-
но-правног положаја Аутономне покрајине Војводине. Уколико кандидат 
уз пријаву не приложи међународно признато уверење о одговарајућем 
нивоу познавања рада на рачунару (ЕCDL START), тестирањем ће се про-
верити познавање рада на рачунару.

ОСТАЛО: Докази који се прилажу: пријава на оглас у којој је потребно 
навести тачну адресу становања и контакт телефон; CV - радна биогра-
фија; уверење о држављанству, не старије од шест месеци (оригинал или 
оверена фотокопија); извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверена фотокопија); фотокопија личне карте, односно испис очитане 
биометријске личне карте; уверење МУП-а да кандидат није осуђиван 
за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месе-
ци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање посло-
ва у државном органу; доказ о високој стручној спреми према условима 
радног места (оригинал или оверена фотокопија дипломе); потврда о 
оспособљености за рад на рачунару - ЕCDL START (оригинал или овере-
на фотокопија); уверење о положеном државном стручном испиту (ори-
гинал или оверена фотокопија); фотокопија доказа о стеченом радном 
стажу у струци (потврде, решења, уговори и други акти из којих се може 
утврдити на којим пословима и са којом стручном спремом је стечен рад-
ни стаж); фотокопија радне књижице.

Напомена: Кандидат који буде изабран дужан је да достави лекарско уве-
рење о општој здравственој способности, не старије од 6 месеци.  Рок за 
подношење пријаве је 8 дана. Рок почиње да тече наредног дана од дана 
објављивања. Рок почиње да тече 04. децембра 2014. године, а истиче 
11. децембра 2014. године. Адреса на коју се подносе пријаве: Покрајин-
ски секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине 
- националне заједнице, Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад. 
Име лица задуженог за давање обавештења о огласу: Бојана Макивић, 
самостални стручни сарадник за управне и опште правне послове, број 
телефона: 021/4874-372.

Стручни сарадник за интерну финансијску контролу 
коришћења буџетских средстава и статистичку 

обраду података у Покрајинском секретаријату за 
образовање, прописе, управу и националне мањине - 

националне заједнице
на одређено време због замене привремено одсутног 

запосленог, до његовог повратка

УСЛОВИ: високо образовање у области правних наука или економ-
ских наука стечено на студијама другог степена (дипломске академске 
студије-мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке 
струковне студије) или на основним студијама у трајању од најмање 
четири године и завршен приправнички стаж или најмање годину дана 
радног стажа у струци или најмање пет година радног стажа у покрајин-
ској управи, односно стечено високо образовање у области правних нау-
ка или економских наука на студијама првог степена (основне академске 
студије) и најмање четири године радног стажа у струци или најмање пет 
година радног стажа у покрајинској управи; положен државни стручни 
испит; оспособљеност за обављање мање сложених послова; основни 
ниво оспособљености за рад на рачунару (ЕCDL START) и пробни рад од 
три месеца.

Напомена: Покрајински секретар за образовање, прописе, управу и 
националне мањине - националне заједнице ће тестирањем извршити 
проверу способности и вештина битних за обављање послова на радном 
месту које се попуњава. Уколико кандидат нема положен државни струч-
ни испит за рад у органу управе извршиће се тестирање које се састоји од 
провере познавања основа уставног уређења Републике Србије и устав-
но-правног положаја Аутономне покрајине Војводине. Уколико кандидат 
уз пријаву не приложи међународно признато уверење о одговарајућем 
нивоу познавања рада на рачунару (ЕCDL START) тестирањем ће се про-
верити познавање рада на рачунару.

Администрација и управа 
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ОСТАЛО: Докази који се прилажу: пријава на оглас у којој је потребно 
навести тачну адресу становања и контакт телефон; CV - радна биогра-
фија; уверење о држављанству, не старије од шест месеци (оригинал или 
оверена фотокопија); извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверена фотокопија); фотокопија личне карте, односно испис очитане 
биометријске личне карте; уверење МУП-а да кандидат 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 држав-
ном органу; доказ о високој стручној спреми према условима радног места 
(оригинал или оверена фотокопија дипломе); потврда о оспособљености 
за рад на рачунару - ЕCDL START (оригинал или оверена фотокопија); 
уверење о положеном државном стручном испиту или о положеном пра-
восудном испиту (оригинал или оверена фотокопија); фотокопија доказа 
о стеченом радном стажу у струци (потврде, решења, уговори и други 
акти из којих се може утврдити на којим пословима и са којом стручном 
спремом је стечен радни стаж); фотокопија радне књижице.

Напомена: Кандидат који буде изабран дужан је да достави лекарско уве-
рење о општој здравственој способности, не старије од 6 месеци. Рок за 
подношење пријаве је 8 дана. Рок почиње да тече наредног дана од дана 
објављивања. Рок почиње да тече 04. децембра 2014. године, а истиче 
11. децембра 2014. године. Адреса на коју се подносе пријаве: Покрајин-
ски секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањи-
не-националне заједнице, Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад. 
Име лица задуженог за давање обавештења о огласу: Бојана Макивић, 
самостални стручни сарадник за управне и опште правне послове, број 
телефона: 021/4874-372.

Стручни сарадник-лектор за српски језик у 
Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, 
управу и националне мањине - националне заједнице

на одређено време због повећаног обима посла

УСЛОВИ: високо образовање у области филолошких наука на академ-
ским студијама српске књижевности и језика другог степена (дипломске 
академске студије-мастер, специјалистичке академске студије, специја-
листичке струковне студије) или на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године и завршен приправнички стаж или најмање годину 
дана радног стажа у струци или пет година радног стажа у покрајинској 
управи, односно стечено високо образовање на академским студијама 
првог степена (основне академске студије) и најмање четири године рад-
ног стажа у струци или пет година радног стажа у покрајинској управи; 
положен државни стручни испит; стручна оспособљеност за обављање 
мање сложених послова; основни ниво оспособљености за рад на рачу-
нару (ЕCDL START) и пробни рад од три месеца.

Напомена: Покрајински секретар за образовање, прописе, управу и 
националне мањине - националне заједнице ће тестирањем извршити 
проверу способности и вештина битних за обављање послова на рад-
ном месту које се попуњава. Тестирање ће се састојати из писменог дела 
- лекторисање текста документа. На крају тестирања обавиће се разго-
вор са сваким кандидатом понаособ, ради провере интереса, професио-
налних циљева и мотивације за рад. Уколико кандидат нема положен 
државни стручни испит за рад у органу управе, извршиће се тестирање 
које се састоји од провере познавања основа уставног уређења Републи-
ке Србије и уставно-правног положаја Аутономне покрајине Војводине. 
Уколико кандидат уз пријаву не приложи међународно признато уверење 
о одговарајућем нивоу познавања рада на рачунару (ЕCDL START), тести-
рањем ће се проверити познавање рада на рачунару.

ОСТАЛО: Докази који се прилажу: пријава на оглас у којој је потребно 
навести тачну адресу становања и контакт телефон; CV - радна биогра-
фија; уверење о држављанству, не старије од шест месеци (оригинал или 
оверена фотокопија); извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверена фотокопија); фотокопија личне карте, односно испис очитане 
биометријске личне карте; уверење МУП-а да кандидат није осуђиван 
за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месе-
ци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање посло-
ва у државном органу; доказ о високој стручној спреми према условима 
радног места (оригинал или оверена фотокопија дипломе); потврда о 
оспособљености за рад на рачунару - ЕCDL START (оригинал или овере-
на фотокопија); уверење о положеном државном стручном испиту (ори-
гинал или оверена фотокопија); фотокопија доказа о стеченом радном 
стажу у струци (потврде, решења, уговори и други акти из којих се може 
утврдити на којим пословима и са којом стручном спремом је стечен рад-
ни стаж); фотокопија радне књижице.

Напомена: Кандидат који буде изабран дужан је да достави лекарско уве-
рење о општој здравственој способности, не старије од 6 месеци. Рок за 
подношење пријаве је 8 дана. Рок почиње да тече наредног дана од дана 
објављивања. Рок почиње да тече 04. децембра 2014. године, а истиче 

11. децембра 2014. године. Адреса на коју се подносе пријаве: Покрајин-
ски секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањи-
не-националне заједнице, Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад. 
Име лица задуженог за давање обавештења о огласу: Бојана Макивић, 
самостални стручни сарадник за управне и опште правне послове, број 
телефона: 021/4874-372.

ОПШТИНА ТЕМЕРИН 
ОПШТИНСКА УПРАВА

21235 Темерин, Новосадска 326
тел. 021/843-888

Послови радних односа
на одређено време до повратка одсутног запосленог

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове за пријем у радни однос пред-
виђене Законом и Правилником о унутрашњој организацији и системати-
зацији радних места у Општинској управи: да је држављанин Републике 
Србије, да је пунолетан, да има општу здравствену способност, да није 
осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 
шест месеци за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање 
послова у државном органу, високо образовање на студијама другог сте-
пена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске 
студије, специјалистичке струковне студије) из научне области економ-
ских наука, односно на основним студијама у најмањем трајању од чети-
ри године - дипломирани економиста, положен стручни испит за рад у 
државним органима и најмање једна година радног искуства. Непотпуне 
и неблаговремене молбе неће се разматрати. Пријаве поднети начелни-
ку Општинске управе Општине Темерин, у року од осам дана од дана 
објављивања.

Интерна контрола за послове трезора
на одређено време због повећаног обима посла

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове за пријем у радни однос пред-
виђене Законом и Правилником о унутрашњој организацији и системати-
зацији радних места у Општинској управи: да је држављанин Републике 
Србије, да је пунолетан, да има општу здравствену способност, да није 
осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест 
месеци за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање посло-
ва у државном органу, високо образовање на студијама првог степена 
(основне академске студије, основне струковне) из поља друштвено - 
хуманистичких наука, односно на основним студијама у трајању до три 
године - друштвеног смера, положен стручни испит за рад у државним 
органима и најмање једна година радног искуства. Непотпуне и неблаго-
времене молбе неће се разматрати. Пријаве поднети начелнику Општин-
ске управе Општине Темерин, у року од осам дана од дана објављивања.

ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО 
У НОВОМ САДУ

21000 Нови Сад, Сутјеска 3

Тужилачки помоћник у звању: тужилачки сарадник

УСЛОВИ: Учесник конкурса мора имати држављанство Републике Србије, 
да му раније није престајао радни однос у државном органу због теже 
повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора 
од најмање шест месеци (чл. 45 ст. 1 Закона о државним службеницима). 
Посебни услови: завршен правни факултет (VII степен стручне спреме), 
положен правосудни испит и познавање рада на рачунару.

ОСТАЛО: Пријава на конкурс мора да садржи: име и презиме кандидата, 
датум и место рођења, ЈМБГ, адреса становања, контакт телефон или 
мејл адреса. Уз пријаву на конкурс учесник је дужан да достави и следеће 
доказе, у оригиналу или у овереној фотокопији: уверење о држављан-
ству (не старије од 6 месеци), диплому о завршеном правном факулте-
ту, уверење о положеном правосудном испиту, извод из матичне књиге 
рођених који нема ограничени рок важења (чл. 82 ст. 2 Закона о матич-
ним књигама „Сл. гласник РС“, бр. 20/09), уверење да није осуђиван на 
казну затвора од најмање шест месеци и уверење да против учесника 
конкурса није покренута истрага или подигнута оптужница (не старије од 
шест месеци), доказ о познавању рада на рачунару. Провера оспособље-
ности, знања и вештина кандидата: у изборном поступку, оспособљеност, 
знање и вештине кандидата проверавају се усмено. Оспособљеност и 
знање кандидата провераваће се из области организације и рада јавног 
тужилаштва, са освртом на акте којима је регулисан положај јавног тужи-
лаштва у Републици Србији, познавање појединих института кривичног 
и кривично - процесног права. Вештине кандидата вреднују се на основу 
логичког резоновања и показане елоквенције те вештине комуникације. 
Познавање рада на рачунару провериће се увидом у одговарајућу потвр-

Администрација и управа 
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ду - сертификат. Време и место провере знања и вештина кандидата чије 
су пријаве благовремене, потпуне, уз које су приложени сви потребни 
докази и који испуњавају услове за оглашено радно место, одредиће се 
накнадно, о чему ће кандидати бити благовремено обавештени телефо-
ном или на други погодан начин. Лице које је задужено за давање оба-
вештења о конкурсу: секретар тужилаштва - Драга Попетров, број теле-
фона: 021/4876-426.

Напомена: Пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у ориги-
налу или у овереним фотокопијама - непотпуне пријаве, неблаговремене 
или неразумљиве пријаве биће одбачене. Рок за подношење пријава је 
осам дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања. Адреса 
на коју се подносе пријаве: Више јавно тужилаштво у Новом Саду, Нови 
Сад, Сутјеска 3, са назнаком: „За јавни конкурс“.

ОПШТИНСКА УПРАВА ЖАБАЉ
21230 Жабаљ, Николе Тесле 45

тел. 021/831-035

Комунални редар
на одређено време до 2 године

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених 
чланом 6 Закона о радним односима у државним органима (да је лице 
пунолетно, да је држављанин Републике Србије, да није осуђивано за 
кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за 
кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у држав-
ном органу и да поседује општу здравствену способност), кандидати 
морају испуњавати и посебне услове: средња стручна спрема (IV степен) 
административно-управног, економског или техничког смера, гимназија 
или позивно-усмерено образовање IV степена, свих профила, положен 
стручни испит за рад у органима државне управе, положен возачки испит 
за возила „Б“ категорије, познавање рада на рачунару и најмање три 
године радног искуства.

ОСТАЛО: Уз пријаву на оглас доставити: доказ о стручној спреми, поло-
женом стручном испиту за рад у органима државне управе, извод из 
матичне књиге рођених и уверење о држављанству, уверење да лице 
није осуђивано, доказ о положеном возачком испиту „Б“ категорије, доказ 
о стеченом радном искуству (фотокопија радне књижице) и уверење 
општој здравственој способности. Сва документа могу бити у облику 
неоверених фотокопија, а изабрани кандидат биће у обавези да поднесе 
оригинална документа. Уверење о држављанству, уверење да лице није 
осуђивано и уверење о општој здравственој способности не могу бити 
старија од 6 месеци.

Домар
на одређено време до 2 године

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених 
чланом 6 Закона о радним односима у државним органима (да је лице 
пунолетно, да је држављанин Републике Србије, да није осуђивано за 
кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за 
кажњиво дело које га чине неподобним за обављање послова у држав-
ном органу и да поседује општу здравствену способност), кандидати 
морају испуњавати и посебне услове: средња стручна спрема (IV степен) 
електротехничког, грађевинског или машинског смера, положен возачки 
испит за возила „Б“ категорије и најмање једна година радног искуства.

ОСТАЛО: Уз пријаву на оглас доставити: доказ о стручној спреми, извод 
из матичне књиге рођених и уверење о држављанству,  уверење да лице 
није осуђивано, доказ о положеном возачком испиту „Б“ категорије, доказ 
о стеченом радном искуству (фотокопија радне књижице) и уверење 
општој здравственој способности. Сва документа могу бити у облику 
неоверених фотокопија, а изабрани кандидат биће у обавези да поднесе 
оригинална документа. Уверење о држављанству, уверење да лице није 
осуђивано и уверење о општој здравственој способности не могу бити 
старија од 6 месеци.

Приправник
на одређено време 12 месеци

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених 
чланом 6 Закона о радним односима у државним органима (да је лице 
држављанин РС, да је пунолетно, да има општу здравствену способност 
и да није осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од 
најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чине неподобним за 
обављање послова у државном органу), кандидати морају испуњавати и 
посебне услове: стечено високо образовање из научне области правних 
наука на студијама првог степена (основне академске студије, основне 
струковне студије), односно први степен правног факултета, без радног 
искуства у прописаној стручној спреми.

ОСТАЛО: Уз пријаву на оглас доставити: доказе о испуњавању услова 
из члана 6 Закона о радним односима у државним органима (извод из 
матичне књиге рођених, уверење о држављанству, уверење да лице није 
осуђивано и уверење о општој здравственој способности), доказе о струч-
ној спреми, фотокопију радне књижице као доказ да кандидат не поседу-
је радно искуство, а лица која имају радно искуство и потврду послодавца 
на којим пословима и са којом стручном спремом је остварен радни стаж. 
Сва документа могу бити у облику неоверених фотокопија. Изабрани кан-
дидат биће у обавези да достави оригинална документа.

ПАНЧЕВО

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ДЕБЕЉАЧА 
ОПШТИНА КОВАЧИЦА

26214 Дебељача
Трг Маршала Тита 1

Секретар
мандат од четири године

УСЛОВИ: средња стручна спрема - IV степен стручности, општи законски 
услови о запошљавању у државним органима, радно искуство на истим 
и сличним пословима најмање 2 године, знање српског и мађарског јези-
ка. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања. Пријаве на конкурс 
доставити на адресу: Месна заједница Дебељача, Трг Маршала Тита 1, 
26214 Дебељача - поштом или лично.

ПРИЈЕПОЉЕ

ОПШТИНСКА УПРАВА 
ОПШТИНА СЈЕНИЦА

36310 Сјеница
тел. 020/741-071

Хигијеничар
на одређено време до једне године, због повећеног 

обима посла, при Одељењу за општу управу, друштвене 
делатности, скупштинске и заједничке послове у 

Општинској управи Општине Сјеница

УСЛОВИ: да кандидат испуњава следеће услове: да је држављанин РС, 
да је пунолетан, да има општу здравствену способност, да није осуђиван 
за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци 
или за кривично дело које га чини неподобним за обављање послова у 
државном органу. Поред општих услова, кандидат треба да има завршену 
основну школу. Пријаве се подносе Општинској управи Општине Сјеница, 
у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ПРОКУПЉЕ

ОПШТИНА БЛАЦЕ 
ОПШТИНСКА УПРАВА

18420 Блаце
Карађорђева 4

тел. 027/371-110

Општински правобранилац
на период од 4 године

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани правник са положеним 
правосудним испитом и три године радног искуства на пословима правне 
струке. Поред наведених услова из Правилника о унутрашњој организа-
цији и систематизацији послова у Општинском правобранилаштву, кан-
дидати треба да испуњавају и услове за пријем у радни однос у држав-
ним органима предвиђене чл. 6 Закона о радним односима у државним 
органима („Сл. гласник РС“, бр. 48/91, 66/91, 44/98, 49/99, 34/01 и 39/02).

ОСТАЛО: Кандидати достављају: оверену фотокопију дипломе, уверење 
о држављанству, уверење о положеном правосудном испиту, уверење 
о радном искуству на пословима правне струке, лекарско уверење, уве-
рење да нису осуђивани за кривично дело на безусловну казну затво-
ра од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које их чини неподобним 
за обављање послова у државном органу. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. Рока за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања. Пријаве слати на горенаведену адресу, са назнаком: 
„За конкурс“.

Администрација и управа 
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СРЕМСК А МИТРОВИЦ А

ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ 
ОПШТИНЕ ПЕЋИНЦИ 
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ

22410 Пећинци, Слободана Бајића 5

Стручни сарадник за послове саобраћаја

УСЛОВИ: да кандидати испуњавају услове утврђене Законом о раду, 
односно Законом о јавним предузећима: VII степен стручне спреме, 
дипломирани инжењер саобраћаја; 5 година радног искуства, положен 
стручни испит, лиценца. Уз пријаву са кратком биографијом, кандидат 
прилаже следећу документацију (у оригиналу или у овереној копији): 
извод из матичне књиге рођених; диплому завршеног факултета, однос-
но уверење о стеченом образовању; сертификат, положен стручни испит, 
лиценца (за радна места предвиђена овим огласом као услов за засни-
вање радног односа); одговарајући доказ за радно искуство у струци. Рок 
за подношење пријава је 8 дана и почиње да тече од дана када је оглас 
објављен у публикацији „Послови“. Пријаву са кратком биографијом и 
свим доказима о испуњености услова из огласа послати на адресу: Јавно 
предузеће, Дирекција за изградњу Општине Пећинци, Слободана Бајића 
5, 22410 Пећинци, са назнаком: „За оглас за избор кандидата“, са назна-
ком за које радно место се конкурише или предати непосредно на шал-
теру писарнице. За давање обавештења задужен је директор. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

„ЕКО - МЕТАЛ“ ДОО
22408 Врдник, Гробљанска 2

тел. 022/465-306, 062/242-097
факс: 022/466-003

Директор
за рад у Врднику

УСЛОВИ: висока стручна спрема - VII степен, знање рада на рачунару 
(МS Оffice, Интернет), возачка дозвола „Б“ категорије - активан возач, 
да кандидат није кажњаван и да се против њега не води судски спор, 
знање енглеског језика, минимум две године рада. Личне карактеристи-
ке: развијене способности комуникације, добре организационе и руково-
деће способности, самоиницијативност, спремност за тимски рад, висока 
мотивисаност. Нудимо: службени аутомобил, мобилни телефон, стиму-
лативни лични доходак. Радни однос се заснива на одређено време са 
могућношћу заснивања сталног радног односа. Уз пријаву је неопходно 
приложити: биографију са кретањем у служби и фотокопије докумената 
које доказују испуњеност услова. Заинтересовани кандидати могу посла-
ти биографије (CV) на е-mail: оffice@еkometal.com или доставити на горе-
наведену адресу. Оглас је отворен до 20.12.2014. године и важи за тери-
торију целе Србије. Контактираћемо само кандидате који уђу у ужи избор. 
Особа за контакт: Нада Бојић.

ОПШТИНА ШИД 
ОПШТИНСКА УПРАВА 

НАЧЕЛНИК
22240 Шид, Карађорђева 2

тел. 022/712-122

Извршилац за радне односе и враћање одузете земље
на одређено време до 28.02.2015. године

УСЛОВИ: високо образовање стечено у образовно-научном пољу правних 
наука на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, 
специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), 
односно на основним студијама у трајању од најмање четири године-ди-
пломирани правник, 1 година радног искуства са прописаном стручном 
спремом, познавање рада на рачунару и положен државни стручни 
испит. Поред наведених услова, кандидат треба да испуњава и опште 
услове: држављанство Републике Србије, да је кандидат пунолетан, да 
има прописану стручну спрему, да није осуђиван за кривично дело на 
безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које 
га чини неподобним за обављање послова у државном органу.

Извршилац за борачко-инвалидску, социјалну и 
здравствену заштиту

на одређено време до 28.02.2015. године

УСЛОВИ: високо образовање стечено у образовно-научном пољу правних 
наука на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, 
специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), 

односно на основним студијама у трајању од најмање четири године-ди-
пломирани правник, 1 година радног искуства са прописаном стручном 
спремом, познавање рада на рачунару и положен државни стручни 
испит. Поред наведених услова, кандидат треба да испуњава и опште 
услове: држављанство Републике Србије, да је кандидат пунолетан, да 
има прописану стручну спрему, да није осуђиван за кривично дело на 
безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које 
га чини неподобним за обављање послова у државном органу.

Руководилац Одељења за финансије
на одређено време до 28.02.2015. године

УСЛОВИ: високо образовање стечено у образовно-научном пољу економ-
ских или правних наука на студијама другог степена (дипломске академ-
ске студије-мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке 
струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 
четири године-дипломирани економиста или дипломирани правник, 3 
године радног искуства са прописаном стручном спремом, познавање 
рада на рачунару и положен државни стручни испит. Поред наведених 
услова, кандидат треба да испуњава и опште услове: држављанство 
Републике Србије, да је кандидат пунолетан, да има прописану стручну 
спрему, да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора 
од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за 
обављање послова у државном органу.

Извршилац за послове месних заједница
на одређено време до 28.02.2015. године

УСЛОВИ: средња стручна спрема - IV степен, правног, економског смера 
или гимназија, 1 година радног искуства са прописаном стручном спре-
мом, познавање рада на рачунару, положен државни стручни испит. 
Поред наведених услова, кандидат треба да испуњава и опште услове: 
држављанство Републике Србије, да је кандидат пунолетан, да има про-
писану стручну спрему, да није осуђиван за кривично дело на безусловну 
казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини 
неподобним за обављање послова у државном органу.

Шеф Кабинета председника општине
на одређено време до 28.02.2015. године

УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама првог степена у 
области природно-математичких или техничко-технолошких наука 
(основне академске, односно струковне студије у трајању од три годи-
не), односно на студијама у трајању до три године - више образовање 
- информатичар, 1 година радног искуства са прописаном стручном спре-
мом, познавање енглеског језика, познавање рада на рачунару, положен 
државни стручни испит. Поред наведених услова, кандидат треба да 
испуњава и опште услове: држављанство Републике Србије, да је кан-
дидат пунолетан, да има прописану стручну спрему, да није осуђиван за 
кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за 
кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у држав-
ном органу.

Технички секретар председника општине
на одређено време до 28.02.2015. године

УСЛОВИ: средња стручна спрема - IV степен, правног, економског или 
прехрамбеног смера, 1 година радног искуства са прописаном стручном 
спремом, психолошка способност за рад са странкама, познавање рада 
на рачунару, положен државни стручни испит. Поред наведених услова, 
кандидат треба да испуњава и опште услове: држављанство Републике 
Србије, да је пунолетан, да има прописану стручну спрему, да није осуђи-
ван 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.

Возач у Кабинету председника општине
на одређено време до 28.02.2015. године

УСЛОВИ: основна школа, возачки испит „Б“ категорије, 1 година радног 
искуства. Поред наведених услова, кандидат треба да испуњава и опште 
услове: држављанство Републике Србије, да је пунолетан, да има пропи-
сану стручну спрему, да није осуђиван за кривично дело на безусловну 
казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини 
неподобним за обављање послова у државном органу.

Извршилац за пољопривреду
на одређено време до 28.02.2015. године

УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама првог степена у 
области економских или техничко-технолошких наука (основне академ-

Администрација и управа 
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ске, односно струковне студије у трајању од три године), односно на 
студијама у трајању до три године - више образовање - економиста или 
инжењер пољопривреде, 1 година радног искуства са прописаном струч-
ном спремом, познавање рада на рачунару, положен државни стручни 
испит. Поред наведених услова, кандидат треба да испуњава и опште 
услове: држављанство Републике Србије, да је кандидат пунолетан, да 
има прописану стручну спрему, да није осуђиван за кривично дело на 
безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које 
га чини неподобним за обављање послова у државном органу.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат треба да достави следеће доказе: извод из 
матичне књиге рођених, уверење о држављанству, диплому о стручној 
спреми, уверење надлежног суда да није осуђиван за наведено кривично 
дело. Лекарско уверење о здравственој способности - доставља се након 
доношења одлуке о избору кандидата. Рок за пријављивање је 8 дана 
од дана објављивања. Пријаве на оглас доставити на адресу: Општинска 
управа Општине Шид.

ОПШТИНА СТАРА ПАЗОВА 
ОПШТИНСКА УПРАВА

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

Инспектор за комуналне послове
на одређено време до 2 године

УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама другог степена 
(дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске сту-
дије, специјалистичке струковне студије) у области машинског инжењер-
ства, технолошког инжењерства, физичких наука и менаџмента и биз-
ниса, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године, 
3 године радног искуства, положен стручни испит за рад у органима 
државне управе, посебан стручни испит за тржишног инспектора и испит 
за управљање моторним возилом „Б“ категорије.

Административни послови у вези са вођењем 
јединственог бирачког списка

на одређено време до повратка привремено одсутног 
запосленог

УСЛОВИ: средње образовање у четворогодишњем трајању - економског 
смера, 1 година радног искуства и положен стручни испит за рад у орга-
нима државне управе.

ОСТАЛО: Општи услови: да је кандидат држављанин Републике Србије, 
да је пунолетан, да има општу здравствену способност, прописану стручну 
спрему и радно искуство, положен тражени стручни испит, да није осуђи-
ван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци 
или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у 
државном органу. Уз пријаву на оглас приложити: уверење о држављан-
ству, извод из матичне књиге рођених, диплому, уверење о положеном 
стручном испиту, потврду о радном искуству, уверење суда да није под 
истрагом, односно да није осуђиван за поменута кривична дела. Лекар-
ско уверење приложиће изабрани кандидат. Пријаве са приложеном 
документацијом о испуњавању сваког од наведених услова (осим услова 
под тачком 7, који ће изабрани кандидат доставити по пријему у радни 
однос), подносе се у року од 8 дана од дана објављивања, Општинској 
управи Општине Стара Пазова, Светосавска 11; број телефона: 022/310-
170, лок. 315. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

СУБОТИЦ А

ДЕЧИЈЕ ПОЗОРИШТЕ СУБОТИЦА
24000 Суботица, Парк Рајхл Ференца 12/а

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о раду, кандидат 
мора испуњавати и следеће посебне услове: да поседује високу струч-
ну спрему (академија за позориште, филм, радио и телевизију, музич-
ка академија, филозофски или филолошки факултет) и 3 године радног 
искуства на истим или сличним пословима у култури или да има вишу 
стручну спрему (педагошка школа или педагошка академија) и 3 године 
радног искуства на истим или сличним пословима у култури, да поседује 
квалитете доказане пословањем и афирмацијом у културно-уметничкој 
делатности, да поседује квалитете доказане пословањем и афирмацијом 
у култури, да против њега није покренут кривични поступак за дело које 
га чини неподобним за обављање дужности директора и да није правнос-

нажном судском одлуком осуђен за кривично дело које га чини неподоб-
ним за обављање дужности директора позоришта.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс потребно је да кандидат приложи и дока-
зе о испуњавању следећих услова: оверену фотокопију дипломе о стече-
ној стручној спреми, доказ о радном искуству (оверена фотокопија радне 
књижице), уверење да се против њега не води кривични поступак, да 
није правноснажном судском одлуком осуђиван. Кандидат је дужан да 
уз пријаву поднесе радно-професионалну биографију и приложи про-
грам рада и развоја позоришта у мандатном периоду од четири године. 
Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова доставити Управ-
ном одбору Дечијег позоришта Суботица, Парк Рајхл Ференца 12/а, са 
назнаком: „Конкурс за директора“. Рок за подношење пријава је 15 дана 
од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити 
разматране.

              Трговина и услуге

„SECURITAS SERVICES“ DОО
11070 Нови Београд, Милентија Поповића 9

тел. 060/859-23-89

Службеник обезбеђења
на одређено време од 12 месеци

10 извршилаца

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме у било ком занимању, пожељ-
на обука о руковању ватреним оружјем, пожељно познавање рада на 
рачунару, пожељно познавање страног језика, пожељно ППЗ. Пријаве 
слати у року од 15 дана од дана објављивања.

ФРИЗЕРСКО-КОЗМЕТИЧКИ САЛОН 
„ШМИЗЛА 2“

11000 Београд, Јованке Радаковић 82
тел. 061/3033-971

Женски фризер

УСЛОВИ: III степен стручне спреме у наведеном занимању, без обзира 
на радно искуство. Кандидати могу контактирати на горенаведени број 
телефона.

СТР КОМИСИОН „МАГНУС“
21243 Ковиљ, Краља Петра I

тел. 061/6203-398
е-mail: daca_z@yаhoo.com

Продавац
3 извршиоца

УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме у занимању: продавац или еко-
номски техничар, основна информатичка обука (Windows, Wоrd, Еxcel, 
Оutlook, Еxplorer), енглески језик-почетни ниво. Пожељно да су лица на 
евиденцији Националне службе за запошљавање дуже од 6 месеци и да 
су из Каћа. Јављање кандидата на горенаведени број телефона.

„SECURITAS SERVICES“ DОО BEOGRAD
11000 Београд, Змај Јовина 15

тел. 060/8213-934
е-mail: ns2.оffice@securitas.cо.rs

Физичко-техничко обезбеђење објеката
на одређено време 3 месеца, за рад у Новом Саду

10 извршилаца

УСЛОВИ: III, IV, VI/1, VII/1 степен стручне спреме у било ком занимању, 
да је лице на евиденцији Националне службе за запошљавање најмање 6 
месеци, потврда из суда да лице није под истрагом, потврда из МУП-а да 
лице није кажњавано. Јавити се на адресу: Кнеза Милоша 12, Нови Сад, 
од 08,00 до 15,00 сати, радним данима. Рок за пријављивање на конкурс 
је 21.12.2014. године.

Администрација и управа / Трговина и услуге

www.nsz.gov.rs
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„МС-1“ 
МИРОСЛАВ МИШИЋ МЕЊАЧНИЦА

21000 Нови Сад, Фрушкогорска 29
тел. 062/307-822

е-mail: misicmiroslav@gmail.com

Овлашћени мењач новца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у било ком занимању, лиценца за 
мењачке послове, пробни рад 1 месец. Јављање кандидата на горенаве-
дени број телефона. Рок за пријављивање је 21.12.2014. године.

DОО „BIG-TRADE“
21000 Нови Сад, Аркадија Варађанина 5

тел. 021/6413-619
е-mail: bigtrade@neobee.net

Помоћни радник у кланици
на одређено време 6 месеци

2 извршиоца

УСЛОВИ: било који степен стручне спреме у било ком занимању, пробни 
рад 6 месеци. Слање пријаве за запослење мејлом. Јављање кандидата 
на број телефона: 021/6413-619.

Месар у кланици
на одређено време 6 месеци

2 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме у занимању месар, пробни рад 6 
месеци. Слање пријаве за запослење мејлом. Јављање кандидата на број 
телефона: 021/6413-619.

„ДАЛАМБЕР“ ДОО 
ДРУШТВО ЗА ИЗДАВАЊЕ КЊИГА

21000 Нови Сад, Благоја Паровића 1/35
тел. 060/6180-879

е-mail: ipdalamber@gmail.com

Продавац књига на терену - аквизитер
за рад у Врању
3 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен, комерцијални техничар, возачка дозвола „Б“ кате-
горије. Услови рада: теренски, рад ван просторија послодавца. Слање 
пријава за запослење мејлом. Конкурс је отворен до 10.12.2014. године.

„ДИЈАГФАРМ“ ДОО
11000 Београд, Краља Милутина 73

тел. 011/3617-868, 3617-766
www.dijagfarm.com

Референт за административне и комерцијалне послове

Опис послова: административно - технички послови и послови комерција-
ле; рад на тендерима (праћење, припрема документације, израда пону-
да...); сви видови пословне комуникације и инокореспонденције; подрш-
ка у раду и организацији послова директора.

УСЛОВИ: средња стручна спрема - економски техничар, виша економска 
или виша пословна школа; претходно радно искуство минимум годину 
дана на сличним пословима; обавезно активно знање енглеског језика; 
обавезно познавање рада на рачунару (Интернет, МS Оffice, МS Оutlook, 
Е-banking) и програма за вођење књига; обавезно познавање основних 
правила пословне комуникације (усмена, писмена, електронска). Кратак 
CV са фотографијом и мотивационим писмом послати на адресу: оffice@
dijagfarm.com.

Стручни сарадник - менаџер продаје

Опис послова: маркетинг и продаја; сви видови пословне комуникације 
и инокореспонденције; обилазак здравствених установа, презентације 
и промоција производа; обезбеђивање развоја и раста производа на 
тржишту; организовање стручних скупова, спровођење задате марке-
тинг стратегије и комерцијалних активности; праћење активности кон-
куренције; анализа резултата и извештавање о резултатима активности; 
активно учешће у креирању и имплементацији иновативних маркетинш-
ких стратегија и увођења нових производа.

УСЛОВИ: висока стручна спрема - медицински факултет или фармацеут-
ски факултет (положен стручни испит); пожељно радно искуство мини-
мум годину дана на сличним пословима; обавезно активно знање енглес-
ког језика; обавезан активан рад на рачунару (Интернет, МS Оffice, МS 
Оutlook, Power Point); обавезно познавање основних правила пословне 
комуникације (усмена, писмена, електронска); висок ниво организова-
ности, сналажљивости и одговорности за поверене обавезе; склоност ка 
тимском раду; жеља за сталним напредовањем, личним доказивањем и 
усавршавањем; рад на терену и у седишту фирме; активан возач „Б“ кате-
горије. Предност ће имати кандидати са професионалним искуством из 
области „ин витро“ медицинске дијагностике. Кратак CV са фотографијом, 
мотивационим писмом, фотокопијом дипломе и возачке дозволе послати 
на адресу: оffice@dijagfarm.com.

„БИЗИ ШТАМПА“ СЗР
21000 Нови Сад, Петефи Шандора 166

тел. 021/504-867
е-mail: bizistampans@gmail.com

Комерцијалиста
на одређено време 12 месеци

УСЛОВИ: IV, VI/1 степен стручне спреме у занимању: комерцијални тех-
ничар, комерцијалиста, возачка дозвола „Б“ категорије, основна инфор-
матичка обука (Windows, Wоrd, Еxcel, Еxplorer, Оutlook), пробни рад 2 
месеца. Пријаве за запослење слати мејлом. Јављање кандидата на број 
телефона: 064/3495-314.

АД „ХЛЕБ“
21000 Нови Сад, Бајчи Жилинског 2

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

Комерцијалиста
на одређено време 12 месеци

2 извршиоца

УСЛОВИ: VI/1, VII/1 степен стручне спреме у занимању: економиста, 
дипломирани економиста, возачка дозвола „Б“ категорије, пожељно 
знање страног језика, познавање рада на рачунару, познавање рада у 
домену комерцијалних послова. Слање пријаве за запослење мејлом. 
Јављање кандидата на број телефона: 021/421-157.

Главни књиговођа
на одређено време 12 месеци

УСЛОВИ: IV, VI/1 степен стручне спреме у занимању: књиговођа, еконо-
миста за финансије, рачуноводство и банкарство, основна информатичка 
обука (Windows, Wоrd, Еxcel, Еxplorer, Оutlook). Слање пријаве за запос-
лење мејлом. Рок за пријављивање је 30 дана.

            Грађевинарство и индустрија

„АМИГА“ ДОО
36000 Краљево, Тике Коларевића 66

тел. 036/399-099
е-mail: оffice@аmiga.rs

Дипломирани електроинжењер
на одређено време

2 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, смер енергетски, са или без радног 
искуства, знање енглеског језика, возачка дозвола „Б“ категорије. Радник 
се прима на одређено време 12 месеци. После тог рока могуће је засни-
вање сталног радног односа. Предност ће имати кандидати који имају 
лиценце 350 и 450 инжењерске коморе, да имају искуство у управљању 
пројектима (пожељна, али не и обавезна диплома о стеченом знању 
из пројектног менаџмента или сл.), да имају искуство у извођењу елек-
троенергетских инсталација, да су спремни за рад на терену у земљи и 
иностранству. Пријаве се подносе на горенаведену адресу или на е-mail: 
оffice@аmiga.rs. Све информације могу се добити на број телефона: 
036/399-099. Оглас је отворен 15 дана.

Дипломирани машински инжењер
на одређено време

2 извршиоца

Трговина и услуге / Грађевинарство и индустрија
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УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, смер технолог у производњи, са 
или без радног искуства, знање енглеског језика, возачка дозвола „Б“ 
категорије. Радник се прима на одређено време 12 месеци. После тог 
рока могуће је заснивање сталног радног односа. Предност ће имати кан-
дидати који имају искуство у раду у програмима сличним Graitec Аdvance 
prostееl и у разради радионичке документације за производњу. Пријаве 
се подносе на горенаведену адресу или на е-mail: оffice@аmiga.rs. Све 
информације могу се добити на бројеве телефона: 036/399-099, 399-199, 
399-299. Оглас је отворен 15 дана.

„BETA - ROLL“ DОО
21000 Нови Сад, Индустријска 3

тел. 021/4892-800
е-mail: z.sremac@beta-roll.rs

Обрађивач метала - пескар
на одређено време до повратка одсутног запосленог

УСЛОВИ: II степен стручне спреме, послужилац уређаја за обраду метала 
пескарењем. Јављање кандидата на број телефона: 021/4892-800. Рок за 
пријављивање је 18.12.2014. године.

„LOMBARDIMO BRAND“ DОО
21000 Нови Сад, Приморска 24

тел. 066/058-317
е-mail: lale021@eunet.rs

Технолог у производњи
на одређено време

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у занимању: дипломирани 
инжењер прехрамбене технологије, енглески језик - виши или конверза-
цијски ниво или руски језик - виши ниво, предвиђен пробни рад, пожељ-
но искуство у производњи алкохолних пића. Јављање кандидата на број 
телефона: 066/058-317.

„ЕНЕРГОМОНТАЖА“ АД
11050 Београд, Живојина Жујовића 14

тел. 011/3814-900
факс: 011/3809-692

www.еnergomontaza.com

Ауто-механичар
на одређено време

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, искуство од 2 године у одржавању 
грађевинских машина и камиона, као што су: Fiat Kobelco, Фап, Турбо 
Зета, пожељно познавање механике путничког програма и ауто-електри-
ке. Потребне способности: способност рада у тиму, флексибилност у раду, 
спремност за рад на терену (у Србији и иностранству), динамичан рад 
на терену који покрива подручје целе Србије, као и иностранство (Сло-
венија, Македонија, Црна Гора). Пријаве слати на е-mail: ljudskiresursi@
energomontaza.com, до 08.12.2014. године. Биће контактирани само кан-
дидати који уђу у ужи избор.

„ЕНЕРГОМОНТАЖА“ АД
11050 Београд, Живојина Жујовића 14

тел. 011/3814-900
факс: 011/3809-692

www.еnergomontaza.com

Руковалац грађевинским машинама
на одређено време

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, искуство од 2 године на мини уто-
варивачу BobCat, са више прикључака (утоварном кашиком, ископном 
кашиком и пикамером), да буде познавалац механике (основни ниво), 
способност рада у тиму, флексибилност у раду, спремност за рад на 
терену (у Србији и иностранству), динамичан рад на терену који покрива 
подручје целе Србије, као и иностранство (Словенија, Македонија, Црна 
Гора), редовна примања.

„ЕЛИТШПЕД“ ДОО
24000 Суботица, Аге Мамужића 5

тел. 024/686-725

Радник на производњи дрвене амбалаже
на одређено време

30 извршилаца

УСЛОВИ: Заинтересовани кандидати, без обзира на врсту и степен стру-
чне спреме, могу да се јаве послодавцу на горенаведени број телефона. 
Оглас је отворен до 26.12.2014. године.

    Медицина

ДОМ ЗДРАВЉА 
„Др МИЛУТИН ИВКОВИЋ“

11000 Београд, Кнез Данилова 16

Поливалентна патронажна сестра
на одређено време до повратка одсутне запослене са 

дужег боловања (трудничко/породиљско)

УСЛОВИ: завршена виша медицинска школа - општи смер, положен 
стручни испит, VI степен стручне спреме. Уз молбу приложити: био-
графију, фотокопију дипломе о завршеној школи, фотокопију дипло-
ме о положеном стручном испиту, фотокопију лиценце и фотокопију 
држављанства. Доставити неоверене фотокопије докумената, јер се исте 
не враћају кандидатима.

Доктор специјалиста гинекологије и акушерства

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, положен стручни испит, спе-
цијализација из гинекологија и акушерства, курс из ексфолијативне 
цитодијагностике, колпоскопије - VII/2 степен стручне спреме. Уз мол-
бу приложити: биографију, фотокопију дипломе о завршеном факултету, 
фотокопију дипломе о положеном стручном испиту, фотокопију дипломе 
о положеном специјалистичком испиту, фотокопију уверења о заврше-
ном курсу из ексфолијативне цитодијагностике, колпоскопије, фотокопију 
лиценце и фотокопију држављанства. Доставити неоверене фотокопије 
докумената, јер се исте не враћају кандидатима.

ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања, 
поштом или личном доставом у писарницу Дома здравља „Др Милутин 
Ивковић“, Кнез Данилова 16, IV спрат, соба бр. 12. Обавезно назначити 
за које радно место се конкурише. О резултатима огласа кандидати ће 
бити писмено обавештени.

ДОМ ЗДРАВЉА ГРОЦКА
11306 Гроцка, Српско - грчког пријатељства 17

Доктор медицине - специјалиста психијатрије
за рад у Консултативно-специјалистичкој служби у Дому 

здравља Гроцка

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених 
законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове: завр-
шен медицински факултет (звање: доктор медицине - VII/2 степен стру-
чне спреме); положен специјалистички испит из психијатрије; положен 
стручни испит; лиценца за рад. Заинтересовани кандидат уз пријаву на 
радно место специјалисте психијатрије подноси следећу документацију: 
фотокопију дипломе о завршеном факултету, фотокопију дипломе о завр-
шеној специјализацији, фотокопију потврде о положеном стручном испи-
ту, фотокопију дозволе за рад - лиценце издате од надлежне лекарске 
коморе, фотокопију личне карте, кратку биографију са адресом и контакт 
телефоном.

Доктор стоматологије
за рад у Стоматолошкој служби у Дому здравља Гроцка

2 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених 
законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове: завр-
шен стоматолошки факултет (звање: доктор стоматологије - VII/1 степен 
стручне спреме); положен стручни испит; лиценца за рад. Заинтересо-
вани кандидат уз пријаву на радно место доктора стоматологије подно-
си следећу документацију: фотокопију дипломе о завршеном факултету, 
фотокопију потврде о положеном стручном испиту, фотокопију дозволе 
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за рад - лиценце издате од надлежне лекарске коморе, фотокопију личне 
карте, кратку биографију са адресом и контакт телефоном.

ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови“. Пријаве се подносе на горенаведену адресу или 
непосредно у канцеларији писарнице правно - кадровске службе Дома 
здравља. Пријаве поднете мимо означеног рока и без потпуне докумен-
тације неће се узимати у разматрање. Како достављену документацију 
подносиоца молби на објављене конкурсе не враћамо кандидатима, иста 
не мора бити оверена. Одлука о избору кандидата на расписани конкурс 
биће објављена на огласној табли Дома здравља Гроцка, а информације 
се могу добити у правно - кадровској служби Дома здравља Гроцка.

ДОМ ЗДРАВЉА ГРОЦКА
11306 Гроцка

Српско - грчког пријатељства 17

Доктор специјалиста радиолошке дијагностике
за рад у Служби за радиолошку дијагностику у Дому 

здравља Гроцка

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених 
законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове: завр-
шен медицински факултет (звање: доктор медицине - VII/2 степен стру-
чне спреме); положен специјалистички испит из радиологије; положен 
стручни испит; лиценца за рад. Заинтересовани кандидат уз пријаву на 
радно место специјалисте рендгенолога подноси следећу документацију: 
фотокопију дипломе о завршеном факултету, фотокопију дипломе о завр-
шеној специјализацији, фотокопију потврде о положеном стручном испи-
ту, фотокопију дозволе за рад - лиценце издате од надлежне лекарске 
коморе, фотокопију личне карте, кратку биографију са адресом и контакт 
телефоном.

Доктор медицине - специјалиста ОРЛ
за рад у Консултативно-специјалистичкој служби у Дому 

здравља Гроцка

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених 
законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове: завр-
шен медицински факултет (звање: доктор медицине - VII/2 степен стру-
чне спреме); положен специјалистички испит из ОРЛ; положен стручни 
испит; лиценца за рад. Заинтересовани кандидат подноси: фотокопију 
дипломе о завршеном факултету, фотокопију дипломе о завршеној спе-
цијализацији, фотокопију потврде о положеном стручном испиту, фото-
копију дозволе за рад - лиценце издате од надлежне лекарске коморе, 
фотокопију личне карте, кратку биографију са адресом и контакт теле-
фоном. 

ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови“. Пријаве се подносе на горенаведену адресу или 
непосредно у канцеларији писарнице правно - кадровске службе Дома 
здравља. Пријаве поднете мимо означеног рока и без потпуне докумен-
тације неће се узимати у разматрање. Како достављену документацију 
подносиоца молби на објављене конкурсе не враћамо кандидатима, иста 
не мора бити оверена. Одлука о избору кандидата на расписани конкурс 
биће објављена на огласној табли Дома здравља Гроцка, а информације 
се могу добити у правно - кадровској служби Дома здравља Гроцка.

ДОМ ЗДРАВЉА „НОВИ БЕОГРАД“
11070 Нови Београд

Гоце Делчева 30
тел. 011/222-21-00

Доктор опште медицине
2 извршиоца

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, положен стручни испит.

Медицинска сестра општег смера

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа, општи смер, положен 
стручни испит.

Медицинска сестра општег смера
на одређено време ради замене одсутне запослене

4 извршиоца

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа, општи смер, положен 
стручни испит.

Спремачица
на одређено време ради замене одсутне запослене

УСЛОВИ: завршена основна школа.

ОСТАЛО: Пријаве са кратком биографијом, адресом, контакт телефоном 
и неовереним фотокопијама докумената којима се доказује испуњеност 
услова конкурса, предају се преко писарнице Дома здравља (III спрат, 
соба бр. 3), на наведену адресу, са назнаком за које радно место се под-
носи пријава. Одлука о избору биће објављена на огласној табли Дома 
здравља поред писарнице, а изабрани кандидат биће лично обавештен 
телефонским путем.

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА 
ДОМ ЗДРАВЉА КУЧЕВО

12240 Кучево, Жике Поповића 48

Конкурс објављен 22.10.2014. године у публикацији „Послови“, 
поништава се за радно место: технички секретар и архивар, на 
одређено време због повећаног обима посла. У осталом делу 
конкурс је непромењен.

ИНСТИТУТ ЗА КАРДИОВАСКУЛАРНЕ 
БОЛЕСТИ „ДЕДИЊЕ“

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

Виши лабораторијски техничар
у Одељењу лабораторије

УСЛОВИ: виша медицинска школа - лабораторијски смер; 2 године рад-
ног искуства у струци; обученост за извођење процедура из делатности 
Института; лиценца за рад. Кандидати уз пријаву подносе: CV, неоверене 
доказе о испуњености услова (копија: дипломе о завршеној вишој меди-
цинској школи, смер лабораторијски техничар, уверења о положеном 
стручном испиту, лиценце) и потврду о радном искуству.

Физиотерапеут
на Одељењу физикалне медицине и рехабилитације

УСЛОВИ: виша медицинска школа - физиотерапует; 2 године радног иску-
ства у струци; лиценца за рад.  Кандидати уз пријаву подносе: CV, неове-
рене доказе о испуњености услова (копија: дипломе о завршеној вишој 
медицинској школи, уверења о положеном стручном испиту, лиценце) и 
потврду о радном искуству.

Медицинска сестра - техничар
на Одељењу интензивне неге

4 извршиоца

УСЛОВИ: виша или средња медицинска школа - општи смер; 3 године 
радног искуства у струци; искуство у раду у кардиоваскуларној интензив-
ној нези; лиценца за рад. Кандидати уз пријаву подносе: CV, неоверене 
доказе о испуњености услова (копија: дипломе о завршеној медицинској 
школи општи смер, уверења о положеном стручном испиту, лиценце) и 
потврду о радном искуству.

Медицинска сестра - техничар
на Одељењу кардиологије

УСЛОВИ: виша или средња медицинска школа - општи смер; 3 године 
радног искуства у струци; лиценца за рад.  Кандидати уз пријаву подносе: 
CV, неоверене доказе о испуњености услова (копија: дипломе о завршеној 
медицинској школи општи смер, уверења о положеном стручном испиту, 
лиценце) и потврду о радном искуству.

Медицинска сестра - инструментарка
на Одељењу електрофизиологије

УСЛОВИ: виша или средња медицинска школа - општи смер; 6 месеци 
радног исксутва на раду у инвазивним гранама медицине. Кандидати уз 
пријаву подносе: CV, неоверене доказе о испуњености услова (копија: 
дипломе о завршеној медицинској школи општи смер, уверења о положе-
ном стручном испиту, лиценце) и потврду о радном искуству.

Лекар опште медицине
на Клиници за кардиохирургију

УСЛОВИ: медицински факултет; лиценца лекарске коморе; радно иску-

Медицина
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ство у струци минимум 3 године. Кандидати уз пријаву подносе: CV, 
неоверене доказе о испуњености услова (копија: дипломе о завршеном 
медицинском факултету, уверења о положеном стручном испиту, лицен-
це) и потврду о дужини радног стажа.

Болничар
на Одељењу интензивне неге

5 извршилаца

Болничар
на Одељењу опште неге

5 извршилаца

УСЛОВИ: најмање основна школа; 6 месеци радног исксутва на истим или 
сличним пословима. Кандидати уз пријаву подносе: CV, неоверене доказе 
о испуњености услова (копија: дипломе о завршеној школи) и потврду о 
радном искуству.

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

ДОМ ЗДРАВЉА КУЧЕВО
12240 Кучево, Жике Поповића 48

Доктор медицине
на одређено време због повећаног обима посла

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен медицински факултет, 
положен стручни испит за звање доктора медицине и поседовање лицен-
це. Потребна документација: пријава на конкурс са биографијом, овере-
на фотокопија дипломе медицинског факултета, оверена фотокопија уве-
рења о положеном стручном испиту (уколико је кандидат био у радном 
односу дужан је да достави и лиценцу), извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или фотокопија, не старија од 6 месеци), уверење о држављан-
ству (оригинал или фотокопија, не старије од 6 месеци), уверење суда (не 
старије од 6 месеци).

Информатичар
на одређено време због повећаног обима посла

УСЛОВИ: VI или VII степен стручне спреме, информатички смер. Потреб-
на документација: пријава на конкурс са биографијом, оверена фото-
копија дипломе завршеног факултета/школе, извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или фотокопија, не старија од 6 месеци), уверење о 
држављанству (оригинал или фотокопија, не старије од 6 месеци), уве-
рење суда (не старије од 6 месеци).

ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати. Пријаву са биографијом и потребном документацијом доста-
вити на адресу: Дом здравља Кучево, Жике Поповића 48, 12240 Кучево, 
са назнаком: „Пријава на оглас за радно место ___________ редни број 
__________“.

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР
17500 Врање, Ј. Ј. Лунге 1

Медицинска сестра - техничар
за рад у Служби за гинекологију и акушерство, ОЈ 

Општа болница Врање, на одређено време ради замене 
привремено одсутне раднице

УСЛОВИ: средња стручна спрема - медицинска школа, смер општи, IV 
степен стручне спреме.

Спремач
за рад у Одсеку за одржавање хигијене ОЈ Дом здравља 
Врање, при Служби за техничке, помоћне и друге сличне 
послове Здравственог центра Врање, на одређено време 

ради замене привремено одсутног радника

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена основна школа.

ОСТАЛО: Уз захтев за заснивање радног односа за радно место - меди-
цинска сестра - техничар приложити: CV (кратку биографију), оверену 
фотокопију дипломе о завршеној школи, оверену фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту, дозволу за рад - лиценцу издату од надлеж-

ног органа или решење о упису у комору. Уз захтев за заснивање рад-
ног односа за радно место - спремач приложити: доказ о испуњености 
услова и оверену фотокопију сведочанства о завршеној основној шко-
ли. Кандидати који се јаве на оглас могу бити позвани на разговор ради 
пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему 
(претходно искуство у раду, просечна оцена у току школовања, додат-
но образовање или оспособљеност, дужина трајања школовања, итд). 
О разговору са кандидатом обавезно се сачињава записник. О избору 
кандидата одлучује в.д. директора Здравственог центра Врање. Дирек-
тор претходно може прибавити мишљење руководиоца организационе 
јединице у којој ће кандидат по пријему радити. Рок у коме кандидат 
мора бити обавештен о избору не може бити дужи од 30 дана. Приликом 
заснивања радног односа кандидати су дужни да доставе лекарско уве-
рење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива 
радни однос. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања на 
сајту Министарства здравља РС. Захтев за заснивање радног односа, са 
назнаком: „За радно место“, доставити поштом или личном доставом у 
писарници Здравственог центра Врање, Ј. Ј. Лунге 1.

КЛИНИЧКО-БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР 
„ЗВЕЗДАРА“

11000 Београд, Димитрија Туцовића 161
тел. 011/380-69-69

факс: 011/380-96-50

Дипломирани економиста
за рад у Сектору за финансијске послове

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен економски факултет, 5 
година радног искуства у струци. Потребно је уз биографију приложити: 
диплому о завршеном факултету, потврду о радном искуству и уверење о 
неосуђиваности. Пријаве са биографијом и овереним фотокопијама дока-
за о испуњавању захтеваних услова подносе се у року од 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“, на горенаведену адресу, са назна-
ком: „За конкурс ради пријема у радни однос“. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће бити узете у разматрање. Учесници у огласу писмено 
ће бити обавештени.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА 
ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ 

„ГОРЊА ТОПОНИЦА“
18202 Горња Топоница

Помоћни радник у ложионици
на одређено време до 5 месеци

УСЛОВИ: завршена основна школа. Уз пријаву - биографију доставити: 
оверену фотокопију сведочанства о завршеној основној школи, фотоко-
пију извода из матичне књиге рођених, фотокопију уверења о држављан-
ству. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

ДОМ ЗДРАВЉА „СМЕДЕРЕВО“
11300 Смедерево, Кнез Михаилова 51

тел. 026/240-500

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних Законом о раду 
мора да испуњава и следеће услове: завршен медицински факултет, 
специјализација из гране медицине која је из делатности Дома здравља 
„Смедерево“ Смедерево, најмање пет година радног стажа по положе-
ном специјалистичком испиту или завршен економски или правни факул-
тет, едукација из области здравственог менаџмента, најмање пет година 
радног стажа у области здравствене заштите, од којих је најмање три 
године радног стажа на пословима руковођења у здравственој заштити. 
Докази: оверена фотокопија дипломе о завршеном медицинском факул-
тету, оверена фотокопија дипломе о завршеној специјализацији из гране 
медицине која је из делатности Дома здравља „Смедерево“ Смедерево, 
потврда о дужини радног стажа по положеном специјалистичком испиту, 
потврда суда да се против кандидата не води судски поступак за кривич-
на дела против здравља људи или оверена фотокопија дипломе о завр-
шеном економском или правном факултету, оверена фотокопија дипломе 
о завршеној едукацији из области здравственог менаџмента, потврда о 
дужини радног стажа у области здравствене заштите, потврда суда да 
се против кандидата не води судски поступак за кривична дела против 
здравља људи. Уз тражену документацију кандидати достављају и кратку 
биографију. Рок за подношење тражене документације је 15 дана од дана 
објављивања.

Медицина
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ДОМ ЗДРАВЉА „СМЕДЕРЕВО“
11300 Смедерево, Кнез Михаилова 51

тел. 026/240-500

Заменик директора
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних Законом о раду 
мора да испуњава и следеће услове: завршен медицински факултет, 
специјализација из гране медицине која је из делатности Дома здравља 
„Смедерево“ Смедерево, најмање пет година радног стажа по положе-
ном специјалистичком испиту или завршен економски или правни факул-
тет, едукацију из области здравственог менаџмента, најмање пет година 
радног стажа у области здравствене заштите, од којих је најмање три 
године радног стажа на пословима руковођења у здравственој заштити. 
Докази: оверена фотокопија дипломе о завршеном медицинском факул-
тету, оверена фотокопија дипломе о завршеној специјализацији из гране 
медицине која је из делатности Дома здравља „Смедерево“ Смедерево, 
потврда о дужини радног стажа по положеном специјалистичком испиту, 
потврда суда да се против кандидата не води судски поступак за кривич-
на дела против здравља људи или оверена фотокопија дипломе о завр-
шеном економском или правном факултету, оверена фотокопија дипломе 
о завршеној едукацији из области здравственог менаџмента, потврда о 
дужини радног стажа у области здравствене заштите, потврда суда да 
се против кандидата не води судски поступак за кривична дела против 
здравља људи. Уз тражену документацију кандидати достављају и крат-
ку биографију. Рок за подношење тражене документације је 15 дана од 
дана објављивања. Документацију за оба конкурса доставити у затво-
реним ковертама - лично или поштом, уз обавезну назнаку: „За конкурс 
за директора“ или „За конкурс за заменика директора“, на адресу: Дом 
здравља Смедерево, Кнез Михаилова 51, Смедерево.

  Пољопривреда

VS „VET SELECT SISTEM“ DОО
24214 Доњи Таванкут, Иве Лоле Рибара 1

тел. 063/524-431

Послови у основној одгајивачкој делатности

УСЛОВИ: VI или VII степен стручне спреме, инжењер пољопривреде или 
дипломирани инжењер пољопривреде, смер сточарство, познавање рада 
на рачунару, возачка дозвола „Б“ категорије, пожељно знање мађарског 
језика на почетном нивоу, пробни рад 3 месеца, рад у сменама. Кандида-
ти биографије шаљу на e-mail: vetselectsistem@gmail.com. Ближе инфор-
мације могу се добити на број телефона: 063/524-431. Оглас је отворен 
до 15.12.2014. године.

          Наука и образовање

БЕОГРА Д

ТРЕЋА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА
11000 Београд, Његошева 15

тел. 011/3640-942

Наставник енглеског језика
на одређено време

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор, односно дипломирани 
филолог за енглески језик и књижевност.

Наставник математике
на одређено време

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор математике; дипло-
мирани математичар; дипломирани математичар за теоријску матема-
тику и примене; дипломирани математичар за рачунарство и инфор-
матику; дипломирани математичар-информатичар; дипломирани 
математичар-професор математике; дипломирани математичар за мате-
матику економије; професор математике и рачунарства; дипломирани 
математичар-астроном; дипломирани математичар-теоријска матема-
тика; дипломирани математичар-примењена математика; дипломира-
ни инжењер математике (са изборним предметом: основи геометрије); 
дипломирани информатичар; дипломирани професор математике-мас-
тер; дипломирани математичар-мастер; дипломирани инжењер мате-
матике-мастер (са изборним предметом: основи геометрије); професор 
математике-теоријско усмерење; професор математике-теоријски смер.

Наставник грађанског васпитања
са 95% радног времена, на одређено време

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, лице које испуњава услове за 
наставника гимназије; да испуњава услове за стручног сарадника гимна-
зије-школског педагога или школског психолога. Наведена лица могу да 
изводе наставу ако су похађала један или више од следећих програма: 

Mедицина / Пољопривреда / Наука и образовање

Сајмови запошљавања

ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Услови за пријем у радни однос

Члан 120

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

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

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

које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрнављење, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање;

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

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

Доказ о испуњености услова из става 1, тач. 1) и 4) и 5) овог 
члана подносе се уз пријаву на конкурс, а из става 1 тачка 2) овог 
члана пре закључења уговора о раду. Доказ из става 1. тачка 3) 
овог члана прибавља установа.

Запосленом престаје радни однос ако се у току радног односа 
утврди да не испуњава услове из става 1 овог члана или ако одбије 
да се подвргне лекарском прегледу у надлежној здравственој уста-
нови на захтев директора.



Бесплатна публикација о запошљавању 25  03.12.2014.  |  Број 598 |   

Обука за наставника грађанског васпитања; Интерактивна обука/тимски 
рад; Ни црно ни бело; Умеће одрастања; Умеће комуникације; Активна 
настава/учење; Едукација за ненасиље; Речи су прозори или зидови; 
Чувари осмеха; Учионица добре воље; Култура критичког мишљења; 
Буквар дечијих права; Дебатни клуб; Безбедно дете; Злостављање и 
занемаривање.

ОСТАЛО: остали услови за наведена радна места: да кандидат испуња-
ва услове према члану 120 Закона о основама система образовања и 
васпитања; услове за рад наставника из чл. 8, 120, 122, 130 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 
52/11, 55/13). Сва лица која конкуришу за радна места наставника уколи-
ко немају положен стручни испит, имају обавезу да то учине у законском 
року, а по пријему у радни однос. Учесник конкурса је у обавези да уз 
пријаву на конкурс поднесе оригинална документа или оверене фото-
копије следећих доказа о испуњавању услова за пријем у радни однос: 
диплому о завршеном VII/1 степену стручне спреме у траженом занимању 
за назначено радно место; извод из матичне књиге рођених; уверење о 
држављанству; уверење да се против кандидата не води кривични посту-
пак и истрага (прибавља се у суду). Документа не могу бити старија од 
6 месеци. Докази о испуњености услова које кандидат мора да испуњава 
ради пријема у радни однос, а који се прибављају под законом прописа-
ним условима: лекарско уверење (подноси се пре закључења уговора о 
раду); извештај о психолошкој процени за рад са ученицима (пре закљу-
чења уговора о раду); да није осуђиван правноснажном пресудом за кри-
вична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања (прибавља Гимназија). Документација која није 
у складу са назначеним условима неће се узимати у разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 
ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ЕДУКАЦИЈУ 

И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
11000 Београд, Високог Стевана 2

Сарадник у звање асистента за ужу научну област 
Општа лингвистика

на одређено време од три године

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, завршен одговарајући факултет, 
просечне оцене на студијама првог степена најмање осам, као и да кан-
дидат испуњава услове предвиђене чл. 72 Закона о високом образовању 
(„Сл. гласник РС“, бр. 76/2005, 44/2010, 93/2012 и 89/2013) и услове 
предвиђене Статутом Факултета. Документа која је потребно доставити: 
пријава на конкурс, биографија, библиографија (са копијом радова), ове-
рене копије диплома, извод из матичне књиге рођених, држављанство 
и потврда надлежног органа да кандидат није под истрагом. Рок за под-
ношење пријава је 8 дана. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узимати у разматрање. Пријаве на конкурс са свим прилозима подносе се 
Факултету за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитета у Бео-
граду, Високог Стевана 2, у року од 8 дана од дана објављивања.

КРИМИНАЛИСТИЧКО-ПОЛИЦИЈСКА АКАДЕМИЈА
11080 Земун, Цара Душана 196

Наставник у звању редовног или ванредног професора 
за ужу научну област Безбедносне науке - Национална 

безбедност

УСЛОВИ: завршене основне студије - Криминалистичко-полицијска ака-
демија, полицијска академија, правни факултет, факултет политичких 
наука или факултет безбедности, стечен научни назив доктора наука из 
одговарајуће научне области и способност за наставни рад.

Наставник у звању доцента за ужу научну област 
Економске науке - Основи економије

на период од 5 година

УСЛОВИ: завршене основне студије - економски факултет, стечен науч-
ни назив доктора наука из одговарајуће научне области и способност за 
наставни рад.

Наставник у звању наставника страног језика за ужу 
научну област Енглески језик - посебни део

на период од 4 године

УСЛОВИ: завршене основне студије - филолошки факултет (енглески 
језик), стечено високо образовање првог степена, објављени стручни 
радови у одговарајућој 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, 89/13, 99/14) и Статута Кримина-
листичко-полицијске академије. Кандидат уз пријаву прилаже: биогра-
фију, уверење о држављанству Републике Србије, извод из матичне књи-
ге рођених, уверење да није под истрагом (које није старије од 6 месеци), 
диплому, односно уверење о високој стручној спреми, диплому или уве-
рење о стеченом одговарајућем стручном, академском, односно научном 
називу, списак научних и стручних радова, као и по један примерак тих 
радова. Пријаве са биографијом и траженим доказима о стеченом обра-
зовању достављају се на горенаведену адресу, у року од 8 дана од дана 
објављивања. Пријаве поднете по истеку рока и пријаве без потребних 
доказа неће се разматрати.

ВИСОКА ЗДРАВСТВЕНА ШКОЛА 
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У БЕОГРАДУ

11080 Земун, Цара Душана 254

Професор струковних студија, област Медицинске 
науке, ужа област Ветеринарске науке

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

УСЛОВИ: докторат медицинских наука, ветеринарска медицина.

Предавач, област Техничко-технолошке науке, ужа 
научна област Заштита на раду

на одређено време

УСЛОВИ: VII/2 степен, магистеријум или специјализација из области 
заштите на раду, искуство у настави 3 године.

Наставник практичне наставе, област Техничко-
технолошке науке, ужа област Заштита животне 

средине
са непуним радним временом, на одређено време до 1/3 

- допунски рад

УСЛОВИ: VII степен, факултет заштите на раду или дефектолошки факул-
тет са завршеном вишом медицинском школом, одсек виших санитарних 
техничара, искуство у настави 3 године.

Предавач, област Медицина, ужа научна област 
Здравствена нега
на одређено време

УСЛОВИ: VII/2 степен, магистеријум из медицинских, дефектолошких 
или мултидисциплинарних наука, дефектолошки, педагошки факултет са 
претходно завршеном вишом медицинском школом, одсек виших меди-
цинских сестара, искуство у настави 3 године.

Предавач, област Медицина, ужа научна област 
Педијатрија

са непуним радним временом, на одређено време

УСЛОВИ: VII/2 степен, специјализицаија из области педијатрије или 
субспецијализација из неонатологије, медицински факултет, искуство у 
настави 3 године.

Предавач, област Медицина, ужа научна област Јавно 
здравље

са 50% радног времена, на одређено време

УСЛОВИ: VII/2 степен, специјализација из области педијатрије или суб-
специјализација из неонатологије, медицински факултет, искуство у 
настави 3 године.

Наставник практичне наставе, област Природно-
математичке науке, ужа научна област Хемија

са 25% радног времена, на одређено време

УСЛОВИ: VII степен, медицински факултет, искуство у настави или струци 
3 године.

Наставник практичне наставе, област Природно-
математичке науке, ужа област Хигијена
са 25% радног времена, на одређено време

УСЛОВИ: VII степен, медицински факултет, искуство у настави или струци 
3 године.
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ОСТАЛО: Општи и посебни услови предвиђени су Законом о високом 
образовању, Статутом школе и Правилником о систематизацији радних 
места. Кандидати који конкуришу за рад до 1/3 пуног радног времена 
на одређено време - допунски рад потребно је да приложе и сагласност 
своје матичне радне организације у којој се налазе у сталном радном 
односу. Пријаве на конкурс са биографијом, овереним дипломама, уве-
рењем о држављанству и другим прилозима којима кандидат доказује да 
испуњава услове конкурса подносе се у року од 8 дана од дана објављи-
вања, на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремено достављене 
пријаве неће се разматрати.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 
ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Кнеза Вишеслава 1
тел. 011/3053-921

Наставник за ужу научну област Шумарска политика, 
економика и организација шумарства и трговина 

шумарским производима

УСЛОВИ: научни степен доктора наука, способност за наставни рад, науч-
ни, односно стручни радови, шумарски факултет, одсек шумарство.

Наставник - доцент за ужу научну област Гајење шума

УСЛОВИ: научни степен доктора наука, способност за научни рад, науч-
ни, односно стручни радови, шумарски факултет, одсек шумарство.

Наставник - доцент за ужу научну област Пејзажна 
архитектура и хортикултура

за Катедру за пејзажну хортикултуру

УСЛОВИ: научни степен доктора наука, способност за наставни рад, науч-
ни, односно стручни радови, шумарски факултет, одсек ПАиХ.

Наставник - доцент за ужу научну област Трговина 
дрветом и економика прераде дрвета

УСЛОВИ: научни степен доктора наука, способност за наставни рад, науч-
ни, односно стручни радови, шумарски факултет, одсек ТМП.

Наставник - доцент за ужу научну област Пејзажна 
архитектура и хортикултура

за Катедру за планирање и пројектовање у пејзажној 
архитектури

УСЛОВИ: научни степен доктора наука, способност за научни рад, науч-
ни, односно стручни радови, шумарски факултет, одсек ПАиХ.

ОСТАЛО: Избор наставника - доцента и ванредних професора врши се на 
период од 5 година, а редовних професора на неодређено време. Остали 
услови за избор наставника утврђени су Законом о високом образовању, 
Статутом Универзитета у Београду и Статутом и Правилником о систе-
матизацији послова и радних задатака радника Шумарског факултета. 
Пријаве са биографијом и доказима о испуњености услова из конкурса 
(оверене фотокопије дипломе, из матичне књиге рођених, држављан-
ство, списак научних и стручних радова, сепарате радова...), достављају 
се надлежној служби Шумарског факултета у Београду, Кнеза Вишеслава 
1, у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“
11232 Рипањ, Ерчанска 3

тел. 011/8650-480

Професор енглеског језика
на одређено време, са 98% радног времена, до повратка 

запослене са породиљског одсуства

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, кандидати су дуж-
ни да испуњавају и посебне услове предвиђене Правилником о органи-
зацији и систематизацији послова и Правилником о врсти стручне спреме 
наставника и стручних сарадника у основној школи. Уз пријаву приложи-
ти и доказе о испуњавању услова: доказ о стручној спреми, уверење о 
држављанству, извод из матичне књиге рођених, доказ да кандидат зна 
језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. Доказ о здравственој 
способности доставља се пре закључења уговора о раду. Доказ да кан-
дидати нису осуђивани - прибавља школа. Докази се подносе у ориги-
налу или у овереној фотокопији и не старији од 6 месеци. Кандидати су 
дужни да поднесу пријаву школи у року од 8 дана од дана објављивања 

у публикацији „Послови“. Одлука о избору биће донета у року од 8 дана 
од дана резултата психолошке процене способности кандидата за рад са 
децом и ученицима.

УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ 
ФАКУЛТЕТ ПРИМЕЊЕНИХ УМЕТНОСТИ

11000 Београд, Краља Петра 4

Расписује конкурс за избор:

Наставник у звање ванредног професора за ужу 
уметничку област Графика и књига, предмет: Графика 

књиге
на период од пет година

Наставник у звање доцента за ужу уметничку област 
Индустријски дизајн, предмети: Основе дизајна, 

Индустријски дизајн 1, 2 и 3, на Одсеку индустријски 
дизајн

на период од пет година

Сарадник у звање уметничког сарадника за ужу 
уметничку област Фотографија, на Одсеку примењена 

графика
на период од четири године

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

Кандидат који се пријави на конкурс подноси: пријаву, радну биографију 
на прописаном обрасцу 2 (два примерка у у штампаној форми и један 
у електронској форми на CD-у), оверену фотокопију или оверен препис 
дипломе, радове из области уметности, односно науке за коју конкури-
ше у складу са „репрезентативним референцама“ и уверење надлежног 
органа да правноснажном пресудом није осуђен за кривично дело против 
полне слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска 
установа или примања мита у обављању послова у високошколској уста-
нови (члан 62 став 4 Закона о високом образовању „Сл. гласник РС“, бр. 
76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013 и 99/2014).

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

Кандидат је дужан да на расписани конкурс поднесе радове на основу 
којих се може сагледати да ли и како влада материјом наставног предме-
та за који конкурише. Под радовима за уметничке предмете подразумева 
се од 5 до 10 оригиналних радова или фотографија радова који се не 
могу поднети у оригиналу, документација, пројекти и фотографије радо-
ва реализованих на одређеном месту или за одређене потребе. Поднети 
радови морају бити обележени именом кандидата/аутора. Под оригинал-
ним радовима подразумевају се и пројекти у свим областима који нису 
реализовани.

Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања. Учесници кон-
курса пријаву на конкурс, потписани списак приложене документације и 
поднетих радова у три примерка, комплетан образац 2 са попуњеним или 
непопуњеним пољима, потребну документацију којом доказују испуње-
ност конкурсних услова и радове подносе правној служби Факултета при-
мењених уметности у Београду, Краља Петра 4, у времену од 10,00 до 
13,00 часова.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. За додатне 
информације звати на број телефона: 011/3281-251.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд
Булевар краља Александра 73

Ванредни професор за ужу научну област Теорија кола 
и система

Доцент за ужу научну област Биомедицинска техника

Доцент за ужу научну област Електроенергетски 
системи

Наука и образовање



Бесплатна публикација о запошљавању 27  03.12.2014.  |  Број 598 |   

Асистент за ужу научну област Енергетски претварачи 
и погони

Асистент за ужу научну област Електроенергетски 
системи

Асистент за ужу научну област Рачунарска техника и 
информатика

Асистент за ужу научну област Рачунарска техника и 
информатика

УСЛОВИ: услови конкурса утврђени су Законом о високом образовању 
(„Сл. гласник РС“, бр. 76/2005, 100/2007 - аутентично тумачење, 97/2008, 
44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014) и Статутом Електротехничког факул-
тета, Критеријумима за стицање звања наставника Универзитета у Бео-
граду и Критеријумима за стицање звања наставника и сарадника на 
Електротехничком факултету у Београду, у складу са којима ће бити 
извршен избор пријављених кандидата. Молбе са потребним документи-
ма (биографија са списком објављених радова, копија дипломе, односно 
уверења које важи до издавања дипломе и уверење о држављанству), 
доставити у року од 15 дана од дана објављивања, архиви Факултета, 
Булевар краља Александра 73.

ОСНОВНА ШКОЛА 
„РАДЕ ДРАИНАЦ“

11000 Београд - Борча, Ковиловска 1

Наставник разредне наставе
на одређено време - замена одсутног запосленог дуже од 

60 дана

Наставник физике и хемије
на одређено време - замена одсутног запосленог дуже од 

60 дана

Наставник руског језика
са 10% радног времена, на одређено време - замена 

одсутног запосленог дуже од 60 дана

Педагошки асистент
на одређено време до краја школске 2014/2015. године

УСЛОВИ: За радна места наставника услови су предвиђени чл. 8 и 120 
став 1 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС“, бр. 72/09, 52/2011, 55/3013), Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС 
- Просветни гласник“, бр. 11/2012 и 15/2013). За радно место: педагошки 
асистент - лице које је завршило програм обуке за педагошког асистента 
и да испуњава услове утврђене Правилником о програму обуке за педа-
гошког асистента.

ОСТАЛО: да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања; да је држављанин Републике Србије; 
да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на 
конкурс доставити: кратке биографске податке, оверену фотокопију 
дипломе о стеченој врсти и степену образовања, извод из матичне књиге 
рођених и уверење о држављанству. Кандидати за радна места настав-
ника достављају поред наведеног и: лица која су стекла академско звање 
мастер у обавези су да доставе и уверење или диплому о претходно завр-
шеним основним академским студијама, доказ о поседовању образовања 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на висо-
кошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 
30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским сис-
темом преноса бодова - издато од одговарајуће високошколске установе, 
односно уверење или други одговарајући документ о положеном испиту 
из педагогије и психологије у току студија или доказ о положеном струч-
ном испиту, односно положеном испиту за лиценцу; уколико кандидат 
није стекао средње, више или високо образовање на српском језику, у 
обавези је да достави доказ да је положио испит из српског језика по про-
граму одговарајуће високошколске установе. Кандидат за радно место: 
педагошки асистент - доставља и доказ о завршеном програму обуке за 
педагошког асистента. Доказ о поседовању психичке, физичке и здрав-
ствене способности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) 
- подноси се пре закључења уговора о раду. Доказ о неосуђиваности - 
прибавља школа. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови“. 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 телефона: 011/3322-950.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Краљице Марије 16

Наставник у звању доцента или ванредног професора 
за ужу научну област Бродоградња

на одређено време од 5 година, са пуним радним 
временом

УСЛОВИ: завршен машински факултет - VIII степен стручне спреме, док-
тор наука и други услови утврђени чланом 65 Закона о високом образо-
вању и чланом 118 Статута Машинског факултета.

Наставник у звању доцента за ужу научну област 
Бродоградња

на одређено време од 5 година, са пуним радним временом
2 извршиоца

УСЛОВИ: завршен машински факултет - VIII степен стручне спреме, док-
тор наука и други услови утврђени чланом 65 Закона о високом образо-
вању и чланом 118 Статута Машинског факултета.

Сарадник у звању асистента за ужу научну област 
Опште машинске конструкције

на одређено време од 3 године, са пуним радним 
временом

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

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: биографију, оверене копије 
диплома, списак радова и сепарате објављених радова. Пријаве достави-
ти на адресу: Машински факултет, Краљице Марије 16, 11120 Београд 35, 
соба бр. 121, у року од 15 дана од дана објављивања.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 
РУДАРСКО-ГЕОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Ђушина 7

Редовни професор или ванредни професор за ужу 
научну област Припрема минералних сировина, 

заштита животне средине и заштита на раду

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из научне области којој 
припада ужа научна област. Остали услови утврђени су одредбама члана 
64 став 8, односно члана 64 став 7 Закона о високом образовању („Сл. 
гласник РС“, бр. 76/2005, 97/2008 и 44/2010), у складу са којима ће бити 
извршен избор пријављених кандидата. Радни однос је на одређено вре-
ме од пет година за ванредног професора, односно на неодређено време 
за редовног професора.

Доцент за ужу научну област Експлоатација чврстих 
минералних сировина и механика стена

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из научне области којој 
припада ужа научна област. Остали услови утврђени су одредбама члана 
64 став 5 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005, 
97/2008 и 44/2010), у складу са којима ће бити извршен избор пријавље-
них кандидата. Радни однос је на одређено време од пет година.

Асистент за ужу научну област Експлоатација чврстих 
минералних сировина и механика стена

УСЛОВИ: У звање асистента бира се студент одговарајућих докторских 
студија који је претходне нивое студија завршио са укупном просечном 
оценом најмање 08,00 или кандидат који има академски назив магистра 
наука коме је прихваћена тема докторске дисертације. Наведени усло-
ви утврђени су одредбама члана 72 став 1 и став 2 Закона о високом 
образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005, 97/2008 и 44/2010) и Статутом 
Рударско-геолошког факултета Универзитета у Београду. Радни однос је 
на одређено време од три године.

ОСТАЛО: Пријаве са прилозима (биографија, списак стручних радова, 
радови, диплома о одговарајућој стручној спреми и потврде о статусу) 
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доставити на горенаведену адресу. Рок за пријављивање је 15 дана од 
дана објављивања.

ПОНОВО ОГЛАШАВА 
ОСНОВНА ШКОЛА 

„КНЕЗ СИМА МАРКОВИЋ“
Барајево, Светосавска 77

тел. 011/8300-124

Наставник физике
на одређено време, са 40% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове предвиђене чланом 120 
Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13). Уз пријаву приложити: оверену фотокопију 
дипломе и уверење о држављанству РС. Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања.

ОСНОВНА ШКОЛА 
„ЉУБА НЕНАДОВИЋ“

11030 Београд, Аце Јоксимовића 25
тел. 011/2512-093, 2394-076

Наставник српског језика
на одређено време до повратка запослене са радног 

места директора школе

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

запослене са породиљског одсуства, односно одсуства 
ради неге детета

Наставник математике
на одређено време, са 30% радног времена, до повратка 

запосленог са радног места помоћника директора, 
односно најдуже до 31.08.2015. године

УСЛОВИ: да кандидат поседује одговарајући степен и врсту образовања 
предвиђен Правилником о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни глас-
ник“, бр. 11/12 и 15/2013) и да испуњава услове утврђене чл. 8 и чл. 
120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13). Уз пријаву на конкурс приложити: овере-
ну фотокопију дипломе о стеченом образовању, оверену копију стручног 
испита - лиценце (уколико кандидат има лиценцу), доказ о испуњености 
услова из члана 8 став 4 Закона о основама система образовања и васпи-
тања, односно да је кандидат у току студија положио испит из педагогије 
и психологије или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу, 
оверену копију уверења о држављанству РС - не старије од 6 месеци, ори-
гинал или оверену копију извода из матичне књиге рођених. Кандидати 
који уђу у ужи избор биће упућени на претходну проверу психофизич-
ких 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 васпитања - 
прибавља школа. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете 
у разматрање.

ОШ „БИСА СИМИЋ“
11408 Велика Крсна

Наставник енглеског језика
са 95% радног времена, на одређено време до повратка 

запослене са породиљског одсуства

Наставник немачког језика
са 55% радног времена, на одређено време до повратка 

запосленог са неплаћеног одсуства

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

мандат директора школе

УСЛОВИ: одговарајуће образовање према Правилнику о врсти стручне 
спреме наставника и стручних сарадника у основној школи, држављан-
ство Републике Србије, да кандидат није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о 

основама система образовања и васпитања, да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима. Предвиђена је и 
претходна психолошка процена способности кандидата за рад са децом 
и ученицима, коју врши надлежна служба за послове запошљавања, при-
меном стандардизованих поступака. Рок за пријављивање је 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се узимати у разматрање.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА 
ОСНОВНА ШКОЛА 

„КНЕЗ СИМА МАРКОВИЋ“
Барајево, Светосавска 77

тел. 011/8300-124

Оглас објављен 05.11.2014. године у публикацији „Послови“, за 
радно место: наставник физике, поништава се у целости.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА 
ОСНОВНА ШКОЛА 

„КНЕЗ СИМА МАРКОВИЋ“
Барајево, Светосавска 77

тел. 011/8300-124

Оглас објављен 19.11.2014. године у публикацији „Послови“, за 
радно место: наставник историје, поништава се у целости, због 
повратка радника са боловања.

ПРВА СПОРТСКА 
КОШАРКАШКА ГИМНАЗИЈА

11250 Београд, Стјепана Супанца 15а
тел. 011/2570-199

e-mail: оffice@koledz-beograd.еdu.rs

Наставник математике

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање одређеног занимања (дипл. 
математичар), према Правилнику о врсти стручне спреме наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве, као и достављање документације која није у складу 
са наведеним неће се узети у разматрање. Уз пријаву приложити: био-
графију, уверење о држављанству РС, извод из матичне књиге рођених 
и оверену диплому. Пријаве на конкурс слати на горенаведену адресу 
или мејл.

ФАКУЛТЕТ СПОРТА И 
ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА

11030 Београд, Благоја Паровића 156
тел. 011/3531-018

Асистент за предмет: Теорија и методика ритмичке 
гимнастике, ужа научна област Теорија и технологија 

спорта и физичког васпитања
на Факултету спорта и физичког васпитања у Београду, 

за период од 3 године

УСЛОВИ: да кандидати испуњавају услове предвиђене чл. 72 Закона о 
високом образовању РС и да имају завршен Факултет спорта и физич-
ког васпитања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у 
разматрање.

Асистент за предмет: Теорија физичке културе, 
ужа научна област Теорија и технологија спорта и 

физичког васпитања
на Факултету спорта и физичког васпитања у Београду, 

за период од 3 године

УСЛОВИ: да кандидати испуњавају услове предвиђене чл. 72 Закона о 
високом образовању РС и да имају завршен Факултет спорта и физич-
ког васпитања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у 
разматрање.
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Булевар краља Александра 67

Ванредни професор за Грађанскоправну ужу научну 
област, предмет: Грађанско право - општи део и 

Стварно право (поновни избор)
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука из 
научне области за коју се бира. Остали услови утврђени чланом 64 став 7 
Закона о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - 
аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12 и 89/13) и чл. 105 и 107 Статута 
Правног факултета Универзитета у Београду.

Доцент за ужу научну област Правна историја, 
предмет: Упоредна правна традиција

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука из 
научне области за коју се бира. Остали услови утврђени чланом 64 став 
5 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - 
аутентично тумачење, 97/08 44/10, 93/12 и 89/13), чл. 105 и 107 Статута 
Правног факултета Универзитета у Београду.

ОСТАЛО: Пријаве кандидата са прилозима (биографија, списак науч-
них радова, радови, дипломе о одговарајућој стручној спреми, извод из 
матичне књиге рођених и уверење о држављанству) подносе се Прав-
ном факултету Универзитета у Београду, Булевар краља Александра 67, у 
року од 15 дана од дана објављивања.

ОШ „1300 КАПЛАРА“
11050 Београд, Панчина 1
тел/факс: 011/2411-519

Наставник разредне наставе у продуженом боравку
на одређено време ради замене запосленог током 

обављања функције директора школе

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме; кандидати треба да испуњавају 
услове из чл. 8 и 120 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013); да имају одго-
варајуће образовање у складу са Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник 
РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012 и 15/2013); психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да нису осуђивани 
правноснажном пресудом за кривична дела утврђена чланом 120 Закона 
о основама система образовање и васпитања, и за које није у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; држављанство Републи-
ке Србије. Услов да кандидати имају психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима доказује се лекарским уверењем 
које изабрани кандидат доставља накнадно, пре закључења уговора о 
раду. Доказ о неосуђиваности прибавља школа. Кандидати су у обаве-
зи да доставе: пријаву на конкурс, оверен препис или оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом образовању, уверење о држављанству РС или 
оверену фотокопију (не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге 
рођених или оверену фотокопију (не старије од 6 месеци), доказ о знању 
језика на ком се остварује образовно-васпитни рад (осим кандидата који 
су одговарајуће образовање стекли на језику на ком се остварује обра-
зовно-васпитни рад).

ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве на 
кнонкурс подносе се у затвореним ковертама, са назнаком: „За конкурс за 
наставника“, непосредно у школи или поштом на адресу школе.

ОСНОВНА ШКОЛА 
„ВЛАДИМИР НАЗОР“

11000 Београд, Милана Мијалковића 11

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене наставнице на 

породиљском одсуству

Наставник физике
са 20% радног времена, на одређено време ради замене 

наставнице на породиљском одсуству

УСЛОВИ: одговарајућа стручна спрема у траженом занимању, а у свему 

према Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији радних 
места за запослене у основној школи; да је кандидат држављанин РС; да 
има психичку и здравствену способност за рад; да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и васпитања. Рок за пријављи-
вање је 8 дана од дана објављивања. Ближе информације о условима 
конкурса могу се добити у секретаријату школе и на број телефона: 
011/2571-757.

МУЗИЧКА ШКОЛА 
„КОСТА МАНОЈЛОВИЋ“
11080 Земун, Немањина 9

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

запослене која је именована за помоћника директора

Наставник хармонике
на одређено време до престанка мандата директору 

школе

Наставник клавира
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског и неплаћеног одсуства
2 извршиоца

Наставник гитаре
на одређено време до повратка радника са неплаћеног 

одсуства

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

запослене која је именована за помоћника директора

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у складу са чл. 8 и 120 Зако-
на о основама система образовања и васпитања и Правилником о врсти 
стручне спреме наставника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни 
гласник“, бр. 11/2012) и Правилником о врсти стручне спреме наставни-
ка, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама („Сл. 
гласник РС“, бр. 5/91, 8/03, 11/04, 5/05, 6/05, 2/07, 4/07, 7/08, 11/08, 5/11 
и 8/11); психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом 
и ученицима. Уз пријаву на конкурс кандидат доставља оверене копије 
докумената, не старије од 6 месеци: оверену фотокопију дипломе о сте-
ченом образовању; оверену фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту (лиценци), уколико је кандидат исти положио; извод из матичне 
књиге рођених; уверење о држављанству - не старије од 6 месеци. У 
поступку одлучивања о избору наставника врши се претходна провера 
психофизичких способности за рад са децом, коју врши надлежна служ-
ба за послове запошљавања; лекарско уверење доставља се пре закљу-
чења уговора о раду, а доказ о неосуђиваности прибавља школа. Пријаве 
са доказима слати на горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс“. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

БОР

ОШ „3. ОКТОБАР“
19210 Бор, 3. октобар 71

Наставник математике
на одређено време до повратка одсутног радника

Наставник математике
на одређено време до повратка одсутног радника, са 

11% радног времена

УСЛОВИ: професор математике; дипломирани математичар; дипломи-
рани математичар за теоријску математику и примене; дипломирани 
математичар за рачуноводство и информатику; дипломирани матема-
тичар-информатичар; професор математике и рачунарства; дипл. мате-
матичар за математику економије; професор информатике-математике; 
дипл. математичар-астроном; дипл. математичар-примењена математи-
ка; дипл. математичар-математика финансија; дипл. информатичар; мас-
тер математичар; мастер професор математике; мастер професор мате-
матике и физике; мастер професор математике и информатике; мастер 
професор физике и математике; мастер професор информатике и мате-
матике; дипл. професор математике-мастер; дипл. математичар-мастер; 
дипл. инжењер математике-мастер; дипл. математичар-професор мате-
матике; дипл. математичар-теоријска математика; дипл. инжењер мате-
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матике; професор хемије-математике; професор географије-математике; 
професор физике-математике; професор биологије-математике; профе-
сор математике-теоријско усмерење; професор математике-теоријски 
смер; дипл. математичар и информатичар. Лица која су стекла академ-
ско звање мастер, односно дипломирани мастер треба да имају завршене 
основне академске студије на студијским програмима из области матема-
тике или примењене математике (са положеним испитом из предмета: 
геометрија или основи геометрије) или двопредметне наставе математи-
ке и физике, односно математике и информатике.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат прилаже: доказ о држављанству Републике 
Србије (уверење о држављанству или извод из матичне књиге рођених); 
оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; 
оверен препис или оверену фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту, односно испиту за лиценцу; доказ о знању језика на ком се ост-
варује образовно - васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће 
образовање стекли на том језику, пошто се сматра да они познају језик 
на ком се изводи образовно - васпитни рад). Потврду да кандидат није 
осуђиван правноснажном судском пресудом за кривична дела утврђена 
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и вас-
питања - прибавља школа. У поступку одлучивања надлежна служба за 
послове запошљавања извршиће проверу психофизичких способности 
оних кандидата који су ушли у ужи избор, за рад са децом и ученицима. 
Кандидат који буде изабран дужан је да пре потписивања уговора о раду 
школи достави лекарско уверење. Фотокопије докумената које нису ове-
рене од стране надлежног органа неће се узимати у обзир, а непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће бити разматране. Рок за пријављивање је 8 
дана од дана објављивања. Пријаве са потпуном документацијом донети 
лично или послати на адресу школе, са назнаком: „За конкурс“.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
19320 Кладово, Младост 1

тел/факс: 019/801-065
e-mail: tehskola@kladovonet.com

Наставник историје
на одређено време до повратка запосленог са дужности 

директора, са 10% радног времена

Наставник социологије
на одређено време до повратка запосленог са дужности 

директора школе, са 10% радног времена

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове предвиђене чл. 8 став 2 и чл. 
120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013) и Правилником о изменама и допу-
нама Правилника о врсти стручне спреме наставника, стручних сарад-
ника и помоћних наставника у стручним школама („Сл. гласник РС“, бр. 
5/91...11/2008 и 9/2013). Уз пријаву доставити: диплому о стеченом висо-
ком образовању на студијама другог степена (мастер академске студије, 
специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне сту-
дије), по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 
2005. године или стечено на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године; доказ (уверење) да кандидат има образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на висо-
кошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 
30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова (кандидати који имају положен стручни испит или испит 
за лиценцу, тј. дозволу за самостални образовно - васпитни рад настав-
ника, подносе уверење о положеном стручном испиту, односно испиту за 
лиценцу); уверење о држављанству Републике Србије; извод из матичне 
књиге рођених; доказ да кандидат зна језик на ком се остварује обра-
зовно-васпитни рад, тј. српски језик, уколико је образовање стекао на 
страном језику. Уколико кандидат подноси копије доказа о испуњавању 
услова - исте морају бити оверене. Доказ о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са децом и ученицима - изабрани кандидат 
подноси пре закључења уговора о раду. Доказ о неосуђиваности прав-
носнажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и васпитања - прибавља шко-
ла по службеној дужности. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узети у разматрање.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
„БАМБИ“
19210 Бор

тел. 030/425-160

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: одговарајуће 
образовање; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања; држављанство Републике Србије. За директора предшкол-
ске установе може да буде изабрано лице које има образовање из члана 
8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања за васпи-
тача или стручног сарадника, дозволу за рад, обуку и положен испит за 
директора установе и најмање пет година рада у установи након стеченог 
одговарајућег образовања. За директора предшколске установе може да 
буде изабрано лице које има образовање из члана 8 став 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања за васпитача, дозволу за рад, обу-
ку и положен испит за директора установе и најмање десет година рада 
у предшколској установи на пословима васпитања и образовања, након 
стеченог одговарајућег образовања.

ОСТАЛО: Директор предшколске установе бира се на период од четири 
године. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса. 
Пријава са доказима о испуњавању услова подноси се на адресу уста-
нове, у року од 15 дана од дана објављивања, са назнаком: „Конкурс 
за директора“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у 
разматрање. Уз пријаву на конкурс кандидат подноси: оверен препис 
дипломе о стеченом образовању, као и друга уверења којима се доказује 
испуњеност услова за васпитача, односно психолога, логопеда, педаго-
га, педагога за ликовно, музичко и физичко васпитање, дозволу за рад 
васпитача, односно стручног сарадника, уверење о положеном испиту 
за директоре, потврду да има најмање 5 година рада у установи обра-
зовања, односно 10 година рада у предшколској установи, уверење о 
држављанству, односно доказе и уверења у складу са чланом 120 Зако-
на о основама система образовања и васпитања. Ближе информације 
о конкурсу могу се добити код секретара установе и на број телефона: 
030/425-160.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
19320 Кладово, Младост 1

тел/факс: 019/801-605
е-mail: tehskola@kladovonet.com

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: одговарајуће образовање за педагога или психолога и настав-
ника средње стручне школе, подручје рада: електротехника и машин-
ство и обрада метала; високо образовање стечено на студијама другог 
степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије 
или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо 
образовање почев од 10. септембра 2005. године или на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређи-
вао високо образовање до 10. септембра 2005. године; дозвола за рад 
наставника, пегагога и психолога (лиценца); завршена обука и положен 
испит за директора установе (с обзиром да програм обуке за директора 
школе и Правилник о полагању испита за директора школе нису донети, 
изабрани кандидат биће у обавези да у законском року положи испит за 
директора); психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом 
и ученицима (овај доказ изабрани кандидат подноси приликом закљу-
чења уговора о раду); држављанство Републике Србије; да кандидат 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања 
(овај доказ прибавља школа пре доношења одлуке о избору кандида-
та); најмање пет година рада у установи за образовање и васпитање, на 
пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег обра-
зовања; знање српског језика (овај доказ кандидат подноси уколико је 
образовање стекао на страном језику).

ОСТАЛО: Уз пријаву доставити оверене фотокопије дипломе и уверења 
о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту, уверење о 
држављанству, извод из матичне књиге рођених, потврду школе о рад-
ном искуству у области образовања и кратке биографске податке о својим 
стручним и организационим способностима, са прегледом кретања у 
служби. Рок за пријављивање је 15 дана. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати.

 Наука и образовање

Национална служба 
за запошљавање
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МАШИНСКО-ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА БОР
19210 Бор, Зелени булевар 24

Наставник математике
са 66,67% радног времена, на одређено време до краја 

школске године

УСЛОВИ: професор математике; дипл. математичар; дипл. математи-
чар-професор математике; дипл. математичар-примењена математи-
ка; дипл. инж. математике са изборним предметом: основи геометрије; 
дипл. информатичар; професор хемије-математике; професор геогра-
фије-математике; професор физике-математике; дипл. професор мате-
матике-мастер; професор математике-теоријско усмерење; професор 
математике-теоријски смер; професор информатике-математике; дипл. 
математичар-теоријска настава; дипл. математичар за теоријску матема-
тику и примену; дипл. математичар за рачунарство и информатику; дипл. 
математичар-информатичар; дипл. математичар-математика финансија; 
дипл. математичар-астроном; дипл. математичар за математику еконо-
мије; професор математике и рачунарства; професор биологије-мате-
матике; мастер математичар; мастер професор математике (лице мора 
претходно имати завршене основне академске студије на студијским про-
грамима из области математике и примењене математике са положеним 
испитом из предмета: геометрија или основи геометрије).

ОСТАЛО: Општи услови за заснивање радног односа у школи прописани 
су чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања. Посеб-
ни услови конкурса утврђени су одредбама Правилника о врсти стручне 
спреме наставника и стручних сарадника у настави у стручним школама. 
Уз пријаву на конкурс доставити: оверену фотокопију дипломе о стече-
ном образовању, уверење о држављанству (оригинал или оверену фото-
копију), извод из матичне књиге рођених, краћу биографију. Кандидат 
који буде изабран дужан је да пре закључења уговора о раду достави уве-
рење о психичкој и здравственој способности за рад са децом и ученици-
ма, не старије од 6 месеци. Право учешћа на конкурсу има кандидат који 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, 
о чему ће школа прибавити доказе по службеној дужности од СУП-а, за 
изабраног кандидата. Доказ о психофизичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима доставља се пре закључивања уговора о 
раду, а проверу психофизичких способности за рад са децом и ученицима 
вршиће Национална служба за запошљавање. Пријаве на конкурс слати 
на адресу школе, у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Одлука о избору кандидата по конкурсу биће донета у року од 
30 дана од дана истека рока за подношење пријава.

ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“
19210 Бор, Моше Пијаде 31

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове, односно да посе-
дује: држављанство Републике Србије; одговарајуће високо образовање 
(члан 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања) сте-
чено на студијама другог степена (мастер академске студије, специја-
листичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по 
пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. 
године или на основним студијама у трајању од најмање четири године, 
по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године, односно стечено одговарајуће високо образовање на студијама 
првог степена (основне академске, односно струковне студије), студија-
ма у трајању од три године или стечено више образовање; дозволу за 
рад-лиценцу; најмање пет година рада у установи на пословима образо-
вања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања, из члана 
8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања, односно 
најмање десет година рада у установи на пословима образовања и вас-
питања ако има одговарајуће образовање из члана 8 став 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања; психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и васпитања; да зна језик на 
ком се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс, која 
треба да садржи биографске податке са прегледом кретања у служби, 
евентуалне прилоге којима доказује стручне, организационе, педагошке 
и друге квалитете за обављање послова директора, кандидат обавезно 
прилаже: уверење о држављанству Републике Србије и извод из матичне 
књиге рођених у овереним фотокопијама; оверене фотокопије дипломе 
и уверења о положеном испиту за лиценцу; потврду да има најмање пет, 
односно десет година рада у установи на пословима образовања и васпи-
тања, након стеченог одговарајућег образовања; доказ да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима прилаже 

кандидат који је одлуком Школског одбора изабран за директора школе, 
а пре закључења уговора о раду; доказ да кандидат није осуђиван за 
горенаведена дела - прибавља школа. Кандидат изабран за директора 
школе дужан је да у року и условима прописаним законом или другим 
актом министра просвете, положи испит за директора школе. Учесницима 
конкурса благовремено ће бити достављено решење о избору директора 
школе. Приложена документа не смеју бити старија од 6 месеци. Рок за 
пријављивање на конкурс је 15 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Пријаве на конкурс са комплетном документацијом слати на 
адресу школе. Неблаговремене и пријаве са некомплетном документа-
цијом неће се разматрати.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
„МАРИЈА МУНЋАН“

19250 Мајданпек, Николе Тесле 5
тел. 030/581-284

Васпитач
на одређено време ради замене запосленог преко 60 

дана
2 извршиоца

УСЛОВИ: поседовање одговарајућег високог образовања: на студијама 
првог степена, студијама другог степена, студијама у трајању од три годи-
не, вишим образовањем; поседовање психичке, физичке и здравствене 
способности за рад са децом и ученицима; неосуђиваност правноснаж-
ном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања, држављанство Републике 
Србије. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања у публи-
кацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање. Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: доказ 
о држављанству Републике Србије (уверење о држављанству) и оверен 
препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању. Прија-
ве слати на горенаведену адресу.

ОШ „СТАНОЈЕ МИЉКОВИЋ“
19229 Брестовац, Маршала Тита 199

тел. 030/436-860

Наставник математике
на одређено време 12 месеци

2 извршиоца - један извршилац са 89% радног времена, 
за рад у издвојеном одељењу школе у Метовници и један 
извршилац са 89% радног времена, за рад у издвојеном 

одељењу школе у Шарбановцу

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, по образовању: професор матема-
тике, дипломирани математичар, дипломирани математичар за теоријс-
ку математику и примене, дипломирани математичар за рачунарство и 
информатику, мастер математичар, мастер професор математике и друго 
прописано образовање из подзаконског акта надлежног министра о сте-
пену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи. Лица која су стекла академско звање мастер или дипломирани 
мастер, треба да имају завршене основне академске студије на студијс-
ким програмима из области математике или примењене математике (са 
положеним испитом из предмета: геометрија или основи геометрије) 
или двопредметне наставе математике и физике, односно математике и 
информатике и да то докажу прилогом оверене фотокопије дипломе уз 
пријаву на конкурс. Лица која су стекла академско звање мастер, односно 
дипломирани мастер треба да поседују најмање 30 ЕСПБ из развојно-пе-
дагошких предмета. У радни однос на одређено време ради обављања 
послова наставника математике може бити примљен кандидат који 
испуњава следеће услове: да има одговарајуће образовање стечено на 
студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке 
академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису 
који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године 
или основне студије у трајању најмање четири године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на висо-
кошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 
30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским сис-
темом преноса бодова; наставник који је у току студија положио испите 
из педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно испит 
за лиценцу, сматра се да има захтевано образовање; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са ученицима; држављанство 
Републике Србије; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
на дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања; да добије позитивно мишљење на провери 
психофизичких способности за рад са ученицима од стране службе за 
запошљавање.

 Наука и образовање
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ОСТАЛО: Уз пријаву ка конкурс кандидати су дужни да доставе: овере-
ну копију или препис дипломе, односно друге јавне исправе о стеченом 
захтеваном образовању и доказ о образовању из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина, а за стечено академско звање мастер - 
оверену фотокопију дипломе о завршеним основним академским студија-
ма на одговарајућим студијским програмима; оверену копију или препис 
уверења о положеном стручном испиту, односно лиценцу, осим за при-
правника, а приправник - уверење факултета или оверену копију инде-
кса за наставне предмете: педагогија, психологија и методика; уверење 
о држављанству Републике Србије (не старије од шест месеци), извод 
из матичне књиге рођених - ради прибављања доказа из казнене еви-
денције; фотокопију личне карте - ради пријаве на социјално осигурање. 
Доказ из казнене евиденције прибавља школа. Лекарско уверење (не 
старије од шест месеци) изабрани кандидат доставља школи пре закљу-
чења уговора о раду. Рок за пријављивање је осам дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови“. Одлуку о избору кандидата директор ће 
донети у законском року, односно у року од осам дана од дана добијања 
резултата психолошке процене способности за рад са ученицима. Пријем 
у радни однос врши се на одређено време до преузимања запослених, 
односно до коначности одлуке о избору кандидата по конкурсу, када се 
стекну законске претпоставке за расписивање конкурса за пријем извр-
шилаца на неодређено време. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се разматрати. Пријаве са доказима доставити на адресу школе. Број 
телефона за контакт: 030/436-860.

ШОСО „ВИДОВДАН“
19210 Бор, Моше Пијаде 31

тел. 030/422-490

Наставник математике у средњој школи
са 45% радног времена

УСЛОВИ: професор математике; дипломирани математичар; дипломира-
ни дефектолог са завршеном вишом педагошком школом, група матема-
тика; дипл. дефектолог - олигофренолог са савладаним програмом мето-
дике наставе математике. Кандидати поред стручне спреме предвиђене 
у ал. 1 и 2 морају поседовати стручну дефектолошку оспособљеност или 
стручну спрему дипломираног дефектолога - дипломирани дефектолог са 
завршеном вишом педагошком школом - група математика.

Наставник математике у основној школи
са 20% радног времена

УСЛОВИ: професор математике; дипломирани математичар; дипломира-
ни математичар за теоријску математику и примене, дипломирани мате-
матичар за рачуноводство и информатику, дипломирани математичар - 
информатичар, професор математике и рачунарства, дипл. математичар 
за математику економије, професор информатике - математике, дипл. 
математичар - астроном, дипл. математичар - примењена математика, 
дипл. математичар - математика финансија, дипл. информатичар, мас-
тер математичар, мастер професор математике, мастер професор мате-
матике и физике, мастер професор математике и информатике, мастер 
професор физике и математике, мастер професор информатике и мате-
матике, дипл. професор математике - мастер, дипл. математичар - мас-
тер, дипл. инжењер математике - мастер, дипл. математичар - професор 
математике, дипл. математичар - теоријска математика, дипл. инжењер 
математике, професор хемије - математике, професор географије - мате-
матике, професор физике - математике, професор биологије - матема-
тике, професор математике - теоријско усмерење, професор математи-
ке - теоријски смер, дипл. 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 примењене математике (са положеним испитом 
из предмета: геометрија или основи геометрије) или двопредметне наста-
ве математике и физике, односно математике и информатике.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат прилаже: доказ о држављанству Републике 
Србије (уверење о држављанству или извод из матичне књиге рођених); 
оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; 
оверен препис или оверену фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту, односно испиту за лиценцу; уверење о оспособљености за рад са 
ученицима ометеним у развоју (за радно место под бр. 1); доказ о знању 
језика на ком се остварује образовно-васпитни рад (осим кандидата који 
су одговарајуће образовање стекли на том језику, пошто се сматра да они 
познају језик на ком се изводи образовно-васпитни рад); потврду да није 
осуђиван правноснажном судском пресудом за кривична дела утврђена 
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и вас-
питања - прибавља школа. У поступку одлучивања надлежна служба за 
послове запошљавања извршиће проверу психофизичких способности 
кандидата који су ушли у ужи избор, за рад са децом и ученицима. Кан-
дидат који буде изабран дужан је да пре потписивања уговора о раду 

школи достави лекарско уверење. Фотокопије докумената које нису ове-
рене од стране надлежног органа неће се узимати у обзир, а непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће бити разматране. Рок за пријављивање је 8 
дана од дана објављивања. Пријаве са потпуном документацијом донети 
лично или послати на горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс“.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“
19220 Доњи Милановац, Стевана Мокрањца 14

тел. 030/590-142

Наставник физичког васпитања
за 90% радног времена, на одређено време до повратка 

запосленог одсутног са рада преко 60 дана

УСЛОВИ: одговарајуће образовање предвиђено чланом 8 и услови про-
писани чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11) и Правилником о врсти струч-
не спреме наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. глас-
ник РС - Просветни гласник“, бр. 11/12 и 15/13), да у складу са чланом 8 
став 4 Закона о основама система образовања и васпитања има образо-
вање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студија или након дипломирања од нај-
мање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским 
системом преноса бодова (кандидат који је у току студија положио испите 
из педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно испит 
за лиценцу, сматра се да има образовање из наведених дисциплина). Уз 
пријаву кандидат треба да достави следећу документацију (у оригиналу 
или оверене фотокопије докумената): диплому о степену и врсти обра-
зовања, уверење о држављанству (не старије од шест месеци) и извод 
из матичне књиге рођених. Школа прибавља доказ прописан чланом 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. 
Директор школе врши ужи избор кандидата које упућује на проверу пси-
хофизичких способности за рад са децом и ученицима, у року од 8 дана 
од дана истека рока за подношење пријава, а проверу врши надлежна 
служба за послове запошљавања, применом стандардизованих поступа-
ка. Директор доноси одлуку о избору кандидата у року од 8 дана од дана 
добијања резултата провере психофизичких способности. Уверење о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способности (не старије од шест месеци) 
- кандидат ће доставити по коначности одлуке директора о избору, а пре 
закључења уговора о раду. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматра-
не. Пријаву са доказима о испуњености услова слати на адресу школе.

ВАЉЕВО

ОШ „ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ“
14000 Ваљево, Владимира Назора 2

тел. 014/221-512

Директор
на одређено време од четири године

УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба да испуњава услове пропи-
сане чланом 8 став 2, чланом 59 став 5 и чланом 120 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 
55/13): да има одговарајуће високо образовање из члана 8 став 2 Зако-
на о основама система образовања и васпитања за наставника основне 
школе, педагога и психолога; дозволу за рад; обуку и положен испит за 
директора установе (програм обуке за директора и Правилник о пола-
гању испита за директора није донет, а изабрани кандидат биће у оба-
вези да у законском року положи испит за директора установе); најмање 
пет година рада у установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања; психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство 
Републике Србије; да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни 
рад (стечено високо образовање на српском језику или положен испит 
из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе). Уз 
пријаву на конкурс кандидат је обавезан да достави: оверену фотокопију 
дипломе о одговарајућем високом образовању; оверену фотокопију уве-
рења о положеном стручном испиту, тј. испиту за лиценцу за наставника 
или стручног сарадника; потврду о радном искуству на пословима обра-
зовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања, најмање 
пет година рада у установи на наведеним пословима (не старије од шест 
месеци); уверење о држављанству Републике Србије (не старије од шест 
месеци); извод из матичне књиге рођених на прописаном обрасцу са 
холограмом (не старији од шест месеци); доказ да није покренута истра-
га, нити подигнута оптужница код надлежног суда (не старије од шест 
месеци); доказ да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад 
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(диплома издата на српском језику или доказ о положеном испиту из срп-
ског језика по програму одогварајуће високошколске установе, ако кан-
дидат није стекао високо образовање на српском језику-доказ не старији 
од шест месеци), радну биографију и оквирни план рада за време ман-
дата. Уколико се предају фотокопије исправа, исте морају бити оверене 
од стране надлежног органа, иначе се неће узимати у разматрање. Доказ 
о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са 
децом и ученицима (лекарско уверење, не старије од шест месеци), кан-
дидат доставља пре закључења уговора о раду. Уверење да кандидати 
нису осуђивани за кривична дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпитања - прибавља школа 
по службеној дужности. Пријаве са доказима доставити у року од 15 дана 
од дана објављивања, на горенаведену адресу, са назнаком: „Конкурс за 
директора школе“.

ВРАЊЕ

МУЗИЧКА ШКОЛА 
„СТЕВАН МОКРАЊАЦ“

17500 Врање, Боре Станковића 10
тел. 017/421-928

Наставник клавира
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског боловања

Наставник виолине
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског боловања

УСЛОВИ: На конкурс се могу пријавити кандидати који поред општих 
услова прописаних Законом о раду испуњавају и посебне услове утврђе-
не чланом 8 и чланом 120 став 1 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и Правилником 
о врсти стручне спреме наставника у основној музичкој школи (за ближе 
информације обратити се секретаријату школе). Кандидати су дужни да 
уз пријаву (са основним подацима о себи) на конкурс доставе: биограф-
ске податке (осим лица која први пут заснивају радни однос), оверену 
копију дипломе о стеченој стручној спреми или уверење о дипломирању 
(не старије од 6 месеци од дана подношења пријаве), оригинал судско 
уверење о некажњавању (не старије од 6 месеци од подношења пријаве), 
копију новог извода из матичне књиге рођених (са холограмом), ориги-
нал или оверену копију уверења о држављанству Републике Србије (не 
старије од 6 месеци од дана подношења пријаве), оверену копију радне 
књижице (уколико имају претходно радно искуство или су у радном одно-
су), оверену копију личне карте, оверену копију уверења о положеном 
стручном испиту - лиценци (уколико је поседују). У поступку одлучивања 
о избору наставника директор школе врши ужи избор кандидата које 
упућује на претходну проверу психофизичких способности. Претходну 
проверу психофизичких способности кандидата који испуне услове кон-
курса извршиће Национална служба за запошљавање у Врању, применом 
стандардизованих поступака, према терминима које она одреди. Лекар-
ско уверење да поседује психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима доставиће изабрани кандидати, а пре закљу-
чења уговора о раду. Уверење из казнене евиденције МУП-а Србије шко-
ла ће прибавити по службеној дужности, по заснивању радног односа. 
Пријаве на конкурс, са потребном документацијом о испуњености услова 
доставити лично или поштом, на адресу школе. Рок за подношење прија-
ва је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА 
ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“

17512 Стубал
тел. 017/484-331

Конкурс објављен 19.11.2014. године у публикацији „Послови“, 
за радно место: наставник географије, за 20% радног времена, 
на одређено време до повратка радника са боловања, поништа-
ва се у целости.

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
17500 Врање
Есперанто бб

тел. 017/422-766

Професор српског језика и књижевности
на одређено време до повратка раднице са породиљског 

одсуства, за 72,22% радног времена

Професор српског језика и књижевности
на одређено време до повратка раднице са породиљског 

одсуства, за 61,11% радног времена

Професор српског језика и књижевности
на одређено време до повратка раднице са породиљског 

одсуства, за 75,56% радног времена

Професор психологије
на одређено време до повратка раднице са породиљског 

одсуства, за 10% радног времена

УСЛОВИ: да кандидат успуњава услове прописане Законом о основама 
система образовања и васпитања: одговарајуће образовање (стручна 
спрема према Правилнику о врсти стручне спреме наставника, струч-
них сарадника и помоћних наставника у стручним школама и у складу са 
чл. 8 Закона о основама система образовања и васпитања - „Сл. гласник 
РС“, бр. 55/2013), да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије и да 
зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на кон-
курс приложити следећа документа: оверену фотокопију дипломе о сте-
ченој стручној спреми, уверење о држављанству, извод из матичне књиге 
рођених, уверење вишег суда да се не води кривични поступак, уверење 
основног суда да се не води истрага, нити је подигнута оптужба, уверење 
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и уче-
ницима (подноси се пре закључења уговора о раду). Рок за пријављи-
вање је 8 дана од дана објављивања. Пријаве слати на адресу школе.

ВРШАЦ

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
„ЧАРОЛИЈА“

26300 Вршац, Ђуре Јакшића 3
тел. 013/831-700

Медицинска сестра - васпитач
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге 
детета

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања послова медицинске сестре - 
васпитача, може бити примљен кандидат који испуњава следеће усло-
ве: средња школска спрема, са звањем: медицинска сестра - васпитач 
- IV степен стручне спреме или виша школска спрема, односно висока 
школска спрема на студијама првог степена (основне струковне студије) 
на којима је оспособљен за рад са децом јасленог узраста, са звањем: 
васпитач - VI степен стручне спреме; да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом; држављанство Републике Србије; да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања.

ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. Потпуном 
пријавом сматра се пријава која садржи: доказ о стеченом образовању 
(оверен препис или оверену фотокопију дипломе или уверења) и доказ 
о држављанству Републике Србије (уверење о држављанству). Пријаве 
слати на горенаведену адресу.

ЗАЈЕЧАР

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
19000 Зајечар, Кнегиње Љубице 3-5

Наставник економске групе предмета
са 40% радног времена, на одређено време до 

31.08.2015. године

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа предвиђених 
чланом 24 став 1 Закона о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09 
и 32/13) и члана 120 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, бр.72/09, 52/11 и 55/2013), пријављени кандидати тре-
ба да испуњавају услове у погледу врсте тражене стручне спреме утврђе-
не Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадни-
ка и сарадника у настави у стручним школама („Просветни гласник“, бр. 
5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/2001, 3/2003, 8/2003, 11/2004, 
5/2005, 2/07, 4/07, 7/08, 11/2008, 5/2011, 8/2011 и 9/2013) и образовање 
стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, специја-
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листичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по 
пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. 
године; на основним студијама у трајању од најмање четири године, 
по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године. Лица из тачке 1 и 2 морају да имају образовање из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова 
и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом пре-
носа бодова. Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да поред краће 
биографије доставе, у оригиналу или у овереном препису, следећу доку-
ментацију: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, 
доказ о прописаној стручној спреми, лица која су стекла академско звање 
мастер у обавези су да доставе и уверење или диплому о претходно завр-
шеним академским студијама, доказ о поседовању образовања из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина стеченом на високош-
колској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 
бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова или уверење о положеном испиту из педагогије и психо-
логије у току студија или доказ о положеном стручном испиту, односно 
положеном испиту за лиценцу. Уколико кандидат није стекао средње и 
високо образовање на српском језику у обавези је да достави доказ да 
је положио испит из српског језика по програму одговарајуће високош-
колске установе. Доказ о неосуђиваности прибавља школа службеним 
путем. Лекарско уверење о поседовању психичке, физичке и здравствене 
способности за рад са децом и ученицима - доставља изабрани кандидат, 
пре закључења уговора о раду. Сва фотокопирана документа морају бити 
оверена. Пријаву са доказима о испуњавању тражених услова доставити 
у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“, са назна-
ком: „За конкурс“, на наведену адресу.

ОСНОВНА ШКОЛА 
„ХАЈДУК ВЕЉКО“

19000 Зајечар, Добривоја Радосављевића - Бобија бб

Наставник биологије
са 40% радног времена, на одређено време ради замене 

одсутне запослене преко 60 дана, због обављања послова 
помоћника директора у школској 2014/2015. години, за 

рад у издвојеном одељењу у Звездану

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове из члана 8 став 2 и члана 120 
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 
бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013): да има одговарајуће високо образовање 
у складу са чланом 8 став 2 Закона о основама система образовања и вас-
питања сходно Правилнику о врсти стручне спреме наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, 
бр. 11/2012 и 15/2013); да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривична дела из члана 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања;  држављанство Републике Србије; 
да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. Под одгова-
рајућем образовањем сматра се: високо образовање на студијама другог 
степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије 
или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо 
образовање почев од 10. септембра 2005. године и високо образовање 
на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропи-
су који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године. 
Кандидат мора да има образовање из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе 
у установи, у складу са Европским системом преноса бодова. Кандидат 
који је у току студија положио испите из педагогије и психологије или 
је положио стручни испит, односно испит за лиценцу сматра се да има 
одговарајуће образовање из члана 8 став 2 Закона о основам система 
образовања и васпитања.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидати подносе: диплому о стеченом одгова-
рајућем образовању, доказ о образовању из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стеченом на високошколској установи у току сту-
дија или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова прак-
се у установи, у складу са Европским системом преноса бодова, односно 
доказ о положеном испиту из педагогије и психологије у току студија или 
доказ о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу; уве-
рење о држављанству (не старије од шест месеци) и извод из матичне 
књиге рођених. Доказ о познавању српског језика као језика на ком се 
остварује образовно-васпитни рад у обавези су да доставе само кандида-
ти који образовање нису стекли на српском језику, а доказује се потврдом 
(уверењем, додатком дипломи) одговарајуће високошколске установе. 
Услов да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима доказује се лекарским уверењем које изабра-
ни кандидат доставља накнадно пре закључења уговора о раду. Доказ о 

неосуђиваности прибавља школа. Документација се предаје у оригиналу 
или у овереној копији. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављи-
вања. Пријаве на конкурс са документацијом доставити лично или на 
адресу школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у 
разматрање. Додатне информације могу се добити на број телефона: 
019/440-116.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
19000 Зајечар, Кнегиње Љубице 3-5

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

31.08.2015. године

Наставник физике
са 20% радног времена, на одређено време до 

31.08.2015. године

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа предвиђених 
чланом 24 став 1 Закона о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09 
и 32/13) и члана 120 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/2013), пријављени кандидати тре-
ба да испуњавају услове у погледу врсте тражене стручне спреме утврђе-
не Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадни-
ка и сарадника у настави у стручним школама („Просветни гласник“, бр. 
5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/2001, 3/2003, 8/2003, 11/2004, 
5/2005, 2/07, 4/07, 7/08, 11/2008, 5/2011, 8/2011 и 9/2013) и да имају 
образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне 
студије), по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септем-
бра 2005. године или на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године. Лица из тач. 1 и 2 морају да имају образовање из психолош-
ких, 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. Потребна документација: доказ о држављанству, извод из мати-
чне књиге рођених, доказ о прописаној стручној спреми у оригиналу или 
у овереном препису као и остала расположива документација, доказ о 
стеченим бодовима на високошколској установи. Сва фотокопирана доку-
мента морају бити оверена. Пријаву са доказом о испуњавању конкурсом 
тражених услова и сажету биографију доставити у року од 8 дана од дана 
објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
Пријаве слати на горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс“.

ОСНОВНА ШКОЛА 
„9. СРПСКА БРИГАДА“

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

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова прописаних Законом о раду 
треба да испуњавају и следеће услове: да поседују одговарајуће високо 
образовање из чл. 8 став 2 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) за наставника основне 
школе, педагога или психолога (одговарајуће високо образовање на сту-
дијама другог степена - мастер академске студије, специјалистичке ака-
демске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који 
уређује високо образовање почев од 10.09.2005. године или одговарајуће 
образовање на студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године, да поседују 
лиценцу, односно положен стручни испит за наставника, психолога или 
педагога, најмање 5 година рада у установи на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања, држављанство 
Републике Србије, обуку и положен испит за директора установе; да су 
психички, физички и здравствено способни за рад са децом и ученицима; 
да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривична дела утврђена 
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања (уверење прибавља школа).

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да уз пријаву на конкурс приложе: доказ о 
држављанству Републике Србије (не старији од 6 месеци), извод из мати-
чне књиге рођених са холограмом, уверење да се против кандидата не 
води судски поступак, оверен препис или оверену фотокопију дипломе о 
стеченом образовању, оверен препис или оверену фотокопију уверења 
о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу, потврду о 
радном искуству у области образовања и васпитања, радну биографију и 
оквирни план рада за време мандата. Доказ о неосуђиваности прибавља 
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школа службеним путем, пре доношења одлуке о избору кандидата. 
Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад 
са децом и ученицима (лекарско уверење) - подноси изабрани кандидат, 
по коначности одлуке о избору, а пре закључења уговора о раду. Прија-
ве доставити на адресу школе, са назнаком: „За конкурс“, у року од 15 
дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узимати у обзир. За све додатне информације обратити се секретару, на 
горенаведени број телефона.

ЗРЕЊАНИН

СРЕДЊА ШКОЛА НОВИ БЕЧЕЈ
23272 Нови Бечеј, Маршала Тита 5

Професор српског језика и књижевности
на одређено време до повратка одсутне запослене преко 

60 дана

УСЛОВИ: да кандидат испуњава следеће услове на основу члана 120 Зако-
на о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, 
бр. 72/09, 52/11 и 55/13): 1. одговарајуће образовање на основу члана 8 
став 2 Закона; 2. да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; 3. да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања; 4. држављанство Републике Србије; 5. да 
зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад (српски језик). Кан-
дидат мора да испуњава услове у погледу степена и врсте образовања 
у складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним школама и Правилника о 
степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у гимназији. Кандидат мора да има образовање из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и 
шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса 
бодова. Кандидат који је у току студија положио испите из педагогије и 
психологије или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу, 
сматра се да има образовање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи. Кан-
дидат уз пријаву са кратком биографијом доставља следећа документа: 
оригинал или оверену копију дипломе (као доказ о одговарајућем обра-
зовању), уверење о држављанству (оригинал или оверена копија) - не 
старије од шест месеци, доказ о испуњавању услова из члана 121 став 
7 Закона да је кандидат стекао средње, више или високо образовање 
на језику на ком се остварује образовно-васпитни рад или је положио 
испит из тог језика по програму одговарајуће високошколске установе 
(оригинал или оверена фотокопија), доказ да кандидат има образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на висо-
кошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 
30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским систе-
мом преноса бодова; сматраће се да кандидат има поменуто образовање 
и уколико достави доказ да је у току студија положио испите из педаго-
гије и психологије (фотокопију индекса) или доказ да је положио стручни 
испит, односно испит за лиценцу (потврду о положеном испиту). Доказ о 
испуњености услова из тачке 2 (психичка, физичка и здравствена способ-
ност за рад са децом и ученицима) - кандидат подноси пре закључења 
уговора о раду. Пријаве са потребном документацијом доставити у року 
од 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“, на горенаведе-
ну адресу, са назнаком: „За конкурс“. Све потребне информације могу се 
добити на број телефона: 023/771-077.

ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ 
„МИХАЈЛО ПУПИН“

23000 Зрењанин, Ђуре Ђаковића бб
тел. 023/550-501

Наставник у сва звања за ужу научну област 
Педагошко дидактичке науке, предмети: Педагогија са 

дидактиком и Микропедагогија
са 30% радног времена, на период од пет година, а 

редовни професор на неодређено време

УСЛОВИ: Услови за звање доцента: доктор педагошких наука, способност 
за наставни рад, да има научне, односно стручне радове објављене у 
научним часописима или зборницима, са рецензијама. Услови за звање 
ванредног професора: доктор педагошких наука, способност за наставни 
рад, да има научне, односно стручне радове објављене у научним часопи-
сима или зборницима, са рецензијама, као и више научних радова од зна-
чаја за развој науке у ужој научној области објављених у међународним 
или водећим домаћим часописима, са рецензијама, оригинално стручно 

остварење (пројекат, студија, патент, оригинални метод, нову сорту и 
сл.), односно руковођење или учешће у научним пројектима, објављен 
уџбеник, монографију, практикум или збирку задатака за ужу научну 
област за коју се бира и више радова саопштених на међународним или 
домаћим научним скуповима. Услови за звање редовног професора: док-
тор педагошких наука, способност за наставни рад, да има научне, однос-
но стручне радове објављене у научним часописима или зборницима, са 
рецензијама, као и више научних радова од значаја за развој науке, као 
и више научних радова од значаја за развој науке у ужој научној области 
објављених у међународним или водећим домаћим часописима, са рецен-
зијама, оригинално стручно остварење (пројекат, студија, патент, ориги-
нални метод и сл.), односно руковођење или учешће у научним пројек-
тима, објављен уџбеник, монографију, практикум или збирку задатака за 
ужу научну област за коју се бира и више радова саопштених на међуна-
родним или домаћим научним скуповима, већи број научних радова који 
утичу на развој научне мисли у ужој области објављених у међународним 
или водећим часописима, са рецензијама, већи број научних радова и 
саопштења изнетих на међународним или домаћим научним скуповима, 
објављен уџбеник, монографију или оригинално стручно остварење, ост-
варене резултате у развоју научно - наставног подмлатка на факултету, 
учешће у завршним радовима на специјалистичким и мастер академским 
студијама.

ОСТАЛО: Пријаве са прилозима (докази о испуњавању услова конкур-
са, биографија, оверене фотокопије диплома о одговарајућем академ-
ском звању, списак објављених научних и стручних радова, књиге и саме 
радове) подносе се у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“, на адресу Факултета, са назнаком: „За конкурс“.

ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ 
„МИХАЈЛО ПУПИН“

23000 Зрењанин, Ђуре Ђаковића бб
тел. 023/550-501

Сарадник у звање асистента за ужу научну област 
Инжењерство заштите животне средине

на одређено време од три године

УСЛОВИ: студент докторских студија који је претходне нивое студија 
завршио са укупном просечном оценом најмање осам и који показује сми-
сао за наставни рад. Пријаве са прилозима (докази о испуњавању услова 
конкурса, биографија, оверене фотокопије диплома о одговарајућем ака-
демском звању, списак објављених научних и стручних радова, књиге и 
саме радове) подносе се у року од 8 дана од дана објављивања у публи-
кацији „Послови“, на адресу Факултета, са назнаком: „За конкурс“.

ЈАГОДИНА

ОСНОВНА ШКОЛА 
„МОМЧИЛО ПОПОВИЋ ОЗРЕН“

35250 Параћин, Глождачки венац 23а
тел. 035/564-977

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат за директора школе мора да испуњава услове пропи-
сане чл. 8 став 2, чл. 59 и чл. 120 Закона о основама система образовања и 
васпитања: одговарајуће високо образовање стечено на студијама другог 
степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије 
или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо 
образовање, почев од 10. септембра 2005. године или високо образовање 
стечено на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по про-
пису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; 
да има лиценцу, односно положен стручни испит за наставника, педагога 
или психолога; положен испит за директора установе; најмање 5 година 
рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања; да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања; држављанство РС; да зна 
језик на ком се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат подноси: доказ о одговарајућој стручној 
спреми (оверен препис или оверену копију дипломе о стеченом висо-
ком образовању); доказ о положеном стручном испиту, односно испиту 
за лиценцу (оригинал или оверену фотокопију); доказ о радном стажу 
(потврду или уверење да има најмање пет година радног стажа у области 
образовања и васпитања); уверење о држављанству РС (оригинал или 
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оверена фотокопија, не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге 
рођених (нови образац - оригинал или оверена фотокопија); уверење да 
није осуђиван у складу са чл. 120 ст. 1 тач. 3; биографију са кратким 
прегледом кретања у служби, са предлогом рада директора школе; доказ 
о знању језика на ком се остварује образовно-васпитни рад (оверена 
фотокопија дипломе о стеченом образовању на језику на ком се оства-
рује образовно-васпитни рад или оверену фотокопију доказа издатог од 
високошколске установе да је положио испит из језика на ком се оства-
рује образовно-васпитни рад). Доказ да кандидат има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима из чл. 120 ст. 1 
тачка 2 Закона, изабрани кандидат доставља пре закључења уговора о 
раду (не сме бити старији од 6 месеци). Уверење надлежног суда да се 
не води истрага или судски поступак - доставља изабрани кандидат, на 
захтев школе. Како подзаконски акт из чл. 59 Закона о основама система 
образовања и васпитања није донет, документација кандидата без уве-
рења о положеном испиту за директора школе, сматра се комплетном, 
уколико су остала документа уредно достављена, с тим што је изабрани 
кандидат дужан да исти положи у року од годину дана од дана ступања 
на дужност, односно од дана доношења подзаконског акта. Пријаве са 
доказима о испуњавању услова, у затвореној коверти, достављају се на 
адресу школе, са назнаком: „Конкурс за директора“, поштом или лично 
секретаријату школе, у року од 15 дана од дана објављивања у публи-
кацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете 
у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА 
„ДЕСПОТ СТЕФАН ВИСОКИ“
35213 Деспотовац, Рудничка 10

тел. 035/611-175

Наставник математике
на одређено време до повратка радника са боловања

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме у складу са чланом 3 Правилника о 
врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној шко-
ли, да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са ученицима, да није осуђиван. Доставити: пријаву на конкурс, оверену 
фотокопију дипломе о стручној спреми, извод из матичне књиге рође-
них, уверење да кандидат није осуђиван - прибавља школа, уверење о 
држављанству, лекарско уверење по извршеном избору. Извод из мати-
чне књиге рођених, уверење о држављанству, лекарско уверење и уве-
рење да кандидат није осуђиван не смеју бити старији од шест месеци 
(осим извода из матичне књиге рођених, ако је на новом обрасцу). Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Проверу психофи-
зичких способности обавља Национална служба за запошљавање, само 
за кандидате који испуњавају услове и уђу у ужи избор.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
35230 Ћуприја, Рада Кончара 3

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: дужност директора школе може да обавља лице које има висо-
ко образовање из чл. 8 став 2 Закона о основама система образовања 
за наставника те врсте школе и подручја рада, за педагога и психолога, 
дозволу за рад, тј. лиценцу, обуку и положен испит за директора уста-
нове, најмање пет година рада у установи на пословима образовања и 
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања, као и да испуњава 
услове из чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања. 
Директор школе се бира на период од четири године. Мандат директора 
тече од дана ступања на дужност.

ОСТАЛО: Кандидат уз пријаву треба да приложи: доказ о степену стручне 
спреме (оригинал или оверена фотокопија), оверен препис уверења о 
положеном стручном испиту за наставника, педагога и психолога (лицен-
ца), биографске податке, потврду о радном искуству са подацима о посло-
вима и задацима које је обављао, прилоге којима доказује своје стручне, 
организационе и друге квалитете, уверење да није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Зако-
на о основама система образовања и васпитања, односно да не постоји 
забрана обављања послова директора школе (прибавља школа), извод 
из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија), уверење 
о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија, не 
старије од 6 месеци), доказ о извршеној провери психофизичких способ-
ности (кандидат подноси након избора, а пре закључења уговора о раду), 
лекарско уверење (кандидат подноси након избора, а пре закључења 
уговора о раду). Благовременом пријавом сматра се она која је предата 
у року утврђеним конкурсом. Уколико је пријава предата препоручено, 
поштом, тада се као дан пријема рачуна дан пријема пошиљке од стране 

поште. Ако је последњи дан конкурсног рока за пријем пријаве недеља 
или дан државног празника, рок за пријем пријава се помера за следећи 
радни дан. Под потпуном пријавом сматра се пријава која у прилогу садр-
жи документа којима кандидат доказује да испуњава услове назначене у 
конкурсу. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Напомена: Како подзаконски акт из члана 59 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/2011, 55/2013) 
није донет, документација кандидата без положеног испита за дирек-
тора школе сматра се комплетном уколико су остала документа уредно 
достављена. Пријаву са доказима о испуњавању услова кандидат подно-
си у року од 15 дана од дана објављивања, на адресу: Рада Кончара 3, 
Ћуприја, са назнаком: „Конкурс за директора“.

КИКИНД А

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА 
ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА 

ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА У КИКИНДИ
23300 Кикинда, Светосавска 57

тел. 0230/439-250

Оглас објављен 17.09.2014. године у публикацији „Послови“, 
поништава се за радно место: професор за област Методика 
наставе за методику упознавања околине, доктор педагошких 
- методичких наука или доктор инжењерства заштите животне 
средине. У осталом делу оглас је непромењен.

КОСОВСК А МИТРОВИЦ А

УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ 
ФАКУЛТЕТ УМЕТНОСТИ

38227 Звечан, Краља Петра I 117
тел. 028/497-924

На Одсеку - департману ликовних уметности:

Доцент или ванредни професор за ужу уметничку 
област Вајарство, наставни предмет: Скулптура у 

дрвету
на одређено време од 60 месеци

Доцент или ванредни професор за ужу уметничку 
област Вајарство, наставни предмет: Скулптура у 

металу
на одређено време од 60 месеци

УСЛОВИ: Поред општих услова, кандидати треба да испуњавају и услове 
предвиђене Законом о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 
76/2005, 100/2007 - аут. тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013 и 
99/2014), Статутом Факултета уметности, Правилником о ближим услови-
ма за избор настаника Универзитета у Приштини и Факултета уметности, 
као и препорукама Националног савета за високо образовање о ближим 
условима за избор наставника од 04.05.2007. године, у складу са којима 
ће бити извршен избор пријављених кандидата. Кандидати су дужни да 
уз пријаву приложе следећу документацију: биографију са библиогра-
фијом у три примерка са подацима о уметничком, стручном, педагошком 
и научном раду, списак уметничких и стручних радова, као и саме радове, 
диплому о завршеним основним или мастер студијама, односно магис-
тратури или докторату, биографију (написану у програму Word) са биб-
лиографијом која садржи податке о уметничком, стручном, педагошком 
и научном раду, као и списак уметничких и стручних радова из области 
за коју конкуришу (написану у програму Word) и саме радове, кандидати 
достављају у три примерка на CD-у. Конкурс је отворен 8 дана од дана 
објављивања. Пријаве доставити на горенаведену адресу. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће бити разматране.
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КРАГ УЈЕВАЦ

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ 
„ВУКАШИН МАРКОВИЋ“

34000 Крагујевац, Јанка Веселиновића бб
тел. 034/332-179

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: да кандидат испуњава следеће услове: одговарајуће високо 
образовање из члана 8 став 2 Закона о основама система образовања 
и васпитања, за наставника, педагога или психолога ове школе; да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђе-
на у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања; да има дозволу за рад, обуку и положен испит за директора 
школе; најмање 5 година рада у установи на пословима образовања и 
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; држављанство 
Републике Србије и да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни 
рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат је у обавези да приложи: пре-
пис или оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образо-
вању; препис или оверену фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту, односно испиту за лиценцу; радну биографију; оквирни план за 
време мандата; уверење о држављанству Републике Србије (не старије 
од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених; потврду да има најмање 
пет година рада у области образовања, након стеченог одговарајућег 
образовања и доказ о знању језика на ком се остварује образовно - вас-
питни рад уколико одговарајуће образовање није стечено на том језику 
и остала документа која могу послужити приликом доношења одлуке о 
избору. Уверење о неосуђиваности и доказ о непостојању дискримина-
торног понашања кандидата - прибавља школа пре доношења одлуке 
о избору, а лекарско уверење да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима подноси се пре закључења 
уговора о раду. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у 
разматрање. Пријаве слати на горенаведену адресу школе, у затвореним 
ковертама, са назнаком: „Конкурс за директора“. Пријава која не садр-
жи доказ о обуци и положеном испиту за директора школе сматраће се 
потпуном уз обавезу да изабрани кандидат положи испит за директора у 
законом прописаном року. Рок за пријављивање је 15 дана.

КРАЉЕВО

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ 
ФАКУЛТЕТ ЗА ХОТЕЛИЈЕРСТВО И 

ТУРИЗАМ У ВРЊАЧКОЈ БАЊИ
36210 Врњачка Бања, Војвођанска бб

тел. 036/5150-024

Наставник у звању редовног професора за ужу научну 
област Менаџмент и пословање

УСЛОВИ: научни назив доктора наука из области економских наука.

Наставник у звању доцента за ужу научну област 
Менаџмент и пословање

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: научни назив доктора наука из области економских наука.

ОСТАЛО: Кандидат треба да испуњава опште и посебне услове пред-
виђене чланом 64 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 
76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 99/14), 
Статутом Универзитета у Крагујевцу (пречишћен текст, бр. II-01-12 од 
09.01.2014.), Правилником о начину и поступку заснивања радног одно-
са и стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу (пречишћен 
текст, бр. I-01-13 од 10.01.2014.), Статутом Факултета за хотелијерство 
и туризам у Врњачкој Бањи (бр. 784 од 07.06.2011. године, бр. 444 од 
06.09.2012. године, бр. 85 од 29.01.2013. године и бр. 1328 од 23.12.2013.), 
у складу са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата, као и 
опште услове за заснивање радног односа утврђене Законом о раду („Сл. 
гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14). Уз пријаву на конкурс 
доставити: биографију; потписан формулар за пријављивање кандида-
та, као и снимљени фајл формулара на CD рому (линк: http://www.hit-vb.
kg.аc.rs/index.php/конкурси); фотокопију публикованих радова наведених 
у конкурсном формулару; оверене копије диплома или уверења о стече-
ном научном називу; уверење о држављанству; доказе о испуњавању 

општих предуслова у погледу неосуђиваности утврђених чланом 62 став 
4 Закона о високом образовању и чланом 125е Статута Универзитета у 
Крагујевцу. Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања. Пријаве 
слати на горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс“.

КРУШЕВАЦ

ОШ „АЦА АЛЕКСИЋ“
37230 Александровац, Јаше Петровића 6

тел. 037/3552-151

Наставник математике
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског одсуства, за рад у издвојеном одељењу у 
Горњем Ратају

Наставник математике
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског одсуства, за рад у издвојеном одељењу у 
Плешу, са 80% радног времена

Наставник српског језика
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског одсуства, за рад у матичној школи у 
Александровцу, са 40% радног времена

Наставник енглеског језика
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског одсуства, за рад у издвојеним одељењима у 
Плочи, Јелакцу и Вељој Глави

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајућу стручну спрему прописану чла-
ном 8 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС“, бр. 72/9, 52/11 и 55/13) и Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник 
РС - Просветни гласник“, бр. 11/12 и 15/13...) - приложити доказ о одго-
варајућој стручној спреми; образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току сту-
дија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе 
у установи, у складу са Европским системом преноса бодова (достави-
ти потврду високошколске установе којом се потврђује да кандидат има 
наведено образовање или потврду да је у току студија положио испите 
из педагогије и психологије или стручни испит или испит за лиценцу); да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима 
(лекарско уверење прилаже изабрани кандидат); да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и васпитања (уверење при-
бавља школа по службеној дужности); да је држављанин РС (уверење о 
држављанству прилаже кандидат); да зна језик на ком остварује образов-
но-васпитни рад. У поступку одлучивања о избору наставника претходну 
проверу психофизичких способности за рад са децом и ученицима врши 
надлежна служба за послове запошљавања. Пријаву на оглас са доку-
ментацијом којом се доказује испуњавање услова за заснивање радног 
односа доставити лично или на адресу школе, у року од 8 дана од дана 
објављивања.

ОШ „ДРАГИ МАКИЋ“
37262 Бошњане, Вука Караџића 1

тел. 037/798-104

Наставник разредне наставе
на одређено време преко 60 дана, до повратка запослене 

са боловања

УСЛОВИ: да кандидат поседује одговарајуће високо образовање у скла-
ду са Правилником о степену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, 
бр. 11/2012 и 15/2013) и чл. 8 и чл. 121 став 9 и 10 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 
55/13); да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кри-
вична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања; држављанство Републике Србије; да зна језик 
на ком се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву кандидат под-
носи: доказ о стручној спреми (оверена копија дипломе или уверења), 
уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених и кратку био-
графију. Пријаве са пратећом документацијом достављају се на адресу 
школе. Рок за пријављивање је 7 дана од дана објављивања. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање. Контакт теле-
фон: 037/798-104.

 Наука и образовање
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ЛЕСКОВАЦ

ОСНОВНА ШКОЛА 
„СТАНИМИР ВЕЉКОВИЋ ЗЕЛЕ“
16205 Бојник, Стојана Љубића 2

тел. 016/821-135

Наставник грађанског васпитања
на одређено време до повратка запослене са боловања, 

односно породиљског одсуства и одсуства ради неге 
детета, са 15% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању. Кандидати 
треба да имају одговарајуће образовање у складу са одредбама чл. 8 
став 2 и 4 Закона о основама система образовања и васпитања и чл. 2 
Правилника о степену и врсти образовања наставника који изводе обра-
зовно - васпитни рад из изборних предмета у основној школи; поседо-
вање држављанства РС; поседовање психичке, физичке и здравствене 
способности за рад са децом и ученицима; неосуђиваност правноснаж-
ном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања; познавање језика на ком се 
остварује образовно-васпитни рад. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се узети у разматрање. Потпуном пријавом сматра се пријава 
која садржи: доказ о држављанству РС (уверење о држављанству - не 
старије од 6 месеци и извод из матичне књиге рођених); оверен пре-
пис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; доказ да 
кандидат поседује образовање из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у уста-
нови, у складу са Европским системом преноса бодова (оверену фото-
копију потврде/уверења). У пријави обавезно навести контакт телефон. 
Одлуку о избору кандидата директор ће донети у року од 8 дана од дана 
добијања резултата психолошке процене способности за рад са децом и 
ученицима. Пријаве слати на адресу школе или непосредном предајом 
пријаве на конкурс у канцеларији секретара школе. Рок за пријављивање 
је 15 дана од дана објављивања.

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

Наставник енглеског језика
на одређено време до повратка раднице са породиљског 

одсуства, са 40% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању. Општи 
услови утврђени су чл. 8 и чл. 120 ЗОСОВ-а („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 
52/11, 55/13). Посебни услови: Правилник о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС-Про-
светни гласник“, бр. 11/12). Уз пријаву кандидат подноси следећу кон-
курсну документацију: оверену фотокопију/оригинал дипломе о стручној 
спреми; оверену фотокопију/оригинал извода из матичне књиге рођених 
(са холограмом); оверену фотокопију/оригинал уверења о држављанству 
(не старије од 6 месеци). Оверена фотокопија је фотокопија оригинал-
ног документа која се оверава печатом код надлежног органа. Лекарско 
уверење (не старије од 6 месеци) подноси се пре закључења уговора о 
раду. Уверење да лице није осуђивано прибавља школа. Благовременом 
пријавом сматраће се пријава која је предата у року утврђеном конкур-
сом. Потпуном пријавом сматраће се пријава која у прилогу садржи доку-
мента којима кандидат доказује да испуњава услове означене у конкур-
су. Кандидати ће бити писмено обавештени о одлуци директора школе у 
законом предвиђеном року. Пријава са доказима о испуњавању услова 
подноси се на адресу школе, са назнаком: „За конкурс“.

ТРГОВИНСКО-УГОСТИТЕЉСКА ШКОЛА
16000 Лесковац, Дубочица бб

Професор економске групе предмета
на одређено време до повратка одсутне запослене 

(замена преко 60 дана), са 20% радног времена

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

Професор пословне информатике
на одређено време до повратка одсутне запослене 

(замена преко 60 дана), са 30% радног времена

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

Психолог
на одређено време до повратка одсутне запослене 

(замена преко 60 дана), са 50% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани психолог; профе-
сор психологије; дипломирани школски психолог - педагог; дипломирани 
психолог, смер школско - клинички; мастер психолог.

Професор историје
на одређено време до повратка одсутне запослене 

(замена преко 60 дана), са 10% радног времена

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

Професор туристичке географије
на одређено време до повратка одсутне запослене 

(замена преко 60 дана), са 15% радног времена

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

Професор познавања робе
на одређено време до повратка одсутне запослене 

(замена преко 60 дана), са 15% радног времена

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

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да имају одговарајуће високо образовање, 
као и образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
стечено на високошколској установи у току студија или након дипломи-
рања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са 
Европским системом преноса бодова, све у складу са Законом о основа-
ма система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 
и 55/13) и у складу са Правилником о врсти стручне спреме наставни-
ка, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама 
(„Просветни гласник“, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/01, 
3/03, 8/03, 11/04, 5/05, 6/05, 2/07, 4/07, 7/08, 11/08, 5/11, 8/11 и 9/13). 
Уз пријаву на конкурс приложити: оверену фотокопију дипломе и друге 
доказе да кандидат испуњава услове конкурса, уверење о образовању из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина или потврду висо-
кошколске установе о положеним испитима педагогија и психологија или 
уверење о положеном стручном испиту, односно лиценци; уверење о 
држављанству РС; извод из матичне књиге рођених; лекарско уверење о 
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад (подноси се при-
ликом потписивања уговора о раду) и уверење да кандидат није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (прибавља 
школа). У поступку одлучивања о избору наставника, директор ће у скла-
ду са чл. 130 став 3 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) извршити ужи избор кандида-
та које ће упутити на претходну психолошку процену за рад са ученици-
ма. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Пријаве 
слати на адресу школе.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА 
„РАДЕ МЕТАЛАЦ“

16000 Лесковац, Димитрија Туцовића бб

Професор математике
са 44,44% радног времена, на одређено време до 

повратка запосленог са функције

УСЛОВИ: високо образовање из члана 8 став 2 и члана 120 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 
72/09, 52/11, 55/13) и Правилника о врсти стручне спреме наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама („Служ-
бени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 5/11, 8/11, 9/11, 9/13); да кан-
дидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања; држављанство Републике Србије; да зна језик на ком се 
остварује васпитно-образовни рад.

ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву на конкурс треба да приложе: оверену 
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми као доказ да имају одго-
варајуће образовање или уверење о стеченом образовању (ако диплома 
није уручена), не старије од 6 месеци; потврду факултета о стеченом 
образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина од 
најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи или оверену фотоко-
пију уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу 
наставника; оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге 
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рођених; оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству као 
доказ да имају држављанство Републике Србије; доказ о знању језика на 
ком се остварује васпитно-образовни рад, осим кандидата који су одгова-
рајуће образовање стекли на том језику. Лекарско уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са ученицима подноси се 
пре закључења уговора о раду са изабраним кандидатом, а уверење о 
неосуђиваности прибавља школа по службеној дужности за изабраног 
кандидата преко надлежног органа унутрашњих послова. Кандидати 
који буду испуњавали услове конкурса и који уђу у ужи избор, који врши 
директор школе, биће упућени на претходну проверу психофизичких спо-
собности за рад са ученицима, коју врши надлежна служба за запошља-
вање, у року од 8 дана од дана истека рока за подношење пријава. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављивања, на адресу школе. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА 
ОШ „СТАНИМИР ВЕЉКОВИЋ ЗЕЛЕ“

16205 Бојник, Стојана Љубића 2
тел. 016/821-135

Оглас објављен 05.11.2014. године у публикацији „Послови“, за 
радно место: наставник грађанског васпитања, за 30% радног 
времена, на одређено време до повратка запослене са боло-
вања, односно породиљског одсуства и одсуства ради неге дете-
та, поништава се (треће радно место у огласу), због техничке 
грешке.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА 
ТЕХНИЧКА ШКОЛА 
„РАДЕ МЕТАЛАЦ“

16000 Лесковац, Димитрија Туцовића бб

Оглас објављен 12.11.2014. године у публикацији „Послови“, 
поништава се за радна места: професор математике, са 55,56% 
радног времена, на одређено време до повратка запослене са 
породиљског одсуства и професор математике, са 66,66% рад-
ног времена, на одређено време до повратка запосленог са 
функције. У осталом делу оглас је непромењен.

ЕКОНОМСКА ШКОЛА 
„ЂУКА ДИНИЋ“
16000 Лесковац
тел. 016/212-880

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: да кандидати испуњавају услове прописане чланом 8 став 2 
Закона о основама система образовања и васпитања („Службени глас-
ник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), одговарајуће високо образовање на 
студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке 
академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису 
који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године или 
на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропи-
су који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, 
одговарајуће образовање из члана 8 став 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања, за наставника ове врсте школе и подручје рада 
(економија, право и администрација) или за педагога и психолога; да кан-
дидат поседује лиценцу, односно положен стручни испит, обуку и поло-
жен испит за директора установе (с обзиром да програм обуке за дирек-
тора школе и Правилник о полагању испита за директора школе нису 
донети, изабрани кандидат биће у обавези да савлада обуку и положи 
испит за директора на начин и у року који пропише министар); најмање 
5 година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања; психичка, физичка и здравствена 
способност за рад са децом и ученицима; да кандидати нису осуђивани 
правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тач-
ка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство 
Републике Србије; да знају језик на ком се остварује образовно-васпитни 
рад. Директор се бира на мандатни период од четири године. Директору 
школе мирује радни однос за време првог изборног периода на радном 
месту са ког је изабран.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс поднети: биографске податке, односно 
радну биографију, оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању, оригинал или оверену фотокопију уверења 
о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту за наставни-
ка, односно стручног сарадника (дозвола за рад), оригинал или оверену 
фотокопију потврде о радном искуству у трајању од најмање 5 година у 

установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одгова-
рајућег образовања, уверење о држављанству - оригинал или оверену 
фотокопију (не старији од шест месеци), извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверену фотокопију), оквирни план рада за време манда-
та, лекарско уверење да кандидат има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима (не старије од шест месеци). 
Доказ да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања - школа прибавља по службеној дужности, подно-
шењем захтева МУП-у РС ради издавања извода из казнене евиденције. 
Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања. Пријаве са дока-
зима подносе се препорученом поштом на адресу школе или се лично 
предају у секретаријату, у затвореним ковертама, са назнаком: „За кон-
курс за директора школе“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. Ближе информације о конкурсу могу се добити код 
секретара школе и на број телефона: 016/212-880.

ЛОЗНИЦ А

ОШ „ЈОВАН ЦВИЈИЋ“
15300 Лозница, Његошева 20

тел. 015/876-777

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора школе може да буде изабрано лице које испуњава 
следеће услове: високо образовање стечено на студијама другог степена 
(дипломске академске студије мастер, специјалистичке академске студије 
или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо 
образовање почев од 10. септембра 2005. године или високо образовање 
стечено на основним студијама у трајању од најмање четири године, по 
пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не, за наставника те врсте школе и подручје рада, за педагога и психоло-
га; дозвола за рад, обука и положен испит за директора школе; најмање 
5 година рада у школи на пословима образовања и васпитања, након сте-
ченог одговарајућег образовања; да кандидат има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; држављанство РС; 
да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у 
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања; да зна српски језик.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат подноси: оверену копију дипломе о сте-
ченом одговарајућем образовању; оверену копију уверења о положе-
ном стручном испиту, односно испиту за лиценцу; оригинал или овере-
ну копију уверења о држављанству (не старије од 6 месеци); оригинал 
или оверену копију доказа да има најмање пет година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања; доказ о знању језика на ком се изводи образовно-васпит-
ни рад (осим кандидата који су образовање стекли на српском језику); 
биографију са кратким прегледом кретања у служби и предлогом про-
грама рада директора школе. Пријаве које не садрже доказ о положеном 
испиту за директора школе неће се сматрати непотпуним, с обзиром да 
није организовано полагање испита за директоре установа. Доказ о нео-
суђиваности школа прибавља по службеној дужности, а лекарско уве-
рење изабрани кандидат подноси пре закључења уговора о раду. Рок за 
пријављивање је 15 дана од дана објављивања. Пријаве са доказима о 
испуњавању услова конкурса подносе се непосредно школи или поштом 
на адресу школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разма-
тране. Ближа обавештења могу се добити у секретаријату школе.

НИШ 

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
18000 Ниш

Вишеградска 33
тел. 018/533-015

Наставник у звању редовног професора за ужу 
научну област Математика, за предмете: Математичка 
анализа 1, Математичка анализа 2, Банахове алгебре и 
спектри на Департману за математику и Математика 2 

на Департману за физику

УСЛОВИ: доктор математичких наука. Кандидат уз пријаву треба да дос-
тави: биографију, оверен препис дипломе о докторату, списак научних 
радова са библиографским подацима, као и саме радове (списак радо-
ва доставити и у електронском облику, за сваки рад у часопису навести 
одговарајући линк). Рок за пријављивање је 15 дана.

 Наука и образовање



   |  Број 598 |  03.12.2014. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs40 

Наставник у звању редовног професора за ужу 
научну област Математика, за предмете: Геометрија, 

Нееуклидска геометрија, Тензорски рачун на 
Департману за математику и Математика на 

Департману за хемију

УСЛОВИ: доктор математичких наука. Кандидат уз пријаву треба да дос-
тави: биографију, оверен препис дипломе о докторату, списак научних 
радова са библиографским подацима, као и саме радове (списак радо-
ва доставити и у електронском облику, за сваки рад у часопису навести 
одговарајући линк). Рок за пријављивање је 15 дана.

Наставник у звању доцента за ужу научну област 
Зоологија на Департману за биологију и екологију

на одређено време од 60 месеци

УСЛОВИ: доктор наука - биолошке науке. Кандидат уз пријаву треба 
да достави: биографију, оверен препис дипломе о докторату, списак 
научних радова са библиографским подацима, као и саме радове (спи-
сак радова доставити и у електронском облику, за сваки рад у часопису 
навести одговарајући линк). Рок за пријављивање је 15 дана.

Сарадник у звању асистента за ужу научну област Физичка географија
на Департману за географију, на одређено време од 36 месеци

УСЛОВИ: студент докторских студија или магистар географије из области 
географије. Кандидат уз пријаву треба да достави: биографију, потврду 
да је студент докторских студија, уверење о одбрањеном магистарском 
раду и доказ да је прихваћена тема докторске дисертације; списак науч-
них радова као и саме радове (уколико их има). Рок за пријављивање је 
15 дана.

СПЕЦИЈАЛНА ШКОЛА 
СА ДОМОМ УЧЕНИКА „БУБАЊ“

18000 НишБубањских хероја 3
тел. 018/263-801

Наставник разредне наставе и других облика 
образовно-васпитног рада

на одређено време до повратка запосленог са боловања

УСЛОВИ: дипломирани дефектолог одсека (групе или смера) за рад са 
лицима оштећеног слуха.

Наставник разредне наставе и других облика 
образовно-васпитног рада

на одређено време до истека мандата од 4 године 
директору у првом изборном периоду

УСЛОВИ: дипломирани дефектолог одсека (групе или смера) за рад са 
лицима оштећеног слуха.

Наставник практичне наставе за образовни профил: 
педикир и маникир

на одређено време до повратка запосленог са боловања

УСЛОВИ: креатор маникир-педикир са стручном дефектолошком оспо-
собљеношћу.

Медицинска сестра
за рад у Дому ученика, на одређено време до повратка 

запослене са боловања

УСЛОВИ: средња медицинска школа.

ОСТАЛО: одговарајуће образовање у складу са чл. 8 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 
52/11 и 55/13) и Правилником о врсти стручне спреме наставника, васпи-
тача и стручних сарадника у основној школи за глуве и наглуве ученике 
(„Службени гласник РС-Просветни гласник“, бр. 4/98); психичка, физичка 
и здравствена способност за рад са децом и ученицима (лекарско уве-
рење доставља изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду); 
да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања (доказ прибавља школа); држављанство Републике 
Србије; знање српског језика на ком се остварује образовно-васпитни 
рад. Уз пријаву доставити: доказ о врсти и степену стручне спреме (ове-
рена копија дипломе); доказ о образовању из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина стеченом на високошколској установи, односно 

о положеним испитима из педагогије и психологије, током студија или 
након дипломирања или доказ о положеном испиту за лиценцу (овере-
на копија, осим за приправнике и друга лица која могу засновати радни 
однос без положеног одговарајућег испита); уверење о држављанству 
(не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених. Кандидати 
који уђу у ужи избор биће упућени на претходну проверу психофизичких 
способности за рад са децом и ученицима, коју врши надлежна служба 
за послове запошљавања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узимати у разматрање.

УГОСТИТЕЉСКО-ТУРИСТИЧКА ШКОЛА
18000 Ниш, Мајаковског 2

Наставник рачунарства и информатике
са 50% радног времена, на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: испуњеност услова из члана 8 и члана 120 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 
52/11 и 55/13); стручна спрема у складу са Правилником о врсти стру-
чне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у 
средњим стручним школама („Службени гласник РС - Просветни глас-
ник“, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/2001, 3/2003, 8/2003, 
11/2004, 5/2005, 6/2005, 2/2007, 4/2007, 7/2008, 11/2008, 5/2011, 8/2011, 
9/2013 и 6/2014): професор информатике, односно дипломирани инфор-
матичар; професор математике, односно дипломирани математичар, 
смер рачунарство и информатика; дипломирани инжењер електротехни-
ке, сви смерови осим енергетског; дипломирани инжењер електронике, 
сви смерови осим индустријске енергетике; дипломирани инжењер за 
информационе системе одсеци за информационе системе и информацио-
не системе и технологије; дипломирани инжењер организације за инфор-
мационе системе, одсеци за информационе системе и информационе 
системе и технологије; дипломирани инжењер организационих наука, 
одсеци за информационе системе, информационе системе и технологије; 
дипломирани инжењер информатике, односно дипломирани инжењер 
рачунарства; дипломирани економист, смерови: кибернетско - органи-
зациони, економска статистика и информатика, економска статистика и 
кибернетика, статистика и информатика или статистика, информатика и 
квантна економија; дипломирани информатичар; дипломирани инфор-
матичар - пословна информатика; дипломирани информатичар - профе-
сор информатике; дипломирани информатичар - мастер; дипломирани 
професор информатике - мастер; дипломирани информатичар - мастер 
пословне информатике; мастер математичар; мастер информатичар; 
мастер инжењер електротехнике и рачунарства; мастер професор техни-
ке и информатике; мастер инжењер информационих технологија; мастер 
инжењер организационих наука (студијски програм Информациони сис-
теми и технологије или Софтверско инжењерство и рачунарске науке). 
Наставу и друге облике образовно-васпитног рада из предмета рачунар-
ство и информатика може да изводи и лице које је на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. године, савладало програм 
рачунарства и информатике у трајању од најмање четири семестра. Лица 
која су стекла академско звање мастер морају да имају у оквиру заврше-
них основних академских студија, положено најмање пет информатичких 
предмета (од тога најмање један из области Програмирање и најмање 
један из области Објектно оријентисано програмирање) и најмање три 
предмета из области Математика. Испуњеност услова из ст. 2 и 3 ове тач-
ке утврђује Министарство надлежно за послове образовања, на основу 
наставног плана и програма студија.

Наставник српског језика и књижевности
са 61,11% радног времена, на одређено време ради 

замене одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: испуњеност услова из члана 8 и члана 120 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 
52/11 и 55/13); стручна спрема у складу са Правилником о врсти стру-
чне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у 
средњим стручним школама („Службени гласник РС - Просветни глас-
ник“, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/2001, 3/2003, 8/2003, 
11/2004, 5/2005, 6/2005, 2/2007, 4/2007, 7/2008, 11/2008, 5/2011, 8/2011, 
9/2013 и 6/2014): професор, односно дипломирани филолог за српскох-
рватски језик и југословенску књижевност; професор, односно дипло-
мирани филолог за југословенску књижевност и српскохрватски језик; 
професор, односно дипломирани филолог за југословенску и општу 
књижевност; професор југословенске књижевности са страним језиком; 
професор српског језика и књижевности; професор српске књижевности 
и језика; професор српске књижевности и језика са општом књижевно-
шћу; дипломирани филолог за књижевност и српски језик; дипломира-
ни филолог српског језика са јужнословенским језицима; дипломирани 
филолог за српски језик и књижевност; професор југословенске књижев-
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ности и српског језика; мастер професор језика и књижевности (студијски 
програми: Српски језик и Српска књижевност); мастер професор језика 
и књижевности (србиста) (студијски програм Српска филологија: српски 
језик и лингвистика); мастер професор језика и књижевности (србиста) 
(студијски програми: Српска књижевност, Српска књижевност и језик); 
мастер филолог (студијски програм Филологија, модули: Српски језик и 
Српски језик и компаративна књижевност); мастер филолог (студијски 
програм Српски језик и књижевност).

ОСТАЛО: Кандидат мора да има образовање из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе 
у установи, у складу са Европским системом преноса бодова (кандидат 
који је у току студија положио испите из педагогије и психологије или 
је положио стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има 
образовање из горенаведених дисциплина); да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (доказ при-
бавља школа по службеној дужности); да има држављанство Републи-
ке Србије; да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. Уз 
пријаву са кратком биографијом приложити: CV; доказ о стеченом одго-
варајућем образовању; доказ о образовању из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе 
у установи, у складу са Европским системом преноса бодова (доказ који 
изда високошколска установа, односно уверење или други одговарајући 
документ о положеном испиту из педагогије и психологије у току студија 
или доказ о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу); 
доказ о положеном испиту из српског језика по програму одговарајуће 
високошколске установе (уколико кандидат није стекао средње, више 
или високо образовање на српском језику); уверење о држављанству (не 
старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених; извод из мати-
чне књиге венчаних (за удате). Лекарско уверење доставља изабрани 
кандидат, пре закључења уговора о раду. Сва документа се достављају у 
оригиналу или у овереном препису/фотокопији. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће бити разматране.

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА „ШУМАТОВАЦ“
18220 Алексинац, Тихомира Ђорђевића бб

тел. 018/800-793

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање предвиђено чланом 8 став 
2 Закона о основама система образовања и васпитања за наставника 
средње стручне школе у подручју рада пољопривреда, производња и 
прерада хране, за педагога или психолога: високо образовање стечено 
на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке 
академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису 
који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године или 
на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропи-
су који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, 
поседовање дозволе за рад (лиценце) за наставника, педагога или пси-
холога; најмање 5 година рада у установи на пословима образовања и 
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; обука и положен 
испит за директора установе; психичка, физичка и здравствена способ-
ност за рад са децом и ученицима (лекарско уверење прибавља кандидат 
који буде изабран за директора); да кандидат није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпитања (доказ прибавља 
школа); држављанство Републике Србије; знање језика на ком се ост-
варује образовно-васпитни рад. Кандидат уз пријаву треба да достави: 
оверену копију дипломе о стеченом одговарајућем образовању по чл. 8 
ст. 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013) за наставника средње стру-
чне школе у подручју рада пољопривреда, производња и прерада хране, 
за педагога или психолога (овера - не старија од 6 месеци); доказ о посе-
довању дозволе за рад (оверену копију уверења о положеном стручном 
испиту или доказ о положеном испиту за лиценцу - овера уверења не 
старија од 6 месеци); доказ о радном стажу (најмање 5 година рада у 
установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одго-
варајућег образовања); уверење о држављанству РС (не старије од 6 
месеци); извод из матичне књиге рођених издат по Закону о матичним 
књигама („Службени гласник РС“, бр. 20/2009); доказ о познавању јези-
ка на ком се изводи образовно-васпитни рад (оверена копија дипломе о 
стеченом образовању, не старија од 6 месеци); биографију са кратким 
прегледом кретања у служби и предлогом програма рада директора шко-
ле. Рок за пријављивање је 15 дана. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће бити разматране. Благовременом пријавом на конкурс сматра се 

пријава која је непосредно предата школи или стигне у школу као обична 
пошиљка пре истека рока утврђеног у конкурсу или је пре истека рока 
предата пошти у облику препоручене пошиљке. Ако последњи дан рока 
пада у недељу или на дан државног празника или у неки други дан када 
школа не ради, рок истиче истеком првог наредног радног дана. Потпу-
ном пријавом сматра се пријава која садржи све доказе о испуњености 
горенаведених услова за избор директора.

ОШ „СТОЈАН ЖИВКОВИЋ СТОЛЕ“
18213 Трњане

тел. 018/4844-250

Наставник физичког васпитања
са 25% радног времена, на одређено време до 

31.08.2015. године

УСЛОВИ: Поред општих услова, кандидат треба да испуњава и услове 
прописане чл. 8, 120 и 122 Закона о основама система образовања и вас-
питања, одговарајуће образовање у складу са Законом о основама сис-
тема образовања и васпитања и Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у основној школи (професор 
физичког васпитања; професор физичке културе; дипломирани педагог 
физичке културе; професор физичког васпитања - дипломирани тренер 
са назнаком спортске гране; професор физичког васпитања - дипломи-
рани организатор спортске рекреације; професор физичког васпитања 
- дипломирани кинезитерапеут; дипломирани професор физичког васпи-
тања и спорта; мастер професор физичког васпитања и спорта; мастер 
професор физичког васпитања и кинезитерапије). Кандидати треба да 
имају држављанство Републике Србије; психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима (доказ подноси изабрани 
кандидат, пре закључења уговора о раду); да нису осуђивани правнос-
нажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпитања (доказ прибавља 
школа по службеној дужности). У складу са чл. 8 ст. 4 Закона о основама 
система образовања и васпитања наставник мора да има образовање из 
психолошких, педагошких и 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. Програм стицања образовања из става 4 члана 8 горена-
веденог закона реализује високошколска установа у оквиру акредитивног 
студијског програма или као програм образовања током читавог живота, 
у складу са прописима којима се уређује високо образовање. У складу 
са чл. 121 ст. 10 Закона о основама система образовања и васпитања, 
наставник који је у току студија положио испите из педагогије и психо-
логије или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу, сма-
тра се да има образовање из чл. 8 ст. 4 горенаведеног Закона. Послове 
наставника физичког васпитања може да обавља лице само уз испуње-
ност услова за рад прописаних чл. 122 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс поднети: краћу биографију и 
доказе о испуњености услова (оригинал, препис или фотокопију овере-
ну од стране надлежног органа, следећих докумената): извод из матич-
не књиге рођених (на новом обрасцу, без обзира на датум издавања); 
уверење о држављанству (не старије од 6 месеци); диплому о стеченом 
одговарајућем образовању; ако је кандидат положио стручни испит или 
испит за лиценцу, уверење о истом; доказ да има или да се сматра да 
има образовање из чл. 8 ст. 4 Закона о основама система образовања и 
васпитања. У поступку одлучивања о избору наставника, директор врши 
ужи избор кандидата које упућује на претходну психолошку процену спо-
собности за рад са децом и ученицима, коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања, применом стандардизованих поступака. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

НОВИ ПА ЗАР

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ ПАЗАРУ
36300 Нови Пазар, Димитрија Туцовића бб

тел. 020/338-420

Наставник у звање доцента за ужу научну област 
Српски језик

са 10% радног времена, у трајању од пет година

УСЛОВИ: услови конкурса за кандидате предвиђени су одредбама Закона 
о високом образовању, Статутом и Правилником о избору и звања на 
Универзитету у Новом Пазару. Уз пријаву на конкурс поднети: биогра-
фију, оверене фотокопије диплома о завршеним основним, мастер/магис-
тарским и докторским студијама, оверена фотокопија претходног избора 
у звање, списак објављених радова и радове, уџбеничку литературу и сл. 
Пријаве се подносе правној служби Универзитета, Димитрија Туцовића 
бб, Нови Пазар. Образац захтева за пријаву на конкурс за избор у звање 
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и заснивање радног односа може се преузети на сајту Универзитета у 
Новом Пазару: www.uninp.еdu.rs Непотписане, неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се разматрати. Додатне информације могу се добити 
на број телефона: 020/338-420 - правна служба.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
36320 Тутин, 7. јула 18

тел. 020/811-160

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: пријављени кандидати морају испуњавати услове прописане 
чланом 59 Закона о основама система образовања и васпитања (високо 
образовање): поседовање одговарајућег високог образовања из члана 
8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања (високо 
образовање стечено на студијама другог степена-мастер академске сту-
дије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне 
студије, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септем-
бра 2005. године или основне студије у трајању од најмање 4 године, по 
пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не), поседовање дозволе за рад-лиценце, поседовање психичке, физичке 
и здравствене способности за рад са децом и ученицима, поседовање 
држављанства Републике Србије, неосуђиваност правноснажном пре-
судом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања, непостојање законом утврђених 
сметњи за избор, најмање 5 година рада у установи на пословима обра-
зовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања, обука 
и положен испит за директора школе. Мандат траје од дана ступања на 
дужност. Пријава са доказима о испуњавању услова подноси се на адресу 
школе, са назнаком: „Конкурс за директора“, у року од 15 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Послови“.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат подноси: биографске податке, уверење о 
држављанству, оверен препис дипломе о завршеном школовању, ове-
рен препис уверења о положеном стручном испиту, испиту за лиценцу, 
односно положеном испиту за директора установе, потврду о радном 
искуству, са подацима о пословима и задацима које је обављао, преглед 
кретања у служби са биографским подацима (необавезно), доказ о својим 
стручним и организационим способностима (необавезно). Благовреме-
ном пријавом сматра се она која је предата у року утврђеним конкурсом. 
Уколико је пријава предата препоручено, поштом, тада се као дан прије-
ма рачуна дан пријема пошиљке од стране поште. Ако је последњи дан 
конкурсног рока за пријем пријаве недеља или дан државног празника, 
рок за пријем пријава помера се за следећи радни дан. Под потпуном 
пријавом сматра се пријава која у прилогу садржи документа којима кан-
дидат доказује да испуњава услове назначене у конкурсу. Кандидати ће 
бити обавештени о одлуци Школског одбора у року од 8 дана од дана 
именовања. Ближа обавештења могу се добити у Управи школе и на број 
телефона: 020/811-160.

ОШ „БРАТСТВО“
36300 Нови Пазар, Гојка Бачанина 50

1. Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка раднице са породиљског 

одсуства и одсуства са рада ради неге детета

2. Наставник немачког језика
на одређено време до повратка раднице са породиљског 

одсуства и одсуства са рада ради неге детета

3. Наставник енглеског језика
на одређено време до повратка раднице са породиљског 

одсуства и одсуства са рада ради неге детета

4. Наставник географије
са 90% норме, на одређено време до краја школске 

године

5. Наставник грађанског васпитања
са 10% норме, за други циклус основног образовања и 

васпитања, на одређено време до краја школске године

УСЛОВИ: За сва радна места потребно је да кандидати имају образовање 
у складу са чланом 8 став 2 и 4 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 15/13), у складу са Пра-
вилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи („Сл. гласник - Просветни гласник“, бр. 11/2012 и 

15/2013) - за радна места под бр. 1-4 и Правилником о степену и врсти 
образовања наставника који изводе образовно-васпитни рад из изборних 
предмета у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 
11/2012 и 15/2013) - за радно место под бр. 5. Кандидат мора да испуња-
ва услове за пријем у радни однос у складу са чланом 120 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс потребно 
је поднети следећа документа: доказ о поседовању одговарајућег обра-
зовања (оригинал или оверена копија дипломе), потврду високошколске 
установе о поседовању образовања из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина, уверење о држављанству и извод из матичне књиге 
рођених. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разма-
трање. Конкурс је отворен осам дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Документа донети лично или слати на адресу школе.

ОСНОВНА ШКОЛА 
„СТЕФАН НЕМАЊА“

36300 Нови Пазар, 37. санџачке дивизије бб

Професор енглеског језика
на одређено време до повратка раднице са неплаћеног 

одсуства

Професор музичке културе
на одређено време, са 90% радног времена, ради замене 
раднице која се налази на месту помоћника директора, 

до краја школске 2014/2015. године

Професор разредне наставе
на одређено време ради замене раднице на породиљском 

боловању

Професор разредне наставе
на одређено време ради замене раднице на породиљском 

боловању

Професор разредне наставе
на одређено време ради замене раднице на породиљском 

одсуству

Професор разредне наставе
на одређено време ради замене раднице на породиљском 

боловању

Професор техничког и информатичког образовања
на одређено време, са 40% радног времена, ради замене 

раднице на породиљском боловању

Финансијско-рачуноводствени радник
ради замене радника који се налази на неплаћеном 

одсуству

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, потребно је да кан-
дидат поседује и одговарајуће високо образовање предвиђено чланом 8 
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 
бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013) и Правилником о врсти стручне спреме 
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС“, 
бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013). Уз захтев доставити: доказ о стеченом 
одговарајућем образовању, доказ да кандидат има образовање из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на одговарајућој 
високошколској установи у току студија или након дипломирања од нај-
мање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи (у складу са Европским сис-
темом преноса бодова) и уверење о држављанству. Рок за пријављивање 
је осам дана од дана објављивања на огласној табли Националне службе 
за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати 
у разматрање. Пријаве слати на адресу школе.

ОШ „ЂУРА ЈАКШИЋ“
36000 Нови Пазар, Трнава

Наставник енглеског језика
на одређено време

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

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

запослене са одсуства ради неге детета
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УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање, да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, 
држављанство Републике Србије, да зна језик на ком се изводи образов-
но-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да доставе 
следећу документацију: оверену фотокопију дипломе о стеченој струч-
ној спреми по Правилнику о врсти и степену стручне спреме у основ-
ном образовању („Сл. гласник - Просветни гласник“, бр. 11/12 и 15/13), 
извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на висо-
кошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 
30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским систе-
мом преноса бодова, уверење да кандидат није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривична дела из члана 120 став 1 тачка 3 Закона о основа-
ма система образовања васпитања - прибавља школа по службеној дуж-
ности. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад 
са децом и ученицима из члана 120 став 1 тачка 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања - кандидат прилаже пре закључења 
уговора о раду. Захтев са документима слати на адресу школе. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

НОВИ С А Д

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА 
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У НОВОМ САДУ

21000 Нови Сад, Школска 1
тел. 021/4892-506

Асистент за уже стручну област Машинско 
инжењерство

на одређено време на 3 године

УСЛОВИ: завршен технички факултет - одсек производно машинство, 
уписане докторске студије из уже стручне области за коју се бира.

Предавач за уже стручну област Електротехничко и 
рачунарско инжењерство

на одређено време на 5 година

УСЛОВИ: завршен технички факултет - смер електроника и телекомуни-
кације, докторат из уже стручне области за коју се бира.

Сарадник у настави за уже стручну област Машинско 
инжењерство

на одређено време, са 50% радног времена, на 1 годину
2 извршиоца

УСЛОВИ: завршене основне струковне студије - струковни инжењер 
машинства (180 ЕСПБ), са просечном оценом преко 08,00 и уписане спе-
цијалистичке студије из уже стручне области за коју се бира.

Сарадник у настави за уже стручну област Примењена 
уметност и дизајн

на одређено време, са 50% радног времена, на 1 годину

УСЛОВИ: завршене основне струковне студије - струковни инжењер гра-
фичког инжењерства и дизајна - примењена фотографија (180 ЕСПБ), са 
просечном оценом преко 08,00 и уписане специјалистичке студије из уже 
стручне области за коју се бира.

Сарадник у настави за уже стручну област Примењена 
уметност и дизајн

на одређено време, са 50% радног времена, на 1 годину

УСЛОВИ: завршене основне струковне студије - струковни инжењер гра-
фичког инжењерства и дизајна - графички дизајн (180 ЕСПБ), са про-
сечном оценом преко 08,00 и уписане специјалистичке студије из уже 
стручне области за коју се бира.

Сарадник у настави за уже стручну област Примењена 
уметност и дизајн

на одређено време, са 20% радног времена, на 1 годину
2 извршиоца

УСЛОВИ: завршене основне струковне студије - струковни инжењер гра-
фичког инжењерства и дизајна - графички дизајн (180 ЕСПБ), са про-
сечном оценом преко 08,00 и уписане специјалистичке студије из уже 
стручне области за коју се бира.

Сарадник у настави за уже стручну област Технолошко 
инжењерство

на одређено време, са 50% радног времена, на 1 годину

УСЛОВИ: завршене основне струковне студије - струковни инжењер 
заштите на раду (180 ЕСПБ), са просечном оценом преко 08,00 и уписане 
специјалистичке студије из уже стручне области за коју се бира.

Сарадник у настави за уже стручну област Технолошко 
инжењерство

на одређено време, са 50% радног времена, на 1 годину

УСЛОВИ: Завршене основне струковне студије - струковни инжењер 
заштите животне средине - заштита од пожара (180 ЕСПБ), са просечном 
оценом преко 08,00 и уписане специјалистичке студије из уже стручне 
области за коју се бира.

Сарадник у настави за уже стручну област Технолошко 
инжењерство

на одређено време, са 20% радног времена, на 1 годину
2 извршиоца

УСЛОВИ: завршене основне струковне студије - струковни инжењер 
заштите животне средине (180 ЕСПБ), са просечном оценом преко 08,00 и 
уписане специјалистичке студије из уже стручне области за коју се бира.

Сарадник у настави за уже стручну област 
Електротехничко и рачунарско инжењерство

на одређено време, са 50% радног времена, 
на период од 1 године

2 извршиоца

УСЛОВИ: завршене основне струковне студије - струковни инжењер 
електротехнике и рачунарства - електроенергетика (180 ЕСПБ), са про-
сечном оценом преко 08,00 и уписане специјалистичке студије из уже 
стручне области за коју се бира.

Сарадник у настави за уже стручну област 
Електротехничко и рачунарско инжењерство

на одређено време, са 50% радног времена, 
на период од 1 године

3 извршиоца

УСЛОВИ: завршене основне струковне студије - струковни инжењер 
електротехнике и рачунарства - електронско пословање (180 ЕСПБ), са 
просечном оценом преко 08,00 и уписане специјалистичке студије из уже 
стручне области за коју се бира.

Сарадник у настави за уже стручну област 
Електротехничко и рачунарско инжењерство

на одређено време, са 50% радног времена, 
на период од 1 године

УСЛОВИ: завршене основне струковне струковне студије - струковни 
инжењер електротехнике и рачунарства - информациона технологија 
(180 ЕСПБ), са просечном оценом преко 08,00 и уписане специјалистичке 
студије из уже стручне области за коју се бира.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати подносе и доказе о испуње-
ности услова из конкурса, услове прописане чл. 64, 71 и 72 Закона о висо-
ком образовању, биографију, фотокопије диплома, списак објављених 
радова, доказ о уписаним докторским или специјалистичким студијама. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ 
АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ

21000 Нови Сад
Ђуре Јакшића 7

1. Ванредни или редовни професор за област Музичке 
уметности, ужа област Удараљке

са 50% радног времена

УСЛОВИ: магистарске студије из области музичке уметности, ужа област 
Удараљке.

2. Доцент или ванредни професор за област Ликовне 
уметности, ужа област Фотографија

на одређено време 5 година
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УСЛОВИ: магистарске студије из области ликовних уметности, ужа област 
Фотографија.

3. Доцент или ванредни професор за област Драмских 
уметности, ужа област Анимација и визуелни ефекти

на одређено време 5 година

УСЛОВИ: високо образовање првог степена основих академских студија 
из области драмских и аудиовизуелних уметности.

4. Доцент за област Музичке уметности, ужа област 
Соло певање

на одређено време 5 година

УСЛОВИ: високо образовање првог степена основних академских студија 
из области музичке уметности, ужа област Соло певање.

5. Доцент за област Музичке уметности, ужа област 
Теоријско-уметнички музички предмети

на одређено време 5 година

УСЛОВИ: магистарске студије из области музичке уметности, ужа област 
композиција или научни степен доктора наука из поља друштвено-хума-
нистичких наука, ужа научна област Музичка теорија.

6. Наставник стручних предмета за област Музичке 
уметности, ужа област Солфеђо

на одређено време 5 година

УСЛОВИ: високо образовање првог степена основих академских студија 
из области Музичке уметности, ужа област Општа музичка педагогија.

7. Наставник вештина за област Музичке уметности, 
ужа област Дириговање

на одређено време 5 година

УСЛОВИ: високо образовање другог степена мастер академске студија из 
области Музичке уметности (ужа област Дириговање или композиција) 
или магистарке студије из области Музичке уметности (ужа област Дири-
говање или композиција).

8. Стручни или виши стручни сарадник за област 
Музичке уметности, ужа област Камерна музика 

(Гудачки квартет)
на одређено време 4 године

УСЛОВИ: високо образовање првог степена основих академских студија 
из области Музичке уметности, ужа област Гудачки инструменти (вио-
лончело).

9. Стручни сарадник за област Музичке уметности, ужа 
област Композиција

на одређено време 4 године

УСЛОВИ: високо образовање првог степена основих академских студија 
из области Музичке уметности, ужа област Композиција.

ОСТАЛО: За радна места под бр. 1 до 5: кандидати треба да испуњавају 
услове утврђене Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 
76/05, 44/2010, 93/2012, 89/2013 и 99/2014), Статутом Академије умет-
ности и Правилником о ближим условима за избор у звање наставника 
Универзитета у Новом Саду (Минимални критеријуми за поље уметности). 
За радна места под бр. 6 до 9: кандидати треба да испуњавају услове 
утврђене Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 
44/2010, 93/2012, 89/2013 и 99/2014) и Статутом Академије уметности. 
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: пријава на кон-
курс која мора да садржи назив радног места за које кандидат конкури-
ше, списак документације коју прилаже, контакт адреса и број телефона, 
оверена фотокопија дипломе о завршеним одговарајућим студијама, уве-
рење о држављанству (не старије од 6 месеци), уверење о некажњавању 
прибављену од МУП-а (не старије од 6 месеци), лична карта (фотокопија 
или очитана биометријска лична карта). Осим наведене документације, 
у зависности од радног места на које конкуришу, кандидати достављају 
додатну документацију: за радна места под бр. 1 до 5: попуњен образац 
биографских података (Образац 1А УМЕТНОСТ) који се налази на сајту 
Академије уметности (www.аkademija.uns.аc.rs - у секцији „Наставници - 
Конкурси“) приложен у штампаној и електронској форми (CD) и остале 

доказе о испуњавању услова радног места у складу са Минималним кри-
теријумима за поље уметности Правилника о ближим условима за избор 
у звање наставника Универзитета у Новом Саду; за радна места под бр. 
6 и 7: попуњен образац биографских података (Образац 1А УМЕТНОСТ) 
који се налази на сајту Академије уметности (www.аkademija.uns.аc.rs - у 
секцији „Наставници - Конкурси“) приложен у штампаној и електронској 
форми (CD) и остале доказе о испуњавању услова радног места у складу 
са чланом 114 став 2 Статута Академије уметности; за радна места под 
бр. 8 и 9: попуњен образац биографских података (Образац 2Б) који се 
налази на сајту Академије уметности (www.аkademija.uns.аc.rs - у секцији 
„Наставници - Конкурси“) приложен у штампаној и електронској форми 
(CD) и остале доказе о испуњавању услова радног места у складу са чла-
ном 119 Статута Академије уметности Нови Сад. Рок за пријављивање 
је 15 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће бити разматране. Пријаве на конкурс са доказима о испуњености 
услова достављају се на адресу: Академија уметности, Нови Сад, Ђуре 
Јакшића 7.

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У НОВОМ САДУ
21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 1

Доцент или ванредни професор за ужу научну област 
Историјскоправну и заснивање радног односа на 
радном месту наставника за наставни предмет: 

Историја државе и права II
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, правни факултет са VIII степе-
ном стручне спреме, доктор правних наука. Услови за избор предвиђе-
ни су Законом о високом образовању („Службени гласник Републике 
Србије“, бр. 76/2005, 100/2007-аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 
93/2012, 89/2013 и 99/2014), Статутом Универзитета, Правилником о бли-
жим условима за избор у звање наставника Универзитета у Новом Саду, 
Статутом Факултета и Правилником о систематизацији радних места. Уз 
пријаву кандидат треба да приложи: краћу биографију, извод из матичне 
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 адресу: Правни факултет у Новом Саду, 
Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 1.

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6

тел. 021/4852-068

Наставник у звање доцента или ванредног професора 
за ужу област Квалитет, ефективност и логистика

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, струка индустријско инжењерство 
и менаџмент, услови прописани чланом 64 Закона о високом образовању 
и општим актима Универзитета у Новом Саду, односно Факултета тех-
ничких наука.

Наставник у звање доцента или ванредног професора 
за ужу област Производни системи, организација и 

менаџмент

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, струка индустријско инжењерство 
и инжењерски менаџмент, услови прописани чланом 64 Закона о висо-
ком образовању и општим актима Универзитета у Новом Саду, односно 
Факултета техничких наука.

Наставник у звање доцента за ужу област Механика

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, машинске струке, услови прописани 
чланом 64 Закона о високом образовању и општим актима Универзитета 
у Новом Саду, односно Факултета техничких наука.

Наставник у звање доцента за ужу област Производни 
системи, организација и менаџмент

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, струка индустријско инжењерство/
инжењерски менаџмент, услови прописани чланом 64 Закона о висо-
ком образовању и општим актима Универзитета у Новом Саду, односно 
Факултета техничких наука.

Наставник у звање предавача за ужу област Теоријска 
електротехника
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УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, електро струка, услови прописани 
чланом 64 Закона о високом образовању и општим актима Универзитета 
у Новом Саду, односно Факултета техничких наука.

Наставник у звање предавача за ужу област 
Мехатроника, роботика и аутоматизација и 

интегрисани системи

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, машинске струке, услови прописа-
ни чланом 64 Закона о високом образовању и општим актима Универзи-
тета у Новом Саду, односно Факултета техничких наука.

Наставник у звање предавача за ужу област 
Електрична мерења и метрологија

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, електро струка, услови прописани 
чланом 64 Закона о високом образовању и општим актима Универзитета 
у Новом Саду, односно Факултета техничких наука.

Наставник у звање предавача за ужу област 
Производни системи, организација и менаџмент

са 5% радног времена
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, струка машинство и индустријско 
инжњењерство и менаџмент, услови прописани чланом 64 Закона о висо-
ком образовању и општим актима Универзитета у Новом Саду, односно 
Факултета техничких наука.

Сарадник у звање асистента за ужу област 
Електроенергетика

са 30% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, мехатроничка струка, услови про-
писани чланом 72 Закона о високом образовању и општим актима Факул-
тета техничких наука.

Сарадник у звање асистента за ужу област 
Електроенергетика

2 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, струка електротехника и рачу-
нарство, услови прописани чланом 72 Закона о високом образовању и 
општим актима Факултета техничких наука.

Сарадник у звање асистента за ужу област Механика

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, грађевинска струка, услови пропи-
сани чланом 72 Закона о високом образовању и општим актима Факул-
тета техничких наука.

Сарадник у звање асистента за ужу област Рачунарска 
техника и рачунарске комуникације

са 30% радног времена
3 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, електро струка, услови прописа-
ни чланом 72 Закона о високом образовању и општим актима Факултета 
техничких наука.

Сарадник у звање асистента за ужу област Примењене 
рачунарске науке и информатика

6 извршилаца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, електро струка, услови прописа-
ни чланом 72 Закона о високом образовању и општим актима Факултета 
техничких наука.

Сарадник у звање сарадника у настави за ужу област 
Електрична мерења

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, електро струке, услови прописа-
ни чланом 71 Закона о високом образовању и општим актима Факултета 
техничких наука.

ОСТАЛО: Приложити пријаву за избор у звање и пријем у радни однос 
(навести прецизан назив уже области) и доказе о испуњености услова 
конкурса: краћу биографију, оверене фотокопије диплома и додатка 
дипломи, доказ о држављанству, оригинални извод из матичне књиге 
рођених, уверење да кандидат није кривично гоњен, свим дипломама 

стеченим у иностранству потребно је приложити и доказ о нострифика-
цији, списак објављених научних радова, књиге и саме радове. Пријаве 
слати на горенаведену адресу за сваки конкурс посебно. Комисија ће раз-
матрати само благовремене и потпуне пријаве. Конкурс за наставнике је 
отворен 15 дана од дана објављивања, а за сараднике је отворен 7 дана 
од дана објављивања.

ПАНЧЕВО

ОШ „МЛАДА ПОКОЛЕЊА“
26210 Ковачица, Маршала Тита 33

Наставник енглеског језика у другом циклусу основног 
образовања и васпитања

на одређено време до повратка запослене са 
породиљског одсуства, за рад у одељењима на словачком 

језику

УСЛОВИ: степен и врста образовања у складу са Правилником о степену 
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи 
(„Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр. 11/12 и 15/13), доказ о стече-
ном средњем, вишем или високом образовању на словачком језику или о 
положеном испиту из тог језика по програму одговарајуће високошколске 
установе. Кандидат треба да испуњава услове из члана 8 и члана 120 
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 
бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и да уз пријаву на конкурс на адресу школе 
достави: оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, уверење 
о држављанству, извод изматичне књиге рођених. Уверење о психофи-
зичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима доставља 
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Уверење да канди-
дат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена 
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања - прибавља школа по службеној дужности. Проверу психофизичких 
способности кандидата који испуњава услове у погледу стеченог обра-
зовања, а који су се благовремено и са потпуном документацијом прија-
вили на конкурс вршиће Национална служба за запошљавање, приме-
ном стандардизованих поступака. Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
бити разматране.

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА 
„НИКОЛА ТЕСЛА“

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

e-mail: еtsntesla@gmail.com

Наставник групе предмета електротехника
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског одсуства и одсуства ради посебне неге 
детета

УСЛОВИ: да кандидати испуњавају следеће услове: високо образовање 
у складу са чл. 8 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник Републике Србије“, бр. 11/09, 52/11 и 55/13), Правилни-
ком о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама („Сл. гласник-Просветни гласник“, бр. 
5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/01, 3/03, 8/03, 11/04, 5/05, 6/05, 
2/07, 4/07, 7/08, 11/08, 5/11, 8/11, 9/13, 6/14), Правилником о врсти обра-
зовања наставника у стручним школама које остварују наставни план и 
програм огледа за образовни профил: администратор рачунарских мре-
жа („Сл. гласник-Просветни гласник“, бр. 17/06 и 23/07), Правилником о 
врсти образовања наставника у стручним школама које остварују настав-
ни план и програм огледа за образовни профил: електротехничар мулти-
медија („Сл. гласник - Просветни гласник“, бр. 09/07 и 17/07), Правилни-
ком о врсти образовања наставника у стручним школама које остварују 
наставни план и програм огледа за образовни профил: електротехничар 
телекомуникација („Сл. гласник-Просветни гласник“, бр. 09/07 и 17/07) и 
услове предвиђене чланом 120 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник Републике Србије“, бр. 11/09, 52/11 и 55/13).

ОСТАЛО: Уз пријаву приложити: краћу биографију са кретањем у служ-
би, оверену фотокопију дипломе о стеченом високом образовању, ове-
рену фотокопију додатка дипломи или оверену фотокопију индекса или 
потврду високошколске установе да кандидат има образовање из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина од најмање 30 бодова 
и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса 
бодова или оверену фотокопију уверења о положеном стручном испи-
ту, доказ да кандидат зна српски језик (ако кандидат није стекао високо 
образовање на српском језику доставља оверену фотокопију о завшеном 
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вишем или средњем образовању на српском језику или доказ да је поло-
жио испит за лиценцу на српском језику или доказ да је положио испит из 
српског језика по програму одговарајуће високошколске установе), извод 
из матичне књиге рођених, фотокопију личне карте са пријавом преби-
валишта. Кандидат који буде изабран, пре закључења уговора о раду 
дужан је да достави уверење о здравственој способности за рад са децом 
и ученицима - не старије од шест месеци. Кандидати који уђу у ужи избор 
биће упућени на проверу психофизичке способности. Право учешћа на 
конкурсу има кандидат који није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања, о чему ће школа прибавити доказ. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. 
Пријаву са неопходном документацијом слати на горенаведену адресу. 
Информације на број телефона: 013/2352-615.

ОСНОВНА ШКОЛА 
„ЖАРКО ЗРЕЊАНИН“

26314 Банатско Ново Село
Маршала Тита 75

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

запослене

УСЛОВИ: Потребно је да кандидати испуњавају све услове прописане 
чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13), као и да имају одговарајуће 
образовање прописано чл. 8 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13) и Правил-
ником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Службени гласник РС-Просветни гласник“, бр. 11/2012, 
15/2013); да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривична дела утврђена чл. 120 ст. 1 тач. 3 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања, да је држављанин РС, да зна језик на 
ком се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву доставити: диплому 
или оверену копију дипломе о завршеној школи, извод из матичне књиге 
рођених и уверење о држављанству, уверење о некажњавању надлеж-
ног суда. Оверене копије докумената не могу бити старије од 6 месеци. 
Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији „Посло-
ви“. Пријаве слати на адресу школе, са назнаком: „Пријава на конкурс“. 
Лекарско уверење биће у обавези да доставе кандидати који буду иза-
брани по конкурсу.

ОСНОВНА ШКОЛА 
„ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“

26201 Јабука
Трг Бориса Кидрича 10
тел/факс: 013/2624-059

Професор српског језика
на одређено време преко 60 дана, до повратка 

запосленог са неплаћеног одсуства

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање за наставника 
основне школе, у складу са чланом 8 и чланом 120 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 52/2009, 
72/2011 и 55/2013) и Правилником о врсти стручне спреме наставни-
ка 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, 20/2007, 1/2008, 4/2008, 6/2008, 8/2008, 11/2008, 2/2009, 
4/2009, 9/2009, 3/2010, 11/2012 и 15/2013); одговарајуће образовање; 
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања; држављанство Републике Србије.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат подноси: оверен препис/
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, доказ о поседовању 
држављанства Републике Србије (уверење о држављанству) и извод из 
матичне књиге рођених. Лекарско уверење о психофизичкој способности 
за рад са децом прилаже се пре закључења уговора о раду. Уверење из 
казнене евиденције о неосуђиваности за горенаведена кривична дела - 
прибавља школа по службеној дужности. Кандидати који буду испуњава-
ли услове конкурса пре доношења коначне одлуке о избору биће упућени 
на проверу способности за рад са децом и ученицима, коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања, применом стандардизованих посту-
пака. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве 
доставити на горенаведену адресу.

ПОЖ АРЕВАЦ

СРЕДЊА ШКОЛА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
12220 Велико Градиште, Житни трг 4

тел. 012/663-131

Професор немачког језика и књижевности
на одређено време до повратка раднице са породиљског 

одсуства

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове у складу са Законом о основа-
ма система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 
52/11 и 55/13), Правилником о врсти стручне спреме наставника, струч-
них сарадника и помоћних наставника у гимназији („Службени гласник 
РС-Просветни гласник“, бр. 15/2013), Правилником о врсти стручне спре-
ме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама („Службени гласник РС-Просветни гласник“, бр. 5/91, 1/92, 
21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/01, 3/03, 8/03, 11/04, 5/05, 2/07, 4/07, 7/08, 
11/08, 5/11, 8/11 и 9/13). Уз пријаву кандидат доставља доказ да има 
одговарајуће образовање (прописану врсту и степен стручне спреме), 
доказ да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад, уверење 
о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци). Документа се 
подносе у оригиналу или у овереној фотокопији. Лекарско уверење под-
носи се непосредно пре закључења уговора о раду, у складу са чланом 
120 Закона о основама система образовања и васпитања. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање. Рок за пријављи-
вање је 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве 
слати на адресу школе.

ОШ „СВЕТИ САВА“
12000 Пожаревац, Војске Југославије 18

тел. 012/223-364

Наставник биологије
на одређено време ради замене одсутног запосленог због 

боловања, са 30% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања послова наставника биологије 
може бити примљен кандидат који испуњава следеће услове: поседо-
вање одговарајућег образовања, и то у складу са Правилником о врсти 
стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи; посе-
довање психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и 
ученицима; поседовање држављанства Републике Србије; неосуђиваност 
правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; извршена 
психолошка процена способности за рад са децом и ученицима, у складу 
са законом. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ОСТАЛО: Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: доказ о 
држављанству Републике Србије (уверење о држављанству или извод из 
матичне књиге рођених), оверен препис или оверену фотокопију дипло-
ме о стеченом образовању, оверен препис или оверену фотокопију уве-
рења о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу (осим 
за приправнике и друга лица која могу засновати радни однос без поло-
женог одговарајућег испита), доказ о знању језика на ком се остварује 
образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће образо-
вање стекли на том језику, пошто се сматра да они познају језик на ком 
се изводи образовно-васпитни рад). Одлуку о избору кандидата директор 
ће донети у року од осам дана од дана добијања резултата психолошке 
процене способности за рад са децом и ученицима, односно у року од 30 
дана од дана истека рока за подношење пријава на конкурс. Пријаве сла-
ти на адресу школе. Ближе информације о конкурсу могу се добити код 
секретара школе и на број телефона: 012/223-364.

OШ „ВЕЉКО ДУГОШЕВИЋ“
12222 Браничево

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка одсутног запосленог

УСЛОВИ: да кандидат има високо образовање и да испуњава услове у 
складу са Законом о основама система образовања и васпитања (17/09, 
52/11 и 55/13) и Правилником о степену и врсти образовања наставни-
ка и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни 
гласник“, бр. 11/12 и 15/13). Уз пријаву на конкурс кандидати прилажу: 
оверену фотокопију дипломе о стручној спреми, потврду да имају обра-
зовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено 
на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од 
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најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европс-
ким системом преноса бодова, извод из матичне књиге рођених (ориги-
нал, не старији од 6 месеци, осим ако је на новом обрасцу), уверење о 
држављанству (оригинал, не старији од 6 месеци), лекарско уверење по 
извршеном избору. Уверење о неосуђиваности прибавља школа. Небла-
говремене пријаве, пријаве без доказа о испуњавању свих услова кон-
курса, као и пријаве са неовереном документацијом, неће се разматрати. 
Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања. Пријаве са потребном 
документацијом слати на адресу школе.

ПРИЈЕПОЉЕ

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА 
ОШ „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ“

36310 Сјеница, Јаворска 1
тел. 020/741-037

Конкурс објављен 19.11.2014. године у публикацији „Посло-
ви“, поништава се у целости за радна места: професор разред-
не наставе кућне наставе, на одређено време до краја школске 
2014/2015. године, тј. до 31.08.2015. године; професор инфор-
матике изборни предмет, за 10 часова, на одређено време до 
повратка раднице са трудничког боловања; професор српског 
језика, за 17 часова и професор ликовне културе, за 17 часова, 
на одређено време до повратка раднице са трудничког боло-
вања.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“
36310 Сјеница, Кладница

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

раднице са породиљског одсуства, најдуже до 
06.10.2015. године

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

раднице са породиљског одсуства, најдуже до 
30.06.2015. године

Професор разредне наставе
на одређено време до повратка раднице са боловања

Педагог
са 50% радног времена, на одређено време до 

повратка раднице са породиљског одсуства, најдуже до 
05.02.2015. године

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

радника са функције

УСЛОВИ: Уз пријаву доставити документа сходно чл. 8 и 120 Закона о 
основама система образовања и васпитања. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће се узимати у разматрање.

ПРОКУПЉЕ

ОШ „ТОПЛИЧКИ ХЕРОЈИ“
18412 Житорађа, Светосавска 25

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

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: високо образовање одговарајућег занимања. Директор устано-
ве може да буде лице које испуњава услове прописане чланом 8 став 2 
и чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања: 1. 
одговарајуће образовање; 2. да кандидат има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; 3. да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и васпитања; 4. држављанство 
Републике Србије; 5. да зна језик на ком се остварује образовно - вас-
питни рад. Услови из става 1 члана 120 доказују се приликом пријема у 
радни однос и проверавају се у току рада. Докази о испуњености услова 
из става 1 тач. 1, 4 и 5 члана 120 - подносе се уз пријаву на конкурс, а 
из става 1 тачка 2 члана 120 - пре закључења уговора о раду. Доказ из 

става 1 тачка 3 члана 120 - прибавља школа. Дужност директора школе 
може да обавља лице које има одговарајуће образовање из члана 8 став 
2 Закона о основама система образовања и васпитања за наставника те 
врсте школе и подручја рада, за педагога и психолога, дозволу за рад, 
обуку и положен испит за за директора установе и најмање пет година 
рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања.

ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: оверен препис дипломе о стеченом обра-
зовању, податке о кретању у служби са биографијом , оверен препис уве-
рења о положеном испиту за лиценцу, потврду о радном стажу, оквирни 
план рада за време мандата, држављанство Републике Србије и извод из 
матичне књиге рођених, а уверење - оверену фотокопију о поседовању 
психичке, физичке и здравствене способности за рад са ученицима, иза-
брани кандидат доставља 2 дана након одлуке о избору. Конкурс је отво-
рен 15 дана од дана објављивања. Пријаве слати на горенаведену адресу 
школе или доставити лично. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се узимати у разматрање.

СОМБОР

ОШ „ЈОЖЕФ АТИЛА“
25245 Богојево, Маршала Тита бб

тел. 025/875-614

За рад у одељењима на мађарском наставном језику, на 
неодређено време, за радна места:

Наставник математике
са 16 часова недељно непосредног рада са ученицима, 

односно 89% радног времена

Наставник физике
са 6 часова недељно непосредног рада са ученицима, 

односно 30% радног времена

Наставник музичке културе
са 5 часова недељно непосредног рада са ученицима, 

односно 25% радног времена

Наставник ликовне културе
са 5 часова недељно непосредног рада са ученицима, 

одосно 25% радног времена

Наставник хемије
са 4 часа недељно непосредног рада са ученицима, 

односно 20% радног времена

Наставник техничког и информатичког образовања
са 8 часова недељно непосредног рада са ученицима, 

односно 40% радног времена

Наставник географије
са 7 часова недељно непосредног рада са ученицима, 

односно 35% радног времена

Наставник биологије
са 8 часова недељно непосредног рада са ученицима, 

односно 40% радног времена

За рад у одељењима на српском наставном језику, на 
неодређено време, за радно место:

Наставник математике
са 16 часова недељно непосредног рада са ученицима, 

односно 89% радног времена

За рад у одељењима на српском и мађарском наставном језику, 
на одређено време:

Педагошки асистент
на одређено време за школску 2014/2015. годину, тј. до 

31.08.2015. године

УСЛОВИ: одговарајуће образовање предвиђено Правилником о врсти 
стручне спреме за наставника васпитача и стручног сарадника у основној 
школи, Законом о основама система образовања и васпитања, Правилни-
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ком о програму обуке за педагошког асистента; да кандидат има психичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима - доказ се при-
бавља пре закључења уговора о раду; да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања - доказ прибавља школа; 
уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци); 
доказ о знању мађарског језика - средње, више или високо образовање 
на мађарском језику, односно да је кандидат положио испит из мађарског 
језика по програму одговарајуће високошколске установе; да кандидат 
има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
стечено на високошколској установи у току студија или након дипломи-
рања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са 
Европским системом преноса бодова; доказ о завршеном програму обуке 
за педагошког асистента (доставља се за радно место педагошког асис-
тента); извод из матичне књиге рођених. Лице које у целости задовољава 
тражене услове конкурса, пре закључења уговора о раду биће упућено 
на проверу психофизичких способности при Националној служби за запо-
шљавање. Уз пријаву, тј. молбу, кандидати прилажу диплому или уве-
рење о поседовању одговарајуће врсте и степена стручне спреме, радну 
биографију, уверење о држављанству Републике Србије - не старије од 6 
месеци, извод из матичне књиге рођених, доказ о познавању мађарског 
језика, уверење да против кандидата није подигнута оптужница или се 
води кривични поступак из надлежности суда, доказ о поседовању обра-
зовања 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 
системом преноса бодова, доказ о завршеном програму обуке за педа-
гошког асистента (доставља се за радно место педагошког асистента). 
Молбе се подносе у року од 8 дана од дана објављивања конкурса. Сва 
документација мора бити поднета у оригиналу или у овереним фотоко-
пијама. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разма-
трање. Пријаве слати или предати на адресу школе.

ГИМНАЗИЈА „ВЕЉКО ПЕТРОВИЋ“
25000 Сомбор, Доситеја Обрадовића 2

тел. 025/420-327

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове предвиђене чл. 120 Зако-
на о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 
72/2009, 52/2011 и 55/2013); одговарајуће образовање; да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 
држављанство Републике Србије; да зна језик на ком се остварује обра-
зовно-васпитни рад; одговарајуће високо образовање у складу са чл. 8 
став 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013); високо образовање стечено на сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке ака-
демске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који 
уређује високо образовање, почев од 10.09.2005. године; на основним 
студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10.09.2005. године. Дужност директора гимназије 
може да обавља лице које има одговарајуће образовање за наставни-
ка гимназије, за педагога и психолога; дозволу за рад (лиценцу); обуку 
о положеном испиту за директора школе (програм обуке за директора 
школе и Правилник о полагању испита за директора школе нису подне-
ти, 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. Уз 
пријаву на конкурс обавезно доставити: оригиналну диплому или оверену 
фотокопију дипломе о стеченом образовању, доказ о поседовању лицен-
це за рад - оригинал или оверену фотокопију, потврду о стеченом радном 
стажу у области образовања и васпитања од установе у којој је стекао, 
радну биографију са оквирним планом рада за време мандата, уверење 
о држављанству, извод из матичне књиге рођених. Лекарско уверење се 
прилаже пре закључења уговора о раду. Пријаве са доказима о испуње-
ности услова конкурса слати на горенаведену адресу, са назнаком: „Кон-
курс за директора“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети 
у разматрање. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови“.

СРЕДЊА ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА
25000 Сомбор, Хаџића Светића 18

тел. 025/482-586

Професор пољопривредне групе предмета: Основи 
пољопривредне технике, Мотори и трактори, 

Пољопривредне машине, Пољопривредна техника, 
Оправка и одржавање пољопривредне технике, 

Експлоатација пољопривредних машина, менаџмент 
и експлоатација пољопривредних машина, практична 

настава
на одређено време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, кандидати треба 
да испуњавају и посебне услове: да имају одговарајући степен и врсту 
школске спреме - на студијама другог степена (дипломске академске сту-
дије - мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије), у складу са Законом о високом образовању („Службе-
ни гласни РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење и 97/08), почев 
од 10.09.2005. године; на основним студијама у трајању од најмање 4 
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. 
године; да кандидат испуњава услове прописане Правилником о врсти 
стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у 
стручним школама, односно да је: дипломирани инжењер пољопривреде 
за механизацију пољопривреде; дипломирани инжењер пољопривреде 
за одржавање и експлоатацију механизације у пољопривреди; дипло-
мирани инжењер пољопривреде за пољопривредну технику; дипло-
мирани инжењер пољопривреде, смер механизација, пољопривредна 
техника или пољопривредна техника и рационализација; дипломирани 
машински инжењер за машинске конструкције и механизацију, усмерење 
- пољопривредно машинство; дипломирани машински инжењер за ауто-
матско управљање (са изборним програмом: пољопривредне машине); 
мастер инжењер пољопривреде, претходно завршене основне академ-
ске студије на одсеку Пољопривредна техника; да кандидат има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 
држављанство Републике Србије. Кандидат уз пријаву подноси: оверену 
фотокопију дипломе, уверење о држављанству (оригинал или оверену 
фотокопију, не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверена фотокопија), биографију. Уверење о неосуђи-
ваности прибавља школа по службеној дужности. Лекарско уверење о 
општој здравственој способности подноси се пре закључења уговора о 
раду. Непотпуне, неблаговремене и непотписане пријаве неће се узимати 
у обзир. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања у публи-
кацији „Послови“.

СРЕМСК А МИТРОВИЦ А

ОШ „22. ЈУЛ“
22325 Крчедин, Наде Јаношевић 4

тел. 022/500-307

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће високо образовање у складу са 
чланом 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања 
(високо образовање стечено на студијама другог степена - мастер ака-
демске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије, по пропису који уређује високо образовање, почев од 
10. септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005. године) за наставника за ову врсту школе и подручја 
рада, за педагога или психолога; да има дозволу за рад (лиценцу), однос-
но стручни испит за наставника, педагога или психолога; дозволу за рад 
директора - лиценцу за директора (обуку и положен испит за директора 
установе); да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кри-
вична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања; држављанство Републике Србије; да зна језик 
на ком се остварује образовно-васпитни рад (српски језик); најмање пет 
година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања. Рок за подношење пријава је 15 
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Кандидат је дужан 
да уз пријаву на конкурс достави следећу документацију: диплому о сте-
ченом високом образовању (оригинал или оверену фотокопију); уверење 
о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу за наставни-
ка, педагога или психолога (оригинал или оверену фотокопију); дозволу 
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за рад директора, односно лиценцу за директора (оригинал или оверену 
фотокопију); доказ о држављанству - не старији од шест месеци (ориги-
нал или оверену фотокопију); доказ о знању језика на ком се остварује 
образовно - васпитни рад - српски језик (оригинал или оверену фотоко-
пију); потврду послодавца о радном стажу - најмање пет година рада у 
установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог високог 
образовања; радну биографију; оквирни план рада за време мандата. 
Уверење о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за 
рад са децом и ученицима подноси се пре закључења уговора о раду (и то 
уверење које није старије од шест месеци), а уверење о неосуђиваности 
прибавља школа. Уколико кандидат не поднесе уверење о положеном 
испиту за директора, пријава се неће сматрати непотпуном, а канди-
дат изабран за директора који нема положен испит за директора школе 
дужан је да исти положи у року од годину дана од дана ступања на дуж-
ност. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве 
се подносе лично или поштом, на адресу школе, са назнаком: „Конкурс за 
директора“. За потребне информације обратити се секретару школе, на 
број телефона: 022/500-620.

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА 
„ТЕОДОР ТОША АНДРЕЈЕВИЋ“

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

e-mail: pravnik.muzicka@gmail.com

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: На конкурс се може пријавити кандидат који испуњава усло-
ве предвиђене чл. 8 став 2 и чл. 59 став 5, чл. 120 став 1 до 4 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 
52/11 и 55/13) и опште услове: да је држављанин Републике Србије; 
одговарајуће образовање за наставника основне музичке школе, педаго-
га или психолога: на студијама другог степена (дипломске академске сту-
дије-мастер или специјалистичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије), по пропису који је уређивао високо образовање од 
10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од најмање 
4 године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године; да поседује дозволу за рад (лиценцу); да је савладао 
обуку и да има положен испит за директора установе; најмање 5 година 
рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања; да поседује психичку, физичку и здравстве-
ну 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. Поред молбе са 
кратком биографијом и оквирним планом рада за време мандата, канди-
дати подносе следећа документа којима доказују испуњавање тражених 
услова: оверен препис или фотокопију дипломе о завршеном факулте-
ту, уверење о држављанству Републике Србије, извод из матичне књиге 
рођених, уверење општинског суда да се против њих не води кривични 
поступак, одговарајуће лекарско уверење (подноси се пре закључивања 
уговора). Уверења морају бити у оригиналу или оверене фотокопије и не 
старије од 6 месеци. Уверење да кандидат није осуђиван прибавља шко-
ла. Доставити и потврду о радном стажу у просвети и уверење о положе-
ном испиту за директора установе (с обзиром да Министарство просвете 
није организовало полагање испита за директора установе, пријава која 
не буде садржала наведени документ неће се сматрати непотпуном), као 
и уверење о положеном стручном испиту (оригинал или оверена фото-
копија). Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Сва потреб-
на обавештења могу се добити од секретара школе, на број телефона: 
022/474-042. Пријаве са потребном документацијом о испуњености усло-
ва подносе се на адресу школе.

ОШ „ДУШАН ЈЕРКОВИЋ УЧА“
22310 Шимановци, Трг Светог Николаја 18

тел. 022/480-235, 480-852

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: За директора школе може бити изабрано лице које има одго-
варајуће високо образовање стечено: на студијама другог степена 
(мастер академске студије, специјалистичке академске студије или спе-
цијалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо образо-
вање 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, и то за наставника основне 
школе, за педагога или психолога; да има дозволу за рад (положен струч-
ни испит или испит за лиценцу за наставника или педагога или психо-

лога), обуку и положен испит за директора установе; најмање 5 година 
рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања; да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; да није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања; држављанство Републи-
ке Србије; да зна српски језик на ком се остварује образовно-васпит-
ни рад у овој школи. Директор се бира на период од 4 године. Рок за 
пријављивање на конкурс је 15 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да поднесе: уверење о 
држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци), оверен препис 
или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, оверен препис 
или оверену фотокопију уверења у положеном стручном испиту, односно 
испиту за лиценцу за наставника или педагога или психолога, потврду о 
радном искуству у установи од најмање 5 година на пословима образо-
вања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања, писмени 
доказ да зна српски језик на ком се остварује образовно-васпитни рад у 
овој школи (ако одговарајуће образовање није стечено на српском језику, 
кандидат доставља писмени доказ да је положио испит из српског језика 
по програму одговарајуће високошколске установе) и радну биографију. 
Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи радну биографију и 
све доказе о испуњености услова за избор чије се прилагање захтева 
конкурсом. Уверење о положеном испиту за директора се не прилаже, 
јер надлежни министар није донео подзаконски акт о испиту за директора 
установе. Кандидат који буде изабран биће у обавези да положи испит 
за директора установе, сходно роковима прописаним Законом о основа-
ма система образовања и васпитања и условима које пропише надлежни 
министар. Лекарско уверења да је психички, физички и здравствено спо-
собан за рад са ученицима, изабрани кандидат подноси пре закључења 
уговора о раду. Доказ о неосуђиваности кандидата прибавља школа, пре 
доношења одлуке о избору. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узимати у разматрање. Пријаве на конкурс са документацијом слати 
поштом на адресу школе, са назнаком: „Конкурс за избор директора“ или 
предати лично у секретаријату школе. Ближе информације на бројеве 
телефона: 022/480-235 и 480-852.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
„ВЛАДА ОБРАДОВИЋ КАМЕНИ“

22410 Пећинци, Школска 6
тел. 022/436-250, 436-052

Васпитач
на одређено време ради замене одсутних запослених 

преко 60 дана
2 извршиоца

УСЛОВИ: одговарајуће више образовање, односно одговарајуће високо 
образовање на студијама првог степена (основне струковне студије или 
основне академске студије) у трајању од три године или на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске сту-
дије или специјалистичке струковне студије) - васпитач. Кандидат треба 
да испуњава услове предвиђене чл. 120 ст. 1 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/2011, 55/13): да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом; да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да 
је држављанин Републике Србије, да зна језик на ком се остварује обра-
зовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Потребна документација: диплома о завршеној школи или ове-
рена фотокопија дипломе, радна биографија, уверење о држављанству 
(не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених. За испуњеност 
услова из чл. 120 ст. 1 тачка 5 Закона о основама система образовања и 
васпитања, којим се тражи знање језика на ком се остварује образов-
но-васпитни рад, ако кандидат није стекао одговарајуће образовање на 
српском језику, потребно је доставити уверење да је положио испит из 
српског језика са методиком по програму одговарајуће високошколске 
установе. Претходну проверу психофизичких способности кандидата за 
рад са децом, који испуњавају услове конкурса (а после извршеног ужег 
избора од стране директора), вршиће надлежна служба за послове запо-
шљавања. Лекарско уверење (не старије од шест месеци) доставља иза-
брани кандидат, пре закључења уговора о раду. Установа по службеној 
дужности прибавља за изабраног кандидата уверење о некажњавању од 
надлежне службе. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Пријаве са потребном документацијом слати 
на адресу установе, са назнаком: „За конкурс“.

 Наука и образовање
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СУБОТИЦ А

ОШ „МАТИЈА ГУБЕЦ“
24214 Доњи Таванкут, Марка Орешковића 11а

Професор српског језика
на одређено време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана, са 89% радног времена

УСЛОВИ: професор српског језика и књижевности, професор српског 
језика и књижевности са општом лингвистиком, професор српске књи-
жевности и језика, професор српске књижевности и језика са општом 
књижевношћу, дипломирани филолог српског језика са јужнословенс-
ким језицима, дипломирани филолог српске књижевности са јужносло-
венским књижевностима, професор, односно дипломирани филолог за 
српскохрватски језик и југословенску књижевност, професор, односно 
дипломирани филолог за југословенску књижевност и српскохрватски 
језик, професор српскохрватског језика и опште лингвистике, професор 
за српскохрватски језик са јужнословенским језицима, професор српскох-
рватског језика са источним и западним словенским језицима, професор 
српскохрватског језика и југословенске књижевности за наставу у шко-
лама у којима се образовно-васпитни рад изводи на мађарском, односно 
русинском или румунском језику, професор, односно дипломирани фило-
лог за југословенску и општу књижевност, професор југословенске књи-
жевности са страним језиком, дипломирани филолог за књижевност и 
српски језик, дипломирани филолог за српски језик и књижевност, профе-
сор српског језика и књижевности у одељењима за националне мањине, 
професор српског језика и српске књижевности, дипломирани компара-
тиста, мастер филолог (студијски програми: Српски језик и књижевност, 
Српска књижевност и језик, Српска књижевност и језик са општом књи-
жевношћу, Српски језик, Српска књижевност, Српска филологија (српски 
језик и лингвистика)), мастер професор језика и књижевности (студијски 
програми: Српски језик и књижевност, Српска књижевност и језик, Срп-
ска књижевност и језик са општом књижевношћу, Српски језик, Српска 
књижевност, Српска филологија (српски језик и лингвистика)).

Професор енглеског језика у првом циклусу основног 
образовања

на одређено време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана, са 83% радног времена

УСЛОВИ: професор одговарајућег страног језика, професор разред-
не наставе, дипломирани филолог, дипломирани школски педагог или 
школски психолог, дипломирани педагог или дипломирани психолог, 
наставник одговарајућег страног језика, у складу са чл. 145 и 146 Закона 
о основној школи, наставник одговарајућег страног језика са положеним 
стручним испитом по прописима из области образовања или лиценцом 
за наставника, наставник разредне наставе, лице које испуњава услове 
за наставника предметне наставе у основној школи, а које је на основ-
ним студијама положило испите из педагошке психологије или педаго-
гије и психологије, као и методике наставе, професор разредне наставе 
и енглеског језика за основну школу, професор разредне наставе који је 
на основним студијама савладао програм Модула за енглески језик (60 
ЕСПБ - Европски систем преноса бодова) и који поседује уверење којим 
доказује савладаност програма модула и положен испит који одговара 
нивоу Ц1 Заједничког европског оквира, дипломирани библиотекар - 
информатичар, мастер филолог, мастер професор језика и књижевности, 
мастер учитељ, дипломирани учитељ - мастер, мастер учитељ који је 
на основним студијама савладао програм Модула за енглески језик (60 
ЕСПБ - Европски систем преноса бодова) и који поседује уверење којим 
доказује савладаност програма модула и положен испит који одговара 
нивоу Ц1 Заједничког европског оквира, дипломирани учитељ-мастер 
који је на основним студијама савладао програм Модула за енглески 
језик (60 ЕСПБ - Европски систем преноса бодова) и који поседује уве-
рење којим доказује савладаност програма модула и положен испит који 
одговара нивоу Ц1 Заједничког европског оквира, мастер библиотекар 
- информатичар. Лица из става 2 тач. 2, 4, 5, 8, 9, 12, 15, 16 и 19 која 
нису професори одговарајућег језика треба да поседују знање језика нај-
мање на нивоу Б2 (Заједничког европског оквира). Лица из става 2 тач. 
3, 13 и 14 треба да поседују знање језика најмање на нивоу Б2 (Зајед-
ничког европског оквира), осим уколико нису завршила одговарајући сту-
дијски програм или главни предмет/профил. Ниво знања Б2 доказује се 
уверењем о положеном одговарајућем испиту на некој од филолошких 
катедри универзитета у Србији или међународно признатом исправом за 
ниво знања језика који је виши од Б2 (Ц1 или Ц2 Заједничког европског 
оквира), а чију ваљаност утврђује Министарство просвете, науке и тех-
нолошког развоја. Лица из става 2 овог члана треба да савладају и обуку 
за наставу страног језика на раном узрасту у трајању од 25 сати у орга-
низацији Завода за унапређивање васпитања и образовања - Центар за 
професионални развој, односно друге организације коју овласти Минис-
тарство просвете, науке и технолошког развоја. Предност за извођење 

наставе из страног језика у првом циклусу основног образовања и васпи-
тања из става 2 овог члана имају мастер професор језика и књижевности 
(одговарајући студијски програм или главни предмет/профил), односно 
мастер филолог (одговарајући студијски програм или главни предмет/
профил), односно професор, односно наставник одговарајућег страног 
језика, мастер учитељ, односно дипломирани учитељ-мастер, односно 
професор разредне наставе, наставник разредне наставе, мастер профе-
сор или професор у предметној настави и наставник у предметној настави 
са положеним испитом Б2.

Професор мађарског језика
на одређено време до краја школске године, са 50% 

радног времена

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

ОСТАЛО: Поред општих услова прописаних чланом 120 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања, кандидат треба да има: VII/1 сте-
пен стручне спреме, одговарајуће образовање на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године или на студијама другог 
степена, у складу са Законом о високом образовању, почев од 10. сеп-
тембра 2005. године, одговарајући профил занимања по Правилнику о 
степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи (Правилник је објављен у „Сл. гласник - Просветни гласник“, бр. 
11/2012 од 07. новембра 2012. године) и да има образовање из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодо-
ва и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова; да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; држављанство Републике Србије; доказ да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања 
- прибавља школа. 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. Послове наставника и стручног 
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 одговарајуће 
високошколске установе. Проверу психофизичких способности за рад са 
децом и ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања, 
применом стандардизованих поступака. Тестирање кандидата у погледу 
психичке, физичке и здравствене способности за рад са ученицима орга-
низује школа код Националне службе за запошљавање, по истеку рока 
за пријављивање. Докази о испуњености услова из тач. 1 и 3 подносе се 
уз пријаву на конкурс, а доказ из тачке 2 пре закључења уговора о раду. 
Доказ из тачке 4 прибавља школа. Кандидат је дужан да уз пријаву на 
конкурс поднесе: кратку биографију, оверен препис (фотокопију) дипло-
ме о стеченом образовању, уверење о држављанству (оригинал или ове-
рену фотокопију), за радно место на коме се настава изводи на језику 
националне мањине потребно је поднети доказ о знању језика (завршено 
средње, више или високо образовање на језику националне мањине - 
за извођење наставе на хрватском језику). 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 разма-
трање.

ОШ „ИВАН МИЛУТИНОВИЋ“
24000 Суботица, Београдски пут 50

тел. 024/558-063

Психолог
са 80% норме рада у матичној школи и 20% у издвојеном 

одељењу у Малој Босни, на одређено време

УСЛОВИ: На основу чл. 8 и 120 Закона о основама система образовања 
и васпитања, кандидат треба да испуњава услове прописаним законом: 
одговарајуће високо образовање из члана 8 став 2 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања, на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије), по пропису који уређује високо образовање почев од 
10. септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005. године, за наставника основне школе, за педагога и 
психолога; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима (пре закључења уговора о раду); држављанство 
Републике Србије; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
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на дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања; да зна језик на ком се остварује образовно-вас-
питни рад.

ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз молбу на конкурс достави: ориги-
нал или оверену копију дипломе о завршеном образовању и уверење о 
држављанству. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања на оглас-
ној табли Националне службе за запошљавање у Суботици и у публика-
цији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у 
разматрање. Молбе слати на адресу школе. Ближе информације могу се 
добити на број телефона: 024/558-063.

ГИМНАЗИЈА И ЕКОНОМСКА ШКОЛА 
„ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“

24300 Бачка Топола, Трг др Зорана Ђинђића 12
тел. 024/711-934

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање на студијама другог степена 
(мастер академске студије, специјалистичке академске студије или спе-
цијалистичке струковне студије), у складу са Законом о високом образо-
вању („Службени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење 
и 90/08), почев од 10.09.2005. године; високо образовање на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређи-
вао високо образовање до 10.09.2005. године, да кандидат испуњава 
услове за наставника гимназије и средње стручне школе, за педагога и 
психолога школе; да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије; да 
зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад; да има 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.

ОСТАЛО: Документација коју кандидат подноси уз пријаву: биографске 
податке, односно радну биографију са кратким прегледом рада у служби 
и предлогом програма рада будућег директора школе, оверену фотоко-
пију дипломе о завршеном одговарајућем високом образовању, оверену 
фотокопију уверења о положеном испиту за лиценцу, стручном испи-
ту (дозволи за рад), потврду о раду у области образовања, уверење о 
држављанству, да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад, 
лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима - подноси се при закључивању уговора о 
раду, остала документа која могу послужити приликом доношења одлу-
ке о избору. Школа прибавља уверење о кривичној неосуђиваности за 
кандидата по службеној дужности. Пријаву са траженом документацијом 
кандидат подноси искључиво у затвореној коверти, поштом или уручује 
лично у секретаријату школе, на адресу: Школски одбор Гимназије и еко-
номске школе „Доситеј Обрадовић“, Трг др Зорана Ђинђића 12, 24300 
Бачка Топола, са назнаком: „Конкурс за директора“, на српском језику и 
писму. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања. Прија-
ве које су поднете електронском поштом, непотпуне и неблаговремене 
пријаве, Школски одбор неће разматрати.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ 
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ

24000 Суботица, Сегедински пут 9-11

Расписује конкурс за избор у звање и заснивање радног односа:

Наставник у сва звања за ужу област Маркетинг
на одређено време од пет година (у случају избора у 
звање доцент или ванредни професор), односно на 

неодређено време (у случају избора у звање редовни 
професор)

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив доктор економских 
наука, односно доктор наука - економске науке. Поред наведених услова, 
кандидати треба да испуне и друге услове прописане одредбама Закона 
о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 97/08, 44/10, 93/12, 
89/13 и 99/14), Статута Универзитета у Новом Саду од 28.12.2010. годи-
не, са изменама и допунама од 23.03.2012. године, 11.10.2012. године, 
26.02.2013. године, 15.11.2013. године и 29.05.2014. године, Статута Еко-
номског факултета у Суботици бр. 01-5589 од 25.11.2011. године, са изме-
нама и допунама од 06.03.2013. године, Правилника о ближим условима 
за избор у звање наставника Универзитета у Новом Саду од 09.10.2008. 
године, са изменама и допунама од 04.12.2008. године, 28.05.2009. 

године, 24.06.2010. године и 25.02.2013. године и Правилника о избору 
наставника и сарадника Економског факултета у Суботици бр. 01-141 од 
15.01.2013. године, са изменама и допунама од 07.03.2013. године.

ОСТАЛО: Уз пријаву приложити: биографију са подацима о досадашњем 
раду, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, овере-
не фотокопије диплома, списак радова и саме радове, потврду да лице 
није правноснажном пресудом осуђено за кривично дело против полне 
слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска уста-
нова или примања мита у обављању послова у високошколској установи, 
као и све остале доказе који упућују на испуњеност услова предвиђених 
Законом, Статутом Универзитета, Статутом Факултета и Правилницима 
Универзитета и факултета. Пријаве кандидата са прилозима подносе се 
Економском факултету у Суботици, Сегедински пут 9-11, у року од 15 
дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремено достављене 
пријаве неће се разматрати.

УЖИЦЕ

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
31250 Бајина Башта, Вука Караџића 32

тел. 031/863-265

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: високо образовање у складу са чланом 8 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 
55/13) за наставника, педагога или психолога (приложити: оверену фото-
копију дипломе о стеченом високом образовању); психичка, физичка и 
здравствена способност за рад са децом и ученицима (доставља иза-
брани кандидат, пре закључивања уговора о раду); да кандидат није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 
држављанство РС (приложити: уверење о држављанству); поседовање 
лиценце, односно положен стручни испит (приложити: оверену фотоко-
пију уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за лицен-
цу); пет година рада у школи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања (приложити: потврду о радном 
искуству и радну биографију). Поред наведених услова и докумената који 
исте потврђују, кандидати могу доставити: оквирни план рада за време 
мандата и доказ о поседовању организаторских способности. Рок за дос-
тављање пријава је 15 дана од дана објављивања. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се разматрати. Пријаве са траженом документа-
цијом доставити на адресу школе или лично донети у школу.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „НЕВЕН“
31250 Бајина Башта, Вука Караџића 34

тел. 031/864-188

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора предшколске установе може бити изабрано лице 
које је стекло одговарајуће високо образовање предвиђено чланом 8 
став 2 Закона о основама ситема образовања и васпитања за васпитача 
и стручног сарадника - педагог, психолог, педагог за физичко, ликовно, 
музичко и логопед на студијама другог степена у складу са Законом о 
високом образовању, почев од 10.09.2005. године; да је стекло одгова-
рајуће високо образовање на основним студијама у трајању од најмање 
4 године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. 
године; дозвола за рад, обука и положен испит за директора установе; 
најмање 5 година рада у установи образовања и васпитања, након сте-
ченог одговарајућег образовања. За директора предшколске установе 
може бити изабрано лице са стеченим одговарајућим високим образо-
вањем предвиђено чланом 8 став 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања на студијама првог степена, студијама у трајању од 3 
године или вишим образовањем за васпитача; дозвола за рад, обука и 
положен испит за директора установе; најмање 10 година рада у устано-
ви образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. 
Кандидат мора да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом; да поседује лиценцу, односно положен стручни испит; да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена чла-
ном 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и вас-
питања; држављанство РС. Директор установе се бира на период од 4 
године. Мандат директора тече од дана ступања на дужност. О правима, 
обавезама и одговорностима директора одлучује Управни одбор. Рок за 
подношење пријава је 15 дана од дана објављивања.

ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: биографске податке; оверен препис 
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дипломе; уверење о положеном испиту за лиценцу; потврду о положе-
ном испиту за директора установе (програм обуке за директора установе 
и Правилник о полагању испита за директора нису донети, када буде 
донет, директор ће бити у обавези да исти положи у року од једне године 
од дана ступања на дужност); уверење о држављанству; доказ о општој 
здравственој способности (лекарско уверење о психичкој, физичкој и 
здравственој способностиза рад са децом доставља само изабрани канди-
дат, пре потписивања уговора); уверење да се против кандидата не води 
истрага, нити је подигнута оптужница (потврду МУП-а о неосуђиваности 
издату према подацима из казнене евиденције - прибавља установа). 
Пријаве на конкурс доставити на адресу установе, са назнаком: „Конкурс 
за директора“. Неблаговремене пријаве неће бити разматране.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
31210 Пожега, Вука Караџића 6

тел. 031/714-134

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

преко 60 дана

УСЛОВИ: На конкурс се могу пријавити кандидати који поред општих 
услова предвиђених законом испуњавају и посебне услове прописане 
одредбама члана 8 и члана 120 Закона о основма система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и Правилни-
ком о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћ-
них наставника у стручној школи („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, 8/11, 9/13). Уз пријаву на конкурс приложи-
ти: диплому о стеченом одговарајућем образовању; потврду о образо-
вању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина; уверење о 
држављанству; извод из матичне књиге рођених. Документација се дос-
тавља у овереним фотокопијама и иста се не враћа кандидатима. Доказ 
о испуњености услова о психичкој, физичкој и здравственој способности 
подноси се пре закључивања уговора о раду. Уверење о неосуђиваности 
прибавља школа по службеној дужности. Неблаговремене пријаве, прија-
ве без доказа о испуњености свих услова конкурса, као и пријаве са нео-
вереном документацијом неће се разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА 
„ПЕТАР ЛЕКОВИЋ“

31210 Пожега, Петра Лековића 1
тел. 031/811-176

Наставник енглеског језика
на одређено време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана

Наставник биологије
са 80% радног времена, за рад у ИО Душковци и ИО 
Јежевица, на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

Психолог
на одређено време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана

Специјални педагог
на одређено време до краја школске године

УСЛОВИ: На конкурс се могу пријавити кандидати који поред општих 
услова предвиђених Законом испуњавају и посебне услове прописане 
одредбама члана 8 и члана 120 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13) и Правилником о 
степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи („Сл. гласник РС“, бр. 11/12 и 15/13). Уз пријаву на конкурс 
приложити и одговарајућу документацију којом се доказује испуњеност 
наведених услова: диплому о стеченом одговарајућем образовању, доказ 
о испуњености услова из члана 8 став 4 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, уверење о држављанству и извод из матичне књиге 
рођених. Лекарско уверење се прилаже непосредно пре закључивања 
уговора о раду. Документација се доставља у овереним фотокопијама 
и иста се не враћа кандидатима. Доказ о испуњености услова о психо-
лошкој процени о способности за рад са децом и ученицима прибавља 
школа пре закључивања уговора о раду. Уверење о неосуђиваности при-
бавља школа по службеној дужности. Неблаговремене пријаве, пријаве 
без доказа о испуњености свих услова конкурса, као и пријаве са небла-
говременом документацијом неће се разматрати.

ЧАЧАК

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ЧАЧКУ 
УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ

32000 Чачак, Светог Саве 65

Сарадник у звању асистента за ужу научну област 
Информационе технологије и системи

на одређено време од три године

УСЛОВИ: магистар техничких наука у одговарајућој области коме је при-
хваћена тема докторске дисертације. Поред општих услова, кандидати 
треба да испуњавају и услове предвиђене Законом о високом образо-
вању, као и услове прописане Статутом Универзитета и Статутом Факул-
тета техничких наука. Уз пријаву приложити: биографију, доказ о одго-
варајућој стручној спреми и доказ надлежног органа о неосуђиваности у 
смислу члана 62 став 4 Закона о високом образовању и чл. 125е став 1 
Статута Универзитета у Крагујевцу. Пријаву са доказима о испуњавању 
услова конкурса доставити на адресу: Факултет техничких наука у Чачку, 
Светог Саве 65, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

ОШ „МАЈОР ИЛИЋ“
32258 Кушићи

тел. 032/761-766, 5678-206
e-mail: оs.majorilic@open.telekom.rs

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

28.02.2015. године

Наставник физике
са 30% радног времена, на одређено време до 

28.02.2015. године

Наставник ликовне културе
са 25% радног времена, на одређено време до 

28.02.2015. године

Наставник техничког образовања
са 40% радног времена, на одређено време до повратка 

запослене са породиљског боловања

Наставник информатике
са 20% радног времена, на одређено време до повратка 

запослене са породиљског боловања

Наставник физичке културе
са 30% радног времена, на одређено време до 

28.02.2015. године

УСЛОВИ: да кандидати испуњавају следеће услове: одговарајуће обра-
зовање, односно VII степен стручне спреме у складу са чланом 8 став 2 
Закона о основама система образовања и васпитања и Правилником о 
степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012 и 15/2013), 
да имају психичку, физичку и здравствену способност (лекарско уверење 
доставља кандидат који буде изабран, пре закључења уговора о раду), 
да нису осуђивани правноснажном судском пресудом за кривична дела 
утврђена чланом 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања (доказ прибавља школа по службеној дужности), 
држављанство Републике Србије. Уз пријаву кандидати треба да доста-
ве: оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, уверење о 
држављанству или оверену фотокопију, извод из матичне књиге рођених 
или оверену фотокопију. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се разматрати. Пријаве слати на адресу школе. Ближе информације 
могу се добити код секретара школе или на бројеве телефона: 032/761-
766 и 032/5678-206.

ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА ИВАЊИЦА
32250 Ивањица, Милинка Кушића 112

тел. 032/660-350

Кувар - вођа смене
на одређено време до 28.02.2015. године

УСЛОВИ: IV степен стручности - средња угоститељска школа, да канди-
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дат није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 6 месеци, и за 
кога није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање - 
прибавља установа; да кандидат има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да је држављанин Републи-
ке Србије; да је положио санитарни испит. Заинтересовани кандидати 
уз пријаву на оглас подносе: биографију, фотокопију дипломе, фотоко-
пију извода из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, уве-
рење о положеном санитарном испиту. Лекарско уверење доставља се 
после избора кандидата. Заинтересовани кандидати подносе пријаву на 
горенаведену адресу, са назнаком: „За оглас“, у року од 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“; број телефона за информације: 
032/660-350.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА 
ОШ „СВЕТИ САВА“

Горњи Милановац, Бошка Бухе 17
тел. 032/720-510

Оглас објављен 12.11.2014. године у публикацији „Послови“, 
поништава се за радно место: професор математике ради заме-
не одсутне запослене преко 60 дана, до њеног повратка са боло-
вања (радно место под редним бројем 5). За остала радна места 
оглас је непромењен.

ОШ „КИРИЛО САВИЋ“
32250 Ивањица, Кирила Савића бб
тел/факс: 032/5661-209, 5661-421

e-mail: оsksavic@eunet.rs

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: да кандидат испуњава следеће услове прописане чланом 59, 
чланом 8 став 2 и чланом 120 Закона о основама система образовања 
и васпитања: дужност директора школе може да обавља лице које има 
одговарајуће високо образовање за наставника те врсте школе и под-
ручја рада, за педагога и психолога, стечено: на студијама другог степена 
(мастер академске студије, специјалистичке академске студије или спе-
цијалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо образо-
вање почев од 10. септембра 2005. године; дозвола за рад; обука и поло-
жен испит за директора школе; изабрани директор који нема положен 
испит за директора дужан је да га положи у року од годину дана од дана 
ступања на дужност; најмање пет година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да 
кандидат има психичку, физичку и здравствену способност рад са 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; држављанство Републике Србије; да зна језик на ком се 
остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: биографске 
податке, односно радну биографију; оверен препис или оверену фотоко-
пију дипломе о завршеном одговарајућем високом образовању; оверен 
препис или оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту 
(дозволи за рад); извод из матичне књиге рођених, уверење о држављан-
ству РС (не старије од шест месеци); потврду установе о најмање 5 годи-
на радног стажа на пословима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања; уверење да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања - прибавља школа по служ-
беној дужности; лекарско уверење да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; остала документа која 
могу послужити приликом доношења одлуке о избору. Лекарско уверење 
подноси се пре закључења уговора о раду. Рок за пријављивање је 15 
дана од дана објављивања. Пријаве са доказима о испуњавању услова 
достављају се у затвореним ковертама, на адресу школе, Кирила Савића 
бб, 32250 Ивањица, са назнаком: „За конкурс за директора школе“ или 
предати лично у просторијама секретаријата школе. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће бити разматране. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити код секретара школе, на број телефона: 032/5661-209.

ОСНОВНА ШКОЛА 
„ВУК КАРАЏИЋ“

32234 Каона

Професор физике
са 30% радног времена, на одређено време, најдуже до 

31.08.2015. године

Професор математике
са 90% радног времена, на одређено време, најдуже до 

31.08.2015. године

Професор разредне наставе
на одређено време до повратка раднице са породиљског 

одсуства, најдуже до 31.08.2015. године

Професор информатике
са 20% радног времена, на одређено време, најдуже до 

31.08.2015. године

Професор српског језика
са 95% радног времена, на одређено време, најдуже до 

31.08.2015. године

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних законом, кандидати морају 
испуњавати и посебне услове из Правилника о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник 
- Просветни гласник“, бр. 11/2012 од 07.11.2012.). Пријаве са потребним 
документима (оверене фотокопије) достављају се у року од 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови“, на адресу школе.

ОШ „ВУЧИЋ ВЕЛИЧКОВИЋ“
32255 Међуречје

тел. 032/638-206, 638-146
e-mail: оsmedjurecje@open.telekom.rs

Наставник физике
са 30% радног времена, на одређено време до 

28.02.2015. године

Наставник музичке културе
са 25% радног времена, на одређено време до 

28.02.2015. године

Наставник ликовне културе
са 25% радног времена, на одређено време до 

28.02.2015. године

УСЛОВИ: одговарајуће образовање, односно VII степен стручне спреме 
у складу са чланом 8 став 2 Закона о основама система образовања и 
васпитања и Правилником о степену и врсти образовања наставни-
ка и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просвет-
ни гласник“, бр. 11/2012 и 15/2013); психичка, физичка и здравствена 
способност (лекарско уверење доставља кандидат који буде изабран, 
пре закључења уговора о раду); да кандидати нису осуђивани правнос-
нажном судском пресудом за кривична дела утврђена чланом 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (доказ при-
бавља школа по службеној дужности), држављанство Републике Србије.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидати треба да доставе: оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању, уверење о држављанству или овере-
ну фотокопију, извод из матичне књиге рођених или оверену фотоко-
пију. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. 
Пријаве слати на адресу школе. Ближе информације могу се добити код 
секретара школе или на бројеве телефона: 032/638-206 или 032/638-146.

ОСНОВНА ШКОЛА 
„ВУК КАРАЏИЋ“

32000 Чачак
Цара Душана 25
тел. 032/227-976

Шеф рачуноводства
на одређено време до повратка радника са боловања

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме.

Професор разредне наставе
на одређено време до повратка радника са боловања

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме.

Кувар или куварица
на одређено време до повратка радника са боловања

УСЛОВИ: III степен стручне спреме.

 Наука и образовање
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ОСТАЛО: Кандидати поред општих услова за заснивање радног односа 
треба да испуњавају и посебне услове прописане одредбама чл. 3, 120 
и 122 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилни-
ком о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној 
школи. Пријаве слати у року од 8 дана од дана објављивања у публика-
цији „Послови“, на адресу школе или лично секретару школе. Уз пријаву 
обавезно приложити: оверену фотокопију дипломе, уверење да кандидат 
није осуђиван, лекарско уверење, извод из матичне књиге рођених, за 
венчане - извод из матичне књиге венчаних и уверење о држављанству.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
32250 Ивањица, Миће Матовића 2

тел. 032/661-000

Наставник српског језика и књижевности
са 61% радног времена, на одређено време

Наставник српског језика и књижевности
на одређено време

Наставник енглеског језика
са 90% радног времена, на одређено време

Наставник руског језика
са 67% радног времена, на одређено време

Наставник стручних предмета дрвне струке - теорије 
дизајна

са 70% радног времена, на одређено време

Наставник психологије
са 40% радног времена, на одређено време

Наставник социологије
са 45% радног времена, на одређено време

Наставник физике
са 40% радног времена, на одређено време

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме. Кандидати су дужни да уз пријаву 
доставе: фотокопију дипломе о стручној спреми, лекарског уверења, уве-
рења о неосуђиваности и уверења о држављанству. Конкурс је отворен 8 
дана од дана објављивања.

ОСНОВНА ШКОЛА 
„АКАДЕМИК МИЛЕНКО ШУШИЋ“

32230 Гуча, Пионирска 5

Професор разредне наставе
на одређено време, за рад у ИО Г. Краварица, до 

31.08.2015. године

Професор разредне наставе
на одређено време, за рад у ИО Тијање, до 31.08.2015. 

године

Професор српског језика и књижевности
са 35% радног времена, на одређено време до 

31.08.2015. године

УСЛОВИ: Поред општих услова, у установу може бити примљено лице 
које испуњава и посебне услове предвиђене чл. 8 и 120 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 
55/13) и Правилником о степену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, 
бр. 11/12, 15/13). Кандидати уз пријаву на конкурс подносе: оверену 
фотокопију дипломе о стеченом образовању, оверену фотокопију извода 
из држављанства, оверену фотокопију извода из матичне књиге рође-
них. Подносе се оверене фотокопије и исте се не враћају кандидатима. 
Потребна документа доставити на адресу школе, у року од 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне пријаве неће се раз-
матрати.

Кувар
на одређено време до 31.08.2015. године

УСЛОВИ: Поред општих услова, кандидат мора да има одговарајуће обра-
зовање - II или III степен, куварске струке. Кандидати уз пријаву на кон-

курс подносе: оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, ове-
рену фотокопију извода из држављанства, оверену фотокопију извода 
из матичне књиге рођених. Подносе се оверене фотокопије и исте се не 
враћају кандидатима. Потребна документа доставити на адресу школе, у 
року од 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне 
пријаве неће се разматрати.

Спремачица
са 60% радног времена, за рад у ИО Турица, на одређено 

време до 31.08.2015. године

Спремачица
са 60% радног времена, за рад у ИО Г. Краварица, на 

одређено време до 31.08.2015. године

УСЛОВИ: Поред општих услова, кандидат мора да има одговарајуће обра-
зовање, односно I степен стручне спреме. Кандидати уз пријаву на кон-
курс подносе: оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, ове-
рену фотокопију извода из држављанства, оверену фотокопију извода 
из матичне књиге рођених. Подносе се оверене фотокопије и исте се не 
враћају кандидатима. Потребна документа доставити на адресу школе, у 
року од 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне 
пријаве неће се разматрати.

Спремачица
са 70% радног времена, за рад у ИО Г. Рти, на одређено 

време до повратка одсутне запослене са боловања

УСЛОВИ: Поред општих услова, кандидат мора да има одговарајуће обра-
зовање, односно I степен стручне спреме. Кандидати уз пријаву на кон-
курс подносе: оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, ове-
рену фотокопију извода из држављанства, оверену фотокопију извода 
из матичне књиге рођених. Подносе се оверене фотокопије и исте се не 
враћају кандидатима. Потребна документа доставити на адресу школе, у 
року од 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне 
пријаве неће се разматрати.

Андрагошки асистент
за 33% радног времена, на одређено време до 

30.06.2015. године

Професор српског језика и књижевности
за 15% радног времена, на одређено време до 

30.06.2015. године

Професор математике
за 16% радног времена, на одређено време до 

30.06.2015. године

Професор енглеског језика
за 10% радног времена, на одређено време до 

30.06.2015. године

Професор дигиталне писмености
за 4% радног времена, на одређено време до 30.06.2015. 

године

Професор хемије
за 5% радног времена, на одређено време до 30.06.2015. 

године

Професор физике
за 5% радног времена, на одређено време до 30.06.2015. 

године

Професор биологије и примењене науке - модул
за 9% радног времена, на одређено време до 30.06.2015. 

године

Професор историје
за 5% радног времена, на одређено време до 30.06.2015. 

године

Професор географије
за 5% радног времена, на одређено време до 30.06.2015. 

године

Професор предузетништва
за 5% радног времена, на одређено време до 30.06.2015. 

године
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Професор предмета - Одговорно живљење у 
грађанском друштву

за 8% радног времена, на одређено време до 30.06.2015. 
године

УСЛОВИ: Поред општих услова, у установу може бити примљено лице 
које испуњава и посебне услове предвиђене чл. 8 и 120 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 
55/13) и Правилником о условима у погледу простора, опреме, настав-
них средстава и степена и врсте образовања наставника и андрагошких 
асистената за остваривање наставног плана и програма основног образо-
вања одраслих („Сл. гласник - Просветни гласник РС“, бр. 13/13, 18/13). 
Кандидати морају да имају и савладан програм обуке - „Интегрални 
програм обуке за остваривање програма функционалног основног обра-
зовања одраслих“. Кандидати уз пријаву на конкурс подносе: оверену 
фотокопију дипломе о стеченом образовању, оверену фотокопију извода 
из држављанства, оверену фотокопију извода из матичне књиге рође-
них. Подносе се оверене фотокопије и исте се не враћају кандидатима. 
Потребна документа доставити на адресу школе, у року од 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне пријаве неће се раз-
матрати.

ШАБАЦ

МАЧВАНСКА СРЕДЊА ШКОЛА
15350 Богатић, Јанка Веселиновића 1

тел. 015/7786-412

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: За директора школе може бити изабрано лице које испуњава 
услове предвиђене чланом 8 став 2 и чланом 120 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 
и 55/13); да испуњава услове за наставника школе прописане Правил-
ником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћ-
них наставника у стручним школама („Сл. гласник РС - Просветни глас-
ник“, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/2001, 3/2003, 8/2003, 
11/2004, 5/2005, 6/2005, 2/2007, 4/2007, 7/2008, 11/2008, 5/2011, 8/2011, 
9/2013 и 6/2014) и подручјима рада: пољопривреда, производња и пре-
рада хране, економија, право и администрација, трговина, угоститељство 
и туризам, саобраћај и машинство и обрада метала, педагога или пси-
холога; да поседује лиценцу - дозволу за рад наставника или стручног 
сарадника; да је кандидат савладао обуку и да има положен испит за 
директора установе (ако нема положен испит дужан је да га положи у 
року од годину дана од дана ступања на дужност); најмање 5 година 
рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања; да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања васпитања (уверење прибавља школа), да зна језик 
на ком се остварује образовно - васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати подносе следећа документа: биографске податке, 
односно радну биографију; оверену фотокопију дипломе о завршеном 
одговарајућем високом образовању; оверену фотокопију уверења о 
положеном испиту за лиценцу, стручном испиту (дозволи за рад); потвр-
ду о раду о најмање 5 година рада у области образовања, након сте-
ченог одговарајућег образовања; уверење о држављанству; извод из 
матичне књиге рођених; лекарско уверење да имају психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; потврду суда 
да није покренута истрага, нити да је подигнута оптужница за кривич-
на дела из надлежности суда, оригинал или оверена фотокопија доказа 
да је кандидат стекао средње, више или високо образовање на српском 
језику или да је положио испит из српског језика по програму одгова-
рајуће  високошколске установе (осим кандидата који су одговарајуће 
образовање стекли на том језику). Рок за подношење пријава је 15 дана 
од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве са потребном доку-
ментацијом о испуњености услова конкурса, са назнаком: „За конкурс“, 
подносе се на адресу школе.

ОСНОВНА ШКОЛА 
„КРАЉ АЛЕКСАНДАР КАРАЂОРЂЕВИЋ“

15306 ПрњаворВојводе Мишића 2
тел. 015/282-218, 282-001

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

запослене са боловања
Наставник историје

са 65% радног времена, на одређено време до повратка 
запослене са боловања

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних законом, кандидат мора 
испуњавати и посебне услове прописане Законом основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), Законом 
о основном образовању и васпитању („Сл. гласник РС“, бр. 55/2013), Пра-
вилником о степену и врсти образовања наставника који изводе образов-
но-васпитни рад из изборних предмета у основној школи („Сл. гласник 
РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012) и Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. 
гласник РС-Просветни гласник“, бр. 11/2012 и 15/2013). Докази који се 
прилажу уз пријаву на конкурс: оверена фотокопија дипломе и оверена 
фотокопија уверења о држављанству. Доказе слати у овереним фотоко-
пијама, јер се исти не враћају. Неблаговремене, непотпуне и неуредне 
пријаве неће се узимати у разматрање.
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ШАБАЧКА ГИМНАЗИЈА
15000 Шабац, Масарикова 13

тел. 015/350-286

Професор српског језика и књижевности
са 83% радног времена, на одређено време до повратка 

радника са боловања

УСЛОВИ: професор, односно дипломирани филолог за српскохрватски 
језик и југословенску књижевност; професор, односно дипломирани 
филолог за југословенску књижевност и српскохрватски језик; професор, 
односно дипломирани филолог за југословенску књижевност и општу 
књижевност; професор српскохрватског језика са јужнословенским јези-
цима; професор југословенске књижевности и српског језика; професор 
југословенске књижевности са страним језиком; професор српског језика 
и књижевности; професор српске књижевности и језика; професор срп-
ске књижевности и језика са општом књижевношћу; дипломирани фило-
лог за књижевност и српски језик; дипломирани филолог за српски језик 
и књижевност; дипломирани филолог српског језика са јужнословенским 
језицима; мастер професор језика и књижевности (студијски програми: 
Српски језик; Српски језик и књижевност; Српска књижевност; Српска 
књижевност и језик; Српска књижевност и језик са општом књижевно-
шћу; Српска филологија: српски језик и лингвистика; Филологија, моду-
ли: Српски језик и Српски језик и компаративна књижевност); мастер 
филолог (студијски програми: Српски језик; Српски језик и књижевност; 
Српска књижевност; Српска књижевност и језик; Српска књижевност и 
језик са општом књижевношћу; Српска филологија: српски језик и линг-
вистика; Филологија, модули: Српски језик и Српски језик и компара-
тивна књижевност). Лица која су стекла академско звање мастер морају 
имати претходно завршене основне академске студије на студијским про-
грамима Српски језик и књижевност; Српска књижевност и језик; Срп-
ска књижевност и језик са компаратистиком; Српска филологија: српски 
језик и књижевност; Србистика.

Професор социологије
са 70% радног времена, на одређено време до повратка 

радника са боловања

УСЛОВИ: професор социологије, односно дипломирани социолог; мас-
тер социолог. Лица која су стекла академско звање мастер морају има-
ти претходно завршене основне академске студије социологије. Уколико 
школа преузимањем или конкурсом не заснује радни однос са лицем које 
испуњава услове из става 1 ове тачке, наставу и друге облике образов-
но-васпитног рада за предмет Социологија може да изводи и: професор 
филозофије и социологије; дипломирани политиколог, наставни смер.

ОСТАЛО: Поред општих услова и наведених услова у погледу струч-
не спреме, кандидати треба да испуњавају и посебне услове: да имају 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима; да 
су држављани Републике Србије; да нису осуђивани правноснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања. Као доказе о испуњавању 
услова, кандидат уз пријаву подноси: оверену фотокопију дипломе, извод 
из матичне књиге рођених, уверење о држављанству и уверење да није 
под истрагом. Пријаве на конкурс са потребним документима подносе се 
у року од 8 дана од дана објављивања, на адресу: Шабачка гимназија, 
15000 Шабац, Масарикова 13 (контакт телефон: 015/350-286). Избор кан-
дидата биће извршен у року од 8 дана од дана добијања резултата пси-
холошке процене кандидата.

ОШ „МАЈУР“
15353 Мајур, Светог Саве 4

Наставник физике
на одређено време, најдуже до 31.08.2015. године, са 

30% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање - члан 8 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 
52/11 и 55/13) за наведено занимање. На конкурс се могу пријавити 
лица која поред општих услова за заснивање радног односа прописаних 
Законом о раду испуњавају и посебне услове утврђене чл. 120 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 
72/09, 52/11 и 55/13). Кандидати су дужни да уз пријаву на конкурс подне-
су: оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем факултету, 
извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству (не старије 
од шест месеци). Уверење да кандидат није осуђиван за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања - прибавља школа. Лекарско уверење кандидат прилаже 
пре закључивања уговора о раду. Пријаве са потребном документацијом 
подносе се на адресу школе, у року од 8 дана од дана објављивања у пуб-
ликацији „Послови“ или у секретаријату школе, од 08,00 до 14,00 часова.

 Наука и образовање

Највећа понуда 
слободних послова 

на једном месту

www.nsz.gov.rs
ВАША ПРАВА АДРЕСА
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ПИТАЛИ СТЕ НАС...
Телефон: 011/29 29 509 

Адреса: Послови - Национална служба
за запошљавање

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

aleksandra.bacevic@nsz.gov.rs

Недавно сам завршио факултет и прија-
вио се на евиденцију незапослених Нацио-
налне службе за запошљавање. Предстоји 
ми израда индивидуалног плана запошља-
вања, па ме занимају детаљи у вези са пла-
ном и његовим састављањем.

Индивидуални план запошљавања подразу-
мева различите активности које сте договорили 
са саветником. На основу заједничке процене 
предлажу се одређене мере и активности које 
је неопходно да предузмете уколико активно 
тражите посао, а за саветника он представља 
инструмент за даљи индивидуални рад са вама.

Важно је да индивидуални план запошља-
вања доживите као властити план активности 
које треба да предузмете. Саветујемо вам да на 
индивидуалном разговору будете што искре-
нији, јер саветник није испитивач, већ неко ко 
покушава да добије што више података и инфор-
мација како би вам помогао и на прави начин 
усмерио вашу потрагу за послом.

Саветник за запошљавање током индивиду-
алног разговора настоји да прикупи све податке 
потребне за процену запошљивости - образо-
вање, радно искуство, занимање, компетенције, 
посебна знања, и то упоређује са стањем на тр-
жишту рада. Веома су нам важна ваша интере-
совања, јер представљају параметар на основу 
којег знамо у којим занимањима можемо да по-
средујемо за вас.

Уколико је могуће, индивидуални план под-
разумева и прецизне термине укључивања у 
одређене активне мере или програме запошља-
вања. Напомињемо да је наша улога у томе да 
вам пружимо максималну помоћ у смислу саве-
товања и предлагања активности у циљу бржег 
проналажења посла, док је на вама да се догово-
рених активности придржавате.

Део индивидуалног плана је и дневник тра-
жења посла, у који ћете прецизно бележити своје 
активности, као и њихове резултат, а доносићете 

га на увид вашем саветнику. Наш савет је да пре-
цизно уносите податке у дневник, јер они могу 
бити идеалан водич за вашег саветника прили-
ком тражења могућности за вас.

Планирам да се преселим у други град, 
па ме интересује да ли могу да се прија-
вим на евиденцију НСЗ у тој општини са 
пријављеним новим боравиштем?

Незапослена лица се пријављују у филијалу 
НСЗ према адреси пребивалишта. Ако намерава-
те да се преселите у други град и желите у том 
граду да будете на евиденцији незапослених, јер 
ћете ту тражити посао, односно покренути соп-
ствени посао, треба да промените адресу преби-
валишта у личној карти, да се одјавите са евиден-
ције незапослених у претходном месту боравка и 
у року од 7 дана пријавите на евиденцију у фи-
лијали НСЗ у граду у којем ћете сада живети.

Недавно сам завршила образовање и за-
нима ме шта је све потребно за пријаву на 
евиденцију незапослених НСЗ?

Да бисте били евидентирани као незапослено 
лице и остварили своја права по основу незапос-
лености, потребно је да се пријавите надлежној 
организационој јединици Националне службе за 
запошљавање и поднесете одговарајућу доку-
ментацију:

- личну карту
- радну књижицу
- доказ о стручној спреми или оспособље-

ности (сведочанство, диплома или уверење - ори-
гинал документа на увид).

Лично се пријављујете Националној служби 
према месту пребивалишта или према месту 
рада или престанка радног односа, ако у том 
месту имате боравиште.

СЕЛИДБА У ДРУГИ ГРАД И 
ЕВИДЕНЦИЈА
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АКТУЕЛНО   Наставак успешне сарадње НСЗ и 
локалних самоуправа Моравичког округа

УСКЛАЂИВАЊЕ 
ЦИЉЕВА 

ЗАПОШЉАВАЊА
Велики број локалних самоуправа препознао је значај политике запошљавања и у својим буџетима 

већ дужи низ година опредељују знатна средства за те потребе - рекао је Зоран Мартиновић, 
директор Националне службе за запошљавање

Директор Националне службе за 
запошљавање Зоран Мартиновић и 
Саша Обрадовић, директор Филијале 
Чачак НСЗ, састали су се са представ-
ницима локалних самоуправа Мора-
вичког округа, Војиславом Илићем, 
градоначелником Чачка, Миломи-
ром Зорићем, председником општине 
Ивањица, Милисавом Мирковићем, 
председником општине Горњи Милано-
вац, Милошем Веланацем, председ-
ником Привременог органа општине 
Лучани и Слободаном Јоловићем, на-
челником Моравичког управног окру-
га. Циљ састанка је било усклађивање 
циљева запошљавања НСЗ и локалних 
самоуправа до краја текуће и у 2015. 
години.

„Моравички округ покрива тери-
торије општина Ивањица, Лучани и 
Горњи Милановац и града Чачка. Има 
220 хиљада становника, а у 10.000 
привредних субјеката запослено је 
48.000 радника. На евиденцији Фи-
лијале Чачак пријављено је 20.500 не-
запослених. Локалне самоуправе Мора-
вичког округа у претходних неколико 
година издвојиле су из својих буџета 
250 милиона динара за активне мере 
и програме запошљавања и тиме ство-
риле предуслов за запошљавање 1.313 
суграђана. Осим у општини Лучани, у 
преостале две општине и у граду Чач-
ку присутан је пад броја незапослених 
у последњих годину дана”, изјавио је 
Саша Обрадовић, директор Филијале 
Чачак НСЗ, који је отворио састанак.

Представници локалних само-
управа изнели су проблеме са којима 

се сусрећу по питању незапослености, 
која је и даље висока. Имајући у виду 
да прошле и ове године није била при-
сутна помоћ државе у суфинансирању 
локалних акционих планова запошља-
вања, изразили су наду да се оваква 
ситуација неће поновити и следеће го-
дине.

„За похвалу је чињеница да је ве-
лики број локалних самоуправа препо-
знао значај политике запошљавања и у 
својим буџетима већ дужи низ година 
опредељују знатна средства за те пот-
ребе. Ове године је 46 локалних само-
управа потписало споразуме са НСЗ“, 
изјавио је директор НСЗ и најавио да 
ће за следећу годину бити издвојенa 
средства из буџета за финансирање 
локалних акционих планова за подсти-
цај запошљавању. Мартиновић очекује 
и да ће наредне године бити потписан 
знатан број споразума са локалним 
самоуправама, кроз које ће се увећати 
укупна средства и запослити велики 
број људи.

„Тиме ће се наставити тренд раста 
броја запослених, актуелан неколико 
месеци уназад. Тренутна стопа неза-
послености је 17,6%, што је 3,2% мање 
у односу на први квартал ове године. 
У односу на април 2012. године, стопа 
је нижа за 8%. Неколико елемената је 
утицало на ове резултате. Створен је 
повољнији привредни и инвестициони 
амбијент, у коме се може очекивати 
повећање привредних активности, а 
донети су и важни системски закони. 
Измена Закона о доприносима и Закон 
о порезу на доходак грађана дају ре-

зултате, имајући у виду чињеницу да 
послодавци користе олакшице које им 
пружају. Треба поменути и важан ути-
цај инспекције рада на смањење рада у 
неформалном сектору, односно рада на 
црно“, истакао је Мартиновић.

Један од разлога велике незапос-
лености је и ниска квалификациона 
структура. Од 741.000 незапослених, 
око 30 одсто има I и II степен стручне 
спреме, а на евиденцији је и даље вели-
ки број младих. Нажалост, и даље се бе-
лежи велики број одлазака у иностран-
ство у потрази за послом, првенствено 
младих. 

Током ове године, посредством 
Националне службе за запошљавање 
више од 150 наших држављана нашло 
је запослење у Намачкој, на пословима 
здравствене неге. 

„Мада нам није циљ да се наши 
људи запошљавају у иностранству, 
сматрамо да је и то боље него да буду 
дугорочно незапослени“, истакао је Зо-
ран Мартиновић.

Одговарајући на питања новина-
ра у вези са решавањем проблема које 
имају фирме у реструктурирању, ди-
ректор НСЗ је рекао да ће се у буџету за 
2015. годину посебна пажња посветити 
овим предузећима и фирмама које су у 
поступку приватизације. Обезбедиће 
се средства за решавање технолошких 
вишкова, а Национална служба за запо-
шљавање ће предузети додатне мере, 
како би део средстава којима буде рас-
полагала у наредној години усмерила 
ка овој категорији незапослених.

Ана Дојчиловић 

Поводом завршетка пројекта „ИКТ кластер академија“
ЗАХВАЛНИЦА НАЦИОНАЛНОЈ СЛУЖБИ ЗА 
ЗАПОШЉАВАЊЕ

Поводом завршетка пројекта „ИКТ кластер академија“, који је спровео Нишки 
кластер напредних технологија (NiCAT) уз финансијску подршку УСАИД-а, Национал-
ној служби за запошљавање уручена је захвалница за подршку у реализацији пројек-
та.

У уме Националне службе за запошљавање захвалницу је примио Бобан Матић, 
директор Филијале Ниш. Свечаности уручења су присуствовали амерички амбасадор 
у Београду Мајкл Кирби и градоначелник Ниша Зоран Перишић.

Путем пројекта „ИКТ кластер академија“ 22 младих људи је током шест месеци прошло најсавременију обуку из об-
ласти информационих технологија. О успеху пројекта сведочи податак да је 17 полазника већ нашло запослење.

В.Крстић
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АКТУЕЛНО   У Крушевцу компанија „Хенкел Србија“ отворила нову фабрику, у коју је уложен 21 
милион евра

Компанија „Хенкел Србија“ отворила је нову „Бреф“ фа-
брику у Крушевцу, у коју је уложен 21 милион евра. Председ-
ник Владе Србије Александар Вучић је том приликом по-
ручио да немачки инвеститори не треба ни да размишљају 
о инвестирању у другим земљама региона, јер им нико неће 
понудити боље услове од Србије.

„Срећан сам што имамо 220 нових запослених. Честитам 
радницима који су показа-
ли да су завредили пажњу 
немачких компанија и по-
казали да могу вредно и 
успешно да раде“, рекао је 
Вучић и додао да је сигу-
ран да у следећој години 
можемо да се надамо но-
вим инвестицијама и но-
вим радним местима.

Руководству „Хенкела“ 
обећао је највећу могућу 
подршку српске владе, 
приметивши да би с так-
вим ставом неко могао да 
га пријави „због нелојалне 
конкуренције“, али је додао 
да остаје при томе да им 
ниједна држава у региону 
неће понудити боље услове за инвестирање од Србије.

„У сваком случају, ми очекујемо од вас и надамо се но-
вим улагањима, а влада ће да помогне, Град Крушевац ће 
да помогне, јер циљ нам је да ‚Хенкел‘ буде успешнији због 
грађана Крушевца, Варварина и Ћићевца који овде раде“, 
рекао је премијер, напоменувши да је број незапослених у 
Крушевцу велики, али верује да ће бити драстично смањен.

Нова фабрика, намењена производњи „Бреф“ производа, 
запослиће 220 нових радника, а снабдеваће 22 регионална и 
европска тржишта.

Премијер Вучић је заједно са директором компаније 
„Хенкел Србија“ Војканом Марићем и чланом Управног 
одбора компаније „Хенкел“ на глобалном нивоу Бруном 
Пјаћенцом покренуо нови производни погон.

Пјаћенца је навео да је нова фабрика пројекат од изузет-
ног значаја за „Хенкел“, како у Србији, тако и на регионалном 

и глобалном нивоу.
„Улагање од 21 милион 

евра у нови погон има за 
циљ да подржи даљи развој 
нашег пословања, спајајући 
светску стручност са ло-
калним знањем“, рекао је 
Пјаћенца и додао да је „Хен-
кел“ посвећен овом региону 
и фабрици у Крушевцу, те да 
је у претходних 12 година у 
Србији уложено 160 мили-
она евра у три производна 
погона - производњу де-
терџената, производа за ле-
поту и погон за производњу 
лепка.

Марић је подсетио да је „Хенкел“ пре 12 година привати-
зовао „Мериму“, што се и данас сматра једном од најуспеш-
нијих приватизација.

„Ова инвестиција је још један доказ стратешке улоге 
наше фабрике у Крушевцу и веома смо поносни што смо ус-
пели да створимо нова радна места“, рекао је Марић.

Компанија „Хенкел“ основана је 1876. године и запошља-
ва око 47.000 људи. Прошле године остварила је продају од 
16,4 милијарди евра и оперативни профит од 2,5 милијарди 
евра.

НА ТЕМЕЉИМА ДОБРОГ ИСКУСТВА
Нова фабрика запослиће 220 нових радника, а снабдеваће 22 регионална и 

европска тржишта

НОВАЦ И ЗА ДОБРУ ИДЕЈУ
У Ужицу одржана презентација пројекта „Покрени се за посао“

Бесповратна средства у износу до 220.000 динара за куповину неопходне опреме за 
покретање или унапређење бизниса

У Ужицу је 24. новембра одржана презентација пројекта 
„Покрени се за посао“, који финансира компанија „Филип Мо-
рис“ (Philip Morris International), а за подручје Србије спрово-
ди Удружење грађана „Енека“ из Ниша.

Програм се односи на све грађане Србије који имају до-
бру пословну идеју и спремни су да покрену или унапреде 
сопствени бизнис. Путем програма додељују се бесповратна 
средства у износу до 220.000 динара, за куповину неопходне 
опреме за покретање или унапређење бизниса.

У циљу успешне реализације пројекта, ужичка филијала 
НСЗ пружа сву неопходну подршку. Саветници у Пословном 
центру и саветници за запошљавање ангажовани су на ин-
формисању незапослених о пројекту, пружају савете и помоћ 
при попуњавању пројектне документације. За потребе про-
мотивне конференције, која је одржана у Ужицу, саветници 

су о пројекту информисали сва лица која су током 2014. го-
дине показала интересовање за покретање сопственог посла.

Национална служба за запошљавање је 29. октобра 2014. 
године потписала Споразум о наставку сарадње са НВО „Ене-
ка“ из Ниша, о пружању подршке у спровођењу овог пројекта 
за 2014/2015. годину.

Биљана Терзић
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Почетком наредне године, изме-
нама Закона о пензијско-инвалидском 
осигурању укинуће се одредба привре-
меног решења о пензионисању, које у 
овом тренутку има више од две трећине 
пензионера у Србији. Износ на таквом 
чеку често је виши него на коначном, 
па тек после неколико година, када из 
ПИО фонда стигне коначно решење, 
многи пензионери схвате да су постали 
дужници ове установе. Новац који мо-
рају да врате мери се понекад и стоти-
нама хиљада динара - пишу „Вечерње 
новости“.

Зоран Милошевић, помоћник 
министра рада задужен за пензиона 
питања, најављује да би овај вишего-
дишњи проблем требало ускоро да буде 
решен. 

„Намеравамо да оформимо радну 
групу која ће се позабавити решавањем 
овог проблема. Постоји неколико пред-
лога, али још нисмо утврдили коначну 
верзију. Тражи се најбољи начин да се 

ускладе привремена и коначна решења 
о пензионисању, како би што мање пен-
зионера морало да враћа новац који су 
примили као вишак“, каже Милошевић.

Једна од могућности је да се, као 
пре десетак година, последња година 
стажа не узима у обзир при доношењу 
решења, што према мишљењу Драга-
не Калиновић, в. д. директора ПИО 
фонда, неће утицати на износ пензије. 
Међутим, ово решење су многи сматра-
ли неправедним, јер су великом броју 
људи примања била највиша управо 
пред пензију.

Велики проблем је и чињеница 
да се привремена решења издају и у 
потпуно „чистим“ случајевима, када 
су људи цео радни век провели у истој 
фирми и уплаћени су им сви доприно-
си. У ПИО фонду кажу да им податке 
достављају послодавци, општинске 
управе, АПР, Пореска управа, надлеж-
на министарства за своје запослене, 
инострани носиоци пензијског осигу-
рања... 

„У многим случајевима постоје 
тешкоће, као што су неплаћени до-
приноси, накнадно утврђивање стажа 

осигурања, сте-
чај или ликвида-
ција послодаваца, 
трајање судских 
поступака у вези 
са доприносима 
за ПИО, трајање 
поступака утврђи-
вања стажа оси-
гурања кроз прет-
ходно повезивање 
стажа осигурања... 
Нека решења могу 
трајно остати при-
времена, а појам 
привременог се не 
односи на време, 
већ на утврђене 
чињенице“, наводе 
у овој установи. 

И док се ПИО 
позива на неажур-
ност послодава-
ца, изгледа да је већи проблем у не-

ажурности њихових 
служби. Према неким 
проценама, коначна 
решења ПИО издаје 
одмах само у случаје-
вима када корисник 
напусти посао у мар-
ту. Наиме, тада Завод 
за статистику утврди 

износ просечне зараде за претходну го-
дину, која је један од параметара за ут-
врђивање висине пензије. Сви захтеви 
поднети у међувремену имају ознаку 
„привремених“. Према садашњим за-
конским решењима, не постоји рок за 
доношење решења о коначном износу 
пензије којим ће привремено решење 
бити замењено, већ зависи од тога када 
ће се комплетирати подаци због којих 
је претходно решење оглашено привре-
меним.

Корисник може да поднесе захтев 
ПИО фонду за доношење коначног ре-
шења, нарочито ако је у могућности да 
иницира спорног послодавца да уплати 
доприносе или достави ваљане доказе 
фонду о плаћеним доприносима. У ПИО 
постоји образац који корисник попуни 
и тражи издавање решења. Многи ипак 
то не ураде - из незнања или ношени 
мишљу да неће доживети коначно ре-
шење и враћање новца.

Катарина Станић, истраживач 
у области фискалне политике, тржишта 
рада и пензија, сматра да би требало 
поправити администрацију, а не зако-
не.

„Није проблем само у последњој 
години стажа, када се доприноси нису 
уплаћивали углавном деведесетих го-
дина. Уосталом, зашто би некоме оду-
зимали ту годину када већина људи на 
крају каријере има највишу зараду. У 
већини европских земаља постоје елек-
тронске базе података, које функциони-
шу, за разлику од Србије, где Централни 
регистар још није прорадио у правом 
смислу те речи“, закључује Станићева.

АКТУЕЛНО   Не постоји законски рок за доношење решења о коначном износу пензије

КОНАЧНО БЕЗ РЕШЕЊА
„Тражи се најбољи начин да се ускладе привремена и коначна решења о 

пензионисању, како би што мање пензионера морало да враћа новац који су 
примили као вишак“, каже Зоран Милошевић, помоћник министра рада

   Протест војних пензионера

   Група војних пензионера одржала је 
једносатни протест испред Министар-
ства одбране, захтевајући од Владе 
Србије да законски регулише исплату 
њихових пензија. Војни пензионер из 
Београда Драгослав Ивановић је ре-
као да су они од 1. јануара 2008. годи-
не постали бивши војни пензионери, 
јер су пребачени у статус цивилних 
пензионера, те да то није законски ре-
гулисано. Објаснио је да су Законом о 
Војсци Србије, који је тада ступио на 
снагу, војни пензионери измештени из 
Министарства одбране и војних пропи-
са и на незаконит начин преведени у 
надлежност фонда за ПИО. Према по-
дацима којима Ивановић располаже, 
држава дугује војним пензионерима, 
којих има 45.000, 50 милијарди динара 
за протеклих 7 година.

Зашто би некоме одузимали последњу годи-
ну, када већина људи на крају каријере има 

највишу зараду

У већини европских земаља функциони-
шу електронске базе података, док наш 

Централни регистар још није прорадио, у 
правом смислу те речи
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На територији Западнобачког округа, у Бездану, у току је реализација три 
јавна рада, на којима је ангажовано 13 незапослених. 

Туристичко удружење „Викенд“ из Бездана носилац je пројекта који се 
реализује на обалама Бајског канала и интензивно се ради на уређењу оба-
ле. У прве три недеље очишћено је неколико стотина метара обале уз канал, 
искрчен је коров и посечене су осушене гране дрвећa. На овим радовима је 
ангажовано 6 незапослених.

Други јавни рад је базиран на централни део насeља, а извођач је Добро-
вољно ватрогасно друштво из Бездана. Петоро незапослених је ангажовано 
на чишћењу и одржавању атмосферских канала у Бездану и Сомбору. До сада 
је искрчено и прокопано око два километра канала. Такође, поред крчења и 
прокопавања канала ради се на чишћењу и уређењу улица села.

Трећи јавни рад је посвећен очувању традиције, односно у овом случају 
народних ношњи, као изразу идентитета Војводине. Удружење грађана „Етно 
митов“ приоритет је дало традицији којом преносимо мудрости  наших пре-
дака, стварамо културу која наставља да живи кроз фолклор. Ангажована су 
два радника који ће радити на изради народних ношњи, симбола народа и 
народности који живе на овом подручју. До сада је израђена свечана мађарска 
ношња и ручни радови који симболизују насеље Бездан.

Г.Предојевић

Кроз три програма јавних радова ангажовано 13 незапослених. Јавни 
рад посвећен очувању традиције и изради народних ношњи као изразу 

идентитета Војводине

АКТУЕЛНО   Јавни радови у Бездану

ОД ОБАЛЕ ДО НАРОДНЕ НОШЊЕ

Ф и л и ј а л а 
Чачак НСЗ ће 
од 17.11.2014. до 
26.01.2015. године 
реализовати две 
обуке за 13 особа 
са инвалидите-
том, са подручја 
града Чачка. 
Обуке се односе на 
стицање додатних 
знања и вештина 
и доквалифика-
цију, а полазници-

ма ће помоћи да се укључе у послове који одговарају њихо-
вим могућностима и способностима.  

Обука за вођење пословних књига за 5 лица одвија се 
у Агенцији „Свети Сава“ у Чачку и трајаће 2 месеца. Кан-
дидати ће по завршеној обуци знати, између осталог, да на 
основу документације прокњиже пословне промене кроз 
пословне књиге предузећа, формирају базу клијената и 
артикала, саставе финансијски извештај, затворе пословне 
књиге. 

Основна информатичка обука ECDL START, у коју је 
укључено 8 лица, одвија се у Агенцији „Академија“, такође 
из Чачка. Предвиђено трајање ове обуке је један месец.

Полазници који буду успешно савладали предвиђене 
програме и положили завршни испит добиће сертификате.

Ана Дојчиловић

НСЗ Филијала Чачак

ОБУКЕ ЗА ОСОБЕ СА 
ИНВАЛИДИТЕТОМ

Трећи сајам факултета и високих школа Медицинске шко-
ле „7. април“ у Новом Саду, одржан је 18. новембра, уз учешће 
представника Филијале Нови Сад Националне службе за запо-
шљавање. Манифестација је организована у циљу информи-
сања ученика о факултетима и високим школама, пријемним 
испитима и предметима који се полажу на одређеним кате-
драма, како би лакше донели квалитетну одлуку о даљем об-
разовању и избору будућег занимања. 

Представници новосадске филијале НСЗ су кроз непо-
средну комуникацију на штанду, путем информативног ма-
теријала и уз помоћ презентације представили учесницима 
услуге НСЗ, са посебним освртом на услуге каријерног вођења 
и саветовања. На штанду НСЗ забележено је велико интере-
совање ученика, посебно матураната, за информације које се 
односе на суфицитарна и 
дефицитарна занимања, 
понуду слободних посло-
ва у медицинској стру-
ци, како у земљи, тако и 
у иностранству, услугу 
психолошког тестирања и 
саветовања у планирању 
каријере и уопште свет 
рада и запошљавање.

М. Милић Ђорђевић

У Новом Саду одржан Трећи сајам 
факултета и високих школа 
Медицинске школе „7. април“ 

КАКО ДО КВАЛИТЕТНЕ ОДЛУКЕ
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Земље Блиског истока и северне Африке могле би у на-
редим годинама да постану значајно тржиште за вели-
ке произвођаче хране из региона, закључили су учес-
ници Пете конференције о производњи и извозу хране, 

која је одржана у Дубровнику, преноси „Танјуг“.
„На тим тржиштима бисмо могли да се позиционирамо 

под условом да већ сада почнемо на томе да радимо озбиљно 
и да наступамо заједно, јер појединачно ни као државе, ни 
као фирме немамо довољно шанси да их значајније придо-
бијемо“, рекао је власник МК групе Миодраг Костић.

Први човек Луке Ријека Ведран Девчић позвао је ком-
паније из региона да транспорт своје робе усмере на ту луку, 
што би било веома добро решење, с обзиром да транспорт 
преко румунске Луке Констанца потенцијално постаје про-
блем.

Представници Делта аграра, МК групе, Студена из Аус-

трије, Викторија групе, сасвим су 
уверени да за њихову робу има 
простора на новим тржиштима, 
али су истакли да је за превоз великих количина житарица, 
уља, шећера потребно да се обезбеде нови терминали, и то 
управо у лукама у Бару и Ријеци.

За такве је послове, међутим, потребно да ове луке буду 
додатно опремљене, што подразумева заједничка улагања, 
због чега је Миодраг Костић сугерисао да би било добро да 
се владе Србије и Хрватске договоре како се могу побољшати 
железничке везе, односно како се ови правци могу појачати и 
осавременити, што би подржала и ЕБРД, чији је представник 
то потврдио.

Миљан Ждрале, који је у Европској банци за обнову и 
развој задужен за инвестирање у производњу хране у земља-
ма Југоисточне Европе, каже да овај регион несумњиво има 
предности које може да искористи. ЕБРД је задовољна како 
регион реагује у новим околностима, а банка се труди да све 
вредне пројекте подржи, с посебним нагласком на мала и 
средња предузећа.

„Видели смо неке регионалне аквизиције које се на-
стављају, стога мислим да ће се те активности повећавати 
у регији. Имамо индикације неких инвестиционих фондо-

ва и стратешких играча да ће поједини сегменти сектора, 
укључујући и Србију, бити предмет тражње и спремни смо 
да подржимо такве пројекте“, рекао је Ждрале и додао да у 
условима растуће производње пољопривредних производа 
постоји недостатак инфраструктуре у региону.

„Државе не могу саме да решавају ове проблеме, већ 
мора да постоји регионални приступ, а с обзиром да је и 
приватни сектор заинтересован да се ти проблеми реше, 
можда треба наћи неку заједничку формулу између свих, 
укључујући и међународне финансијске институције“, рекао 
је Ждрале.

Истина, за адекватан наступ на новим тржиштима по-
требна је и додатна производња, можда и нова аграрна по-
литика у земљама региона, како би се, како је рекао пред-
ставник Викторија групе Никола Вујачић, обесхрабрили 
хоби-пољопривредници, а површине на којима се гаји храна 
за извоз укрупниле.

Потребна је и свест о томе да, рецимо, земље Блиског ис-
тока и севера Африке сада увозе готово 90 одсто хране која 
им је потребна, а да су, с друге стране, економским санкција-
ма између Русије и ЕУ велике количине хране произведене у 
земљама региона и остале у њему, а произвођачи изгубили 
тржишта. Неопходан је добар план за освајање тих тржишта, 
који подразумева и обнављање веза с људима који су своје-
времено студирали у бившој СФРЈ, који сада заузимају зна-

чајне позиције у тим земљама и који би 
могли да допринесу успостављању послов-
них веза.

Конференција у Дубровнику окупила је 
око 150 учесника из 15 земаља југоисточне 
и централне Европе, с идејом да договоре 
платформу за дијалог јавног и приватног 

сектора у производњи хране и њеном извозу на трећа тр-
жишта, а све с циљем да се обезбеди боља позиција регије на 
светском тржишту.

Уочи конференције састали су се министри пољоприв-
реде из земаља региона, који су договорили да ће у оквиру 
својих сектора увести посебне радне групе које ће радити на 
заједничком наступу фирми из региона.

Како су изјавили након састанка, овај регион може да 
произведе храну коју би и најпробирљивији купци желели, 
али нема услове да произведе довољно, па је једно од решења 
и у заједничком наступу, али и у напору да се извезе готов 
производ, брендиран и квалитетан, дакле, пршута, квалитет-
но вино, а не „голо“ месо и убрано воће.

Конференција чији су домаћини били Европска банка за 
обнову и развој (ЕБРД) и Инфоарена из Загреба, под покрови-
тељством Министарства пољопривреде Републике Хрватске, 
окупила је представнике влада, индустрије и финансијске 
бранше, како би размотрили развој унутар сектора робе ши-
роке потрошње, малопродаје и пољопривреде у југоисточној 
Европи и шире. 

САЗНАЈТЕ ВИШЕ   Регион у потрази за 
новим тржиштима

НОВИ 
ТЕРМИНАЛИ У 
БАРУ И РИЈЕЦИ

„Земље Блиског истока и севера Африке увозе 
готово 90 одсто хране. Ни као државе, ни 
као фирме немамо шансе да та тржишта 
значајније придобијемо ако не наступамо 

заједно“, истакао власник МК групе Миодраг 
Костић

ЕБРД спреман да подржи програме 
регионалне сарадње
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Министарство за рад, запо-
шљавање, борачка и со-
цијална питања - Посебна 
комисија за додељивање 

годишњих признања и награда запос-
ленима у установама социјалне зашти-
те, ускоро ће одлучити ко ће од запос-
лених стручњака у овим установама 
бити носилац  престижног годишњег 
признања „Човек године“. Признање се 
додељује најбољем појединцу профе-
сионалцу који је запослен у центру за 
социјални рад - органу старатељства, 
установи социјалне заштите за смештај 
деце без родитељског старања и деце 
са сметњама у развоју или установи со-
цијалне заштите за смештај одраслих 
инвалидних лица очуваних менталних 
способности, душевно оболелих лица 
и ментално недовољно развијених од-
раслих лица, за смештај пензионера и 
других старих лица. 

Критеријуми

Право да се нађу међу предложе-
ним кандидатима имали су и пензио-
нери који су били запослени у систему 
социјалне и породичне заштите нај-
мање двадесет година, као и појединци 
који обављају дужност хранитеља или 
послове породичног смештаја одраслих 
и старих лица.

Право да предложе кандидате има-
ле су установе социјалне заштите, које 

су морале да прикупе потписе најмање 
двадесет запослених у тој установи или 
у установама које обављају исту или 
сличну делатност. Предлагачи су били 
и невладине организације које своју 
претежну делатност обављају у области 
социјалне и породичноправне зашти-
те, уз најмање 3 потписа овлашћених 
представника НВО, као и корисници у 
систему социјалне и породичноправне 
заштите, а предлог је требало да потпи-
ше најмање двадесет корисника.

Конкурс је затворен 30. новембра. 
Како је најављено, одлуку о додели го-
дишњег признања и награде „Човек 
године“, Посебна комисија ће донети 
најкасније до 10. децембра 2014. године. 

Деца са улице су пример беде и 
злостављања

Министар за рад, борачка и со-
цијална питања Александар Вулин 
поводом ситуације у области права 
детета, рекао је да је у Србији више од 
6.000 деце смештено у хранитељским 
породицама или институцијама, а да 
је у протеклих шест месеци више од 60 
малишана склоњено са улице.

На конференцији за новинаре у 
Влади Србије, која 
је тим поводом 
одржана, Вулин 
је рекао да су у 
Србији болно ме-
сто деца са ули-
це, пример беде 
и злостављања, 
наводећи да је 
његово минис-
тарство дало на-
лог центрима за 
социјални рад да 
формирају групе 
са представни-
цима министар-
става полиције и 

здравља, како би се бавили овим про-
блемом. До сада је формирано 45 група 
које већ интензивно раде, а биће их још 
више.

„Више од 60 малишана смо скло-
нили са улице и сместили или у храни-
тељске породице или у институције. На-
жалост, има их много више. Тај проблем 
се не решава хапшењем“, казао је Вулин 
и додао да су против појединих роди-
теља покренуте прекршајне и кривичне 
пријаве, а да су некима деца и одузета. 

„Деца улице су велики проблем, 
на коме Србија ради заједно са Уни-
цефом. Права детета ће увек бити 
наш фокус. Свако дете мора да буде 
приоритет. Ти малишани нису криву, 
на нама је да им променимо живот и 

учинимо га бољим“, нагласио је Вулин. 
Према његовим речима, у 2013. години 
остварена су 154 усвојења, а до краја 
2014. требало би да их буде више од 180, 
а у 2015. још више.

Наводећи да више од 700 парова 
чека усвојење, Вулин је истакао да неће 
бити занемарени, те да ће бити убрза-
не процедуре за усвајање, јер је интерес 
деце на првом месту.

У протеклих шест месеци Минис-
тарство рада је покренуло процедуру 
промене Породичног закона, као и зако-
на о социјалној помоћи и финансијској 
подршци породицама са децом. Поново 
је покренут и Савет за права детета, који 
је предложио да се успостави функција 
заштитника дечијих права.

Директор Канцеларије Уницефа у 
Србији Мишел Сен Ло је поводом обе-
лежавања Светског дана детета пред-
ставио извештај о стању деце у свету у 
2015. години – „Замисли нову будућност 
- Иновација за свако дете“. 

„Извештај пред све нас поставља 
изазов да радимо другачије, како бис-
мо се посветили ономе што још треба 
урадити. За то је потребна иновација, 
која подразумева унапређење инклу-
зије и могућности за сву децу. Извештај 
показује да се иновације догађају сву-
да. Све више иновативних производа и 
партнерстава је потребно да би се до-
шло до све деце“, казао је Сен Ло.

САЗНАЈТЕ ВИШЕ   Ко ће од запослених стручњака у установама социјалне заштите бити 
носилац престижног годишњег признања

ЧОВЕК ГОДИНЕ
У Србији више од 6.000 деце смештено у хранитељским породицама или 

институцијама. У 2013. години остварена 154 усвојења, а до краја 2014. требало 
би да их буде више од 180

Више од 700 парова у Србији чека 
усвојење

В.П..
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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)


