www.nsz.gov.rs

Бесплатна публикација о запошљавању
Број 525
10.07.2013.

Синиша Надбантић, директор
Националне службе за запошљавање

АКЦЕНАТ НА ОБУКАМА И
САМОЗАПОШЉАВАЊУ
До интензивнијег прилива страних инвестиција и
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Законом о запошљавању и осигурању за случај незапослености је утврђено да Влада доноси Национални акциони план запошљавања који подржава Стратегију запошљавања од 2011. до 2020. Њиме се дефинише политика
Владе и реализује преко одговарајућих министарстава.
Најважније је да се тим документом дефинише шта је реално могуће урадити, које области треба ставити у први план
и колико средстава обезбедити за запошљавање најугроженијих група незапослених које су дефинисане као приоритети.
Управо то је сврха стимулација за додатно запошљавање са евиденције НСЗ које се реализују кроз Национални акциони план запошљавања, за разлику од текућег
запошљавање које се одвија кроз нормалне активности и
исказане потребе послодаваца. Основни циљ свих тих активности је да, кроз текуће и додатно запошљавање, одлив
са евиденције незапослених НСЗ буде већи од прилива.
Тек када се то постигне, може се говорити о постепеном
смањењу броја незапослених. Да би остварили додатно
запошљавање морамо имати средства, а текуће запошљавање треба подржавати кроз мере Владе како би предузећа
остварила акумулативност и пословала у бољим тржишним условима. На тај начин се истовремено обезбеђују и
средства за даљи развој. То је један типичан економски
процес који је код нас нарушен различитим проблемима.
И поред тога, очекујем да ће се тај процес, за извесно време, усталити - рекао је у разговору за „Послове“, директор
Националне службе за запошљавање, Синиша Надбантић.
Представници Интернационалног пословног, едукативног и културног центара (ИПЕК Центар), Националне
службе за запошљавање и Градске општине Врачар потписали су протекле недеље трилатерални споразум којим
се уређују облици сарадње у циљу успешне реализације
пројекта ИПЕК Центра „Образовање на дар“.
Пројекат представља јединствен програм стипендирања чиме се обезбеђује 438 стипендија, које обухватају
бесплатан програм едукације, чланство у ИПЕК Центру и
издавање сертификата. Програми су специјално кројени
према тренутним потребама на тржишту рада Србије и
обухватају едукацију из области стратегијског менаџмента, информационих и комуникационих технологија и односа са јавношћу. Кандидати који могу да конкуришу за
стипендије су незапослени грађани са средњим, вишим и
високим образовањем из области друштвених наука, инжењерства и језика, регистровани на евиденцији Филијале
за Град Београд Националне службе за запошљавање.
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Врхунски српски производи ускоро у свету

ОСВАЈАЊЕ СТРАНИХ ТРЖИШТА
Већ од јесени, широм света, у градовима са најбројнијом српском дијаспором отвориће се
радње које ће продавати врхунске српске производе. Идејни творци пројекта „Врхунски
српски производ“ сматрају да ће тако Србија добити стабилан девизни прилив за финансирње
технолошког развоја, производње и запошљавања

О

ко 50 произвођача и асоцијација из Србије покренули
су пројекат формирања листе врхунских српских
производа намењених извозу и отварања ланца ВСП
продавница у развијеним земљама у којима би се
продавали ови артикли.
Произвођачи и трговци у српској привреди која је некада имала велике извозне компаније попут Генекса, Инекса,
Југоекспорта и бројне друге, после двадесет година изолације
поново су се сами организовали и заједно покренули програм
који ће омогућити извоз и продају аутентичне и квалитетне
робе произведене у својој земљи.

„Суштински циљ је да се подигне конкурентност свих
произвођача из Србије и да се тиме практично подржи освајање страних тржишта, чиме би се створио један стратешки
систем за подршку свим извозницима из Србије кроз заједничку ознаку квалитета и заједнички систем за подизање
конкурентности“, објашњава Зоран Илић, председник Удружења „Врхунски српски производ“.
Основна идеја пројекта је смањење трошкова и заједнички наступ, а Србија до сада није на прави начин искористила

Франшизна продаја
Од домаће хране, пића, козметике и текстила, очекује
се значајан девизни прилив, а највише се рачуна на тржишта
Европске уније и Америке. Стандардизоване продавнице биће
оторене најпре у Београду, а затим у Темишвару, Бечу, Паризу,
Франкфурту, Торонту, Њујорку и Сиднеју. Радиће по принципу
франшизе.

професионално искуство и пословне контакте своје дијаспоре,
кажу њени представници.
„Системско решење је најбоље решење. Они који купују
широм света, да ли је то Америка, Канада, Европа, Аустралија,
Блиски Исток, Африка, свеједно, желе помоћ у комуникацији,
проверен квалитет, једноставан транспорт, одличан дизајн и
све то лепо упаковано“, каже Миша Ћирић из „Дијаспора групе“.
Процењује се да би се, на пример, пиротски качкаваљ,
ариљске малине, чачанска ракија, суве шљиве из Шумадије
могле наћи на листи од 700 до 1 000 врхунских српских производа.
„Овај пројекат привреди Србије доноси окретање тржиштима са високом куповном моћи, коначно дефинисање
листа квалитетних производа које можемо да извеземо у свет
и такође значајне девизне приходе које ће наше компаније
имати. Крајњи резултат свега треба да буде ребрендирање
Србије“, каже директор Уније послодаваца Србије Драгољуб
Рајић.

Пројекат В.С.П.
Пројекат „Врхунски српски производ“ истиче вредност домаћег, односно српског, производа пре свега кроз јединствен
универзални именитељ којим се обележавају сви производи
и услуге из свих области српске привреде, образовања, науке,
културе и спорта који задовољавају европске и светске стандарде или представљају врхунско достигнуће у одређеној делатности.

Идејни творци пројекта „Врхунски српски производ“
сматрају да би тако Србија добила стабилан девизни прилив
за финансирње технолошког развоја, производње и запошљавања. Како је повећање извоза стратешки приоритет Владе,
пројекат су подржала сва министарства, али и бројне компаније и РТС као медијски спонзор.
СМЦ

Право Рома у Србији

ЛАКШИ ПРИСТУП
ЗДРАВСТВЕНОМ
СИСТЕМУ

Светска здравствена организација наводи да
свега 16% Рома у Србији доживи животно доба
од 50 и више година

С

авремени концепт јавног здравља препознаје здравље
„не само као одсуство болести или слабости“, већ
„стање потпуног физичког, менталног и социјалног
благостања“. Социјална маргинализација и дискриминација која траје више генерација утицала је на данашњи тежак здравствени статус Рома који карактеришу лоши услови
становања, ниски образовни статус и сиромаштво. Процењено
очекивано трајање живота код Рома готово је 12 година краће
(62,2 године) у поређењу са просеком у Србији. Светска здравствена организација (СЗО) наводи да у односу на просек у Србији, свега 16% Рома доживи животно доба од 50 и више година - упозорено је протекле недеље на представљању пројекта
„Право Рома на квалитетну здравствену заштиту“.

заштите, увођењем заштитника или саветника, као и да се
здравствене установе обавежу да директније прате показатеље здравља Рома, као једне од осетљивих група.
„Министарство здравља је покренуло иницијативу креирања јединствене базе података и утврђивања индикатора
којима ће се пратити здравствени положај Рома. На том плану је много учињено од 2008, када је Министарство почело
програм унапређења здравља ромских породица, увођењем
75 здравствених медијаторки које раде на унапређивању
здравља и квалитета живота Рома и пружају им неопходну
помоћ - од евиденције чланова заједнице и обезбеђивања
личних докумената до вакцинације деце“, истакла је помоћница министра здравља Дубравка Шарановић и додала да
је мрежа здравствених медијаторки допринела повећању
доступности здравствене заштите, нивоа информисаности и
смањењу неједнакости у здравству.
Руководитељка групе за надзор над заштитом података, Службе Повереника за информације од јавног значаја и
заштиту података о личности Славољупка Павловић истакла
је да су у припреми измене Закона о евиденцијама у области
здравствене заштите и да ће се за посебно осетљиве податке
који се односе на етничку припадност и здравствено стање
тражити посебна лична сагласност за њихово прикупљање.
А.Б.

Права Ромкиња у Србији
„Овај пројекат је у протеклих шест месеци спроводио
Центар за права мањина, уз подршку Фонда за отворено
друштво из Будимпеште. Организована је континуирана
едукација здравствених радника, цивилног друштва и представника локалних самоуправа са циљем подизања свести
о потреби креирања посебних политика за унапређивање
здравља Рома као и дефинисању индикатора којима ће се
таква политика пратити“, рекао је извршни директор овог
центра Петар Антић и додао да су на курсевима које је похађало више од 200 здравствених радника из Београда, Новог
Сада и Ниша, учесници имали прилику да предложе мере за
унапређење здравствене заштите Рома као и индикаторе за
њихово праћење.
„У делу који се тиче приступа здравственој заштити, уочена је врста индиректне дискриминације. Предложено је да
се нађе начин да се Ромима који немају здравствену књижицу и пријављено пребивалиште олакша приступ здравственом систему“, рекао је Антић и додао да су полазници курсева такође предложили да се настави унапређивање правне
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Ромски женски центар БИБИЈА из Београда је као део Ромске - женске мреже покренуо иницијативу за прикупљање података и креирање извештаја из сенке о примени Конвенције
о укидању свих облика дискриминације жена (The Convention
on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women
- CEDAW) у Србији. У фокусу активности су Ромкиње и поштовање људских, мањинских и права жена која гарантује CEDAW
конвенција чија је Република Србија потписница.
Република Србија је од демократских промена 2000. године до сада поднела иницијални извештај о стању права жена
у Србији који је обухватао период 1992-2001. Делегација наше
земље ће учествовати у раду 55. седнице CEDAW Комитета од
08. до 20. јула 2013. године у Женеви и представити други и
трећи извештај, најављено je протекле недеље у Београду.
„Комитет је у оквиру CEDAW конвенције за период од 2006.
до 2013. године донео препоруке како би се побољшао положај
Ромкиња и других угрожених група жена у Србији. Комитет је
изразио забринутост због постојаности чврсто укорењених, патријархалних стереотипа у вези са улогама и обавезама жена и
мушкараца који су главни узроци насиља над женама. Такође,
Комитет је затражио да Србија преиспита и прати примену критеријума за прихватање у сигурне куће, како би се обезбедило
да ти критеријуми не искључују Ромкиње, као и њихово стручно
оспособљавање и већу заступљеност у сферама јавног живота“,
објаснила је Ђурђица Ергић из Ромског женског центра БИБИЈА.

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Потписан Споразум о сарадњи са Самсунгом

УЗ ПОТВРДУ И МОГУЋНОСТ
ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

Незапослени са евиденције Националне службе за запошљавање, у наредне две године, добиће
могућност да прођу кроз програме обука за кодирање савремених апликација, за друге ИТ
профиле или вештине, сервисере мобилних телефона и монтажере клима уређаја
Захваљујући Споразуму о сарадњи који су недавно
потписали представници Министарства рада, запошљавања и социјалне политике и пословне јединице SAMSUNG
ELECTRONICS AUSTRIA GMBH из Београда, најуспешнији полазници програма обуке од компаније ће добити и препоруку
за запошљавање код њихових партнера. Поменути споразум
је и потписан како би се подстакао развој компетентности и
повећала запошљивости незапослених лица на територији
Републике Србије.
Приликом потписивања, државни секретар Министарства рада, запошљавања и социјалне политике, Зоран Мартиновић је истакао да “тржиште рада у Србији карактерише
неповољна квалификациона структура незапослених, јер они
са својим застарелим знањима и неадекватним вештинама
и способностима, нису спремни да се суоче са технолошким
променама, новим начинима производње и организацијом
рада. То се нарочито односи на незапослена лица са средњим
стручним образовањем, која уједно спадају у групу суфицитарних занимања. На овај начин, један број незапослених
лица ће имати прилику да похађа различите програме обука,
да стекне додатна знања, вештине и компетенције према захтевима нових технологија и да повећа своје могућности за
запошљавање“.

„Као светски лидер у развоју нових технологија имамо
прилику да активно помажемо локалне заједнице, у којима послујемо, стварајући могућности за нова радна места и
унапређења знања и вештина. Начин на који то већ радимо
у Србији је сјајан пример. Виша техничка школа у Нишу од
2010 године има „Самсунг лабораторију“ у којој се студенти
уче како да програмирају апликације за телефоне, таблет
рачунаре и паметне телевизоре. Преко 80% тих ученика добија посао одмах након студија, неки добијају понуде још за
време студија. Планирамо да и даље инвестирамо у програме
едукације и различите тренинге и резултат тога је и потписивање овог Споразума. Наша компанија и Министарство рада,
запошљавања и социјалне политике заједничким снагама ће
радити на смањењу незапослености у Србији, али и на едукацији појединаца како би се унапредило њихово знање и створила шанса за боље запослење“, изјавио је Саша Марјановић,
директор маркетинга у компанији Самсунг Електроникс.
Бесплатна публикација о запошљавању

Незапослени са евиденције Националне службе за запошљавање, у наредне две године, добиће могућност да прођу
кроз програме обука за кодирање савремених апликација
(мобилне уређаје, таблете, ТВ или компјутерске платформе),
за друге ИТ профиле или вештине, сервисере мобилних телефона и монтажере клима уређаја.
У зависности од потреба тржишта рада планирано је
организовање и других програма обука посебно у области
информационо-комуникационих технологија. Национална
служба за запошљавање ће одабрати градове у којима ће се
реализовати обука, као и селекцију и позивање незапослених
лица са своје евиденције.
Након завршеног програма незапослени ће добити потврду као доказ да су завршили обуку, док ће пословне јединице Самсунг Електроникса својим партнерима препоручити
запошљавање најуспешнијих полазника програма обука.
СМЦ

Висок квалитет
производа и услуга
Самсунг групу чине компаније које постављају нове стандарде на различитим пословним пољима, од електронике до
финансијских услуга, од хемијске до тешке индустрије и до трговине и услуга. Све оне деле посвећеност ка креирању иновативних производа и услуга високог квалитета на које се сваки
дан ослањају милиони људи и компанија широм света.
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Синиша Надбантић, директор Националне службе за запошљавање

АКЦЕНАТ НА ОБУКАМА И
САМОЗАПОШЉАВАЊУ

Основни циљ свих наших активности је да, кроз текуће и додатно запошљавање, одлив са
евиденције незапослених у НСЗ буде већи од прилива. Тек када се то постигне, може се говорити
о постепеном смањењу броја незапослених. До интензивнијег прилива страних инвестиција и
оживљавања привреде, на тржишту рада је неопходно интервенисати мерама активне политике
запошљавањa

О

длуком Владе Републике Србије, руководилац Националне службе за запошљавање, однедавно је дипломирани економиста Синиша Надбантић. На нову дужност
дошао је са места директора Филијале НСЗ Нови Сад,
са богатим радним искуством и у руковођењу и организацији
послова у вези са запошљавањем који су, већ дужи период и не
само кад нас, врло деликатни.
На почетку разговора за „Послове“, господина Надбантића замолили смо да, са позиције директора Службе, да своју
оцену тренутног стања на тржишту рада.
- Крајем маја ове године имали смо 81.786 остварених
запошљавања са евиденције незапослених, што је реалан показатељ да ће такав тренд у запошљавању свакако достићи
ниво од прошле године. Циљ нам је да са 30% од укупно остварених запошљавања обухватимо младу генерацију, односно,
да нешто касније и повећавамо обим запошљавања младих на
више од 35 процената.
У другом кварталу је уобичајено и циклично колебање
раста броја незапослених, због тога што се млади који су завршили средње школе, са трећим и четвртим степеном занимања, пријављују на евиденцију. Након тога се само један број
уписује на универзитете у Србији, а други део остаје на евиденцији, па се у трећем кварталу стање на евиденцији углавном стабилизује.
У оквиру структуре незапослених нема значајнијих померања. Према Анкети о радној снази, стопа незапослености
у априлу 2013. је износила 24,1%. Повећање за око 2 процента у односу на децембар прошле године (22,4%) је последица
повећања броја незапослених у фебруару и марту ове године.
После годишњих одмора треба очекивати повећање стопе запошљавања, за које верујем да ће се одржати до краја текуће
године.
Да ли је по вашем мишљењу неопходно стално интервенисати на тржишту рада?
Тренутно је на евиденцији Националне службе за запошљавање 783.880 незапослених лица. За активне мере запошљавања у 2013. години издвојено је 3,4 милијарде динара. За
већи раст додатног запошљавања требало би издвајати много
више, све до периода у којем ће интензивније заживети привреда и стићи нове инвестиције. До тада је неопходно да интервенишемо на тржишту рада.
У свим земљама Европске уније постоје мере активне политике запошљавања, као и разни бенефити и стимулације,
јер је потпуно јасно да држава не сме да допусти потпуни
либерализам на тржишту рада. Кроз регулативу, а то јесте
активна полтика запошљавања, преко владе и одговарајућих
министарстава, средства се усмеравају тамо где се желе постићи резултати.
У том контексту, код нас би та средстава требало усмерити на запошљавање и обуку младих кроз стручне праксе и
самозапошљавање јер, према свим анализама, тржишту рада
у Србији недостају мала предузећа, која након три године од
оснивања постају рентабилна и сама генеришу нова запошљавања.
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Самозапошљавање подразумева и одређени ризик?
Наравно да постоји ризик, као и у сваком другом улагању.
Код нас се тај ризик креће око 18 процената, али је у већини
случајева самозапошљавање успешно, пропулзивност је око
80%. С друге стране, иако је процедура значајно поједностављена оснивање и гашење малих предузећа је остало неуралгична тачка у целом систему. Дешава се да послодавац
направи лошу процену, што уз још неке субјективне тешкоће и
спорна потраживања, води ка неуспеху. До 15 процената, ризик је потпуно прихватљив.
У јулу се креира Национални акциони план запошљавања који ће се примењивати у 2014. години. Које
мере би, по вашем мишљењу, требало да имају приоритет?
Законом о запошљавању и осигурању за случај незапослености је утврђено да Влада доноси Национални акциони
план запошљавања који подржава Стратегију запошљавања
од 2011. до 2020. Њиме се дефинише политика Владе и реализује преко одговарајућих министарстава. Најважније је да
се тим документом дефинише шта је реално могуће урадити,

Обуке
Занимања трећег и четвртог степена којих нема на евиденцији и која су тренутно тражена на тржишту рада је све мање.
То су зидари, тесари, молери, армирачи, заваривачи, електроничари, багеристи, и посебно вариоци. Зато су нам неопходни
тренинг центри као вид неформалног образовања јер формални
систем не може да прати динамику и брз развој технологије.
Нова занимања се појављују на сваке две до три године. Неформални системи образовања нуде могућност да се људи за 3 до
6 месеци брзо и лако оспособе за обављање различитих врста
послова која се траже, а нема их кроз продукцију формалног образовања, јер није добро креирана уписна политика.
У свим службама за запошљавање у земљама Европске
уније, обуке су доминантне мере. Зато се и праве тренинг центри. Код нас једини такав тренинг центар, за сада, постоји у Новом Саду, а изградња новог ће ускоро започети у Врању.
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које области треба ставити у први план и колико средстава
обезбедити за запошљавање најугроженијих група незапослених које су дефинисане као приоритети.
Управо то је сврха стимулација за додатно запошљавање
са евиденције НСЗ које се реализују кроз Национални акциони план запошљавања, за разлику од текућег запошљавање
које се одвија кроз нормалне активности и исказане потребе
послодаваца. Основни циљ свих тих активности је да, кроз текуће и додатно запошљавање, одлив са евиденције незапослених у НСЗ буде већи од прилива. Тек када се то постигне може
се говорити о постепеном смањењу броја незапослених. Да би
остварили додатно запошљавање морамо имати средства, а
текуће запошљавање треба подржавати кроз мере Владе, како
би предузећа остварила акумулативност и пословала у бољим
тржишним условима. На тај начин се истовремено обезбеђују
и средства за даљи развој. То је један типичан економски процес који је код нас нарушен различитим проблемима. И поред
тога, очекујем да ће се тај процес, за извесно време, усталити.

Информисање и прогнозе
Информисање које се односи на рад јавног сервиса подразумева информације о томе шта је урађено и шта ће се
урадити. То је, свакако, врло важан део сваког система. Уз
публикацију „Послови“, која на одговарајући начин прати актуелности у области рада и запошљавања, потребне су нам и
информације у вези са статистичким истраживањима које би
омогућиле и релевантне прогнозе. Статистичке трендове треба користити као прогностичке, а то је могуће, ако имате табеле које, уз трендове, садрже и објашњења.

Исто тако, веома је важно да реализација Националног
акционог плана запошљавања има одређену динамику. Оквир
средстава биће утврђен Законом о буџету пред крај године,
тако да ћемо већ у фебруару следеће године почети реализацију. На самом почетку године упутићемо јавне позиве, што
је велика предност, јер смо до ове године каснили и губили
на динамици. У свему томе, имамо велики ослонац и у локалним акционим плановима запошљавања, што значи да су локалне самоуправе преузеле свој део социјалне одговорности.
Другим речима, захваљујући кумулативном ефекту, имаћемо
више средстава за активне мере у запошљавању. Верујем да
ће добро развијен социјални дијалог у локалним самоуправама и рад локалних савета за запошљавање, у који су укључени и запослени у нашим филијалама, у 2014. години донети
добре резултате. Најважније је да заједно добро каналишемо
мере на локалу и ускладимо их са Националним акционим
планом запошљавања. Да ли ће се активне мере односити на
приправнике, стручну праксу, различите обуке за младе, ново
запошљавање, подстицање предузетништва кроз бенефите,
зависиће од потреба на локалним тржиштима рада.
По мом мишљењу, садашња стимулација за самозапошљавање је мала у односу на потребе и одговорност предузетника, а обуке за незапослене такође сматрам једном од мера
које заслужују приоритет.
Бесплатна публикација о запошљавању

Послодавац радије ангажује радника који зна да ради,
који има практично искуство, него што користи финансијску
подршку, а ми треба да му обезбедимо управо оно што тражи.
Планирамо да отварамо тренинг центре у којима би незапослени стицали знање које траже послодавци, било да је реч о
грађевинским или кондиторским пословима. Такав центар већ
ради у Новом Саду, а изградња новог је планирана у Врању.
На самом почетку вашег мандата иницирали сте
промене у самој организацији Националне службе!
Планиране су и едукације запослених као један од начина на који је могуће подићи квалитет услуга и ефикасност рада. Шта је суштина тих и да ли ће бити још
промена, пре свега у организацији филијала НСЗ?
Одлуком о новој организацији и систематизацији послова
у Дирекцији НСЗ, формирани су нови сектори, али број запослених је остао исти. Та нова организацију треба да утврди ауторитет сваког сектора, односно директора сектора, у односу
на припрему материјала, доношење одлука и коначно у односу према Управном одбору који управља Службом. До сада је,
по мом мишљењу, постојала трансмисија ставова директора
сектора, на секретаријат, који је припремао одлуке за Управни
одбор и тако на известан начин реализовао управљање Националном службом за запошљавање. Сада је избегнута посредничка улога секретаријата, што је веома важно.
Сви радници ће бити распоређени према секторима, а
лично очекујем да, у функцији реализације одлука и политике Владе и надлежног министарства, брже радимо послове
који су нам поверени од стране државе. Донета је Одлука о
организацији и систематизацији послова у филијалама, која
је осмишљена као комплементарна Одлуци о организацији
Дирекције. Функције филијала су у симетрији са Дирекцијом
Националне службе, сектори у НСЗ су теријерни, а нивои одлучивања линеарни и у истој равни са функцијама у Дирекцији.
Губи се хијерархијска надређеност, јер мислим да је Дирекција
НСЗ у функцији филијала на које преноси реализацију одлука.
У свему томе, едукација запослених ће бити важан део
посла који ће обављати Сектор за људске ресурсе. Усавршавање запослених смо запоставили у последње две три године,
а евиденција у кадровском картону запослених представља
један вид могућности за напредовање у струци и у послу. Едукације су обавезан корпоративни елемент једног сервиса као
што је НСЗ.

У којим областима рада НСЗ је планирана међународна сарадња?
Међународна сарадња је планирана у свим сегментима, почевши од пројеката који се већ, преко нашег ресорног
и других министарстава, реализују у Србији, па до пројекта
Европске банке за развој. Резултате свих тих пројеката и истраживања треба да доставимо и имплементирамо на локалу.
Имамо капацитете, а познајемо и принципе рада европских
институција у запошљавању. Предстоје нам активности којима у наредном периоду треба да припремимо терен за обуке,
јер већ сада знамо да ће доћи време када ће оне бити доминантне у активним мерама запошљавања.
СМЦ
10.07.2013. | Број 525 |
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Стратешка израда радне биографије

ШТА ВИ НУДИТЕ
ПОТЕНЦИЈАЛНОМ
ПОСЛОДАВЦУ

Опис посла говори за шта сте били
ангажовани, а не и шта сте заиста радили. Не
говори ништа о вредностима које сте ви донели
компанији. У својој радној биографији опишите
тачно шта сте постигли, ваше резултате, јер то
је оно по чему се разликујете

П

отенцијални послодавац свакој радној биографији
кандидата посвети у просеку око 15 секунди, па
ваш CV мора бити стратешки припремљен, како би
вас истакао међу конкуренцијом. Ево шта кажу каријерни саветници како да скренете пажњу на себе. Већ је познато да исти CV не би требало да шаљете за сваку позицију
на коју аплицирате. Најбоље би било да имате радну верзију
биографије. Нека буде дужа од препорученог CV-а и покријте
све области које вас интересују. Када аплицирате за одређену
позицију једноставно избаците делове који нису релевантни.

Имајте на уму правило 80/20 процената. Наиме, нека се
80 одсто података које наведете у CV-у односи на ствари које
су у директној вези са позицијом на коју конкуришете, а свега
20 одсто на пропратне информације. Желите да ваш будући
послодавац заиста види шта сте постигли! Успех у прошлости
је индикатор будућег успеха. У великом броју случајева људи
у потрази за послом сматрају успехом само ствари које се
могу измерити и представити бројевима. Успех и побољшања
односе се и на нематеријалне ствари, попут побољшања комуникације, ефикасности. Све су то важне компоненте које је
тешко представити процентима, али то није разлог да их не
представите потенцијалном послодавцу.
Често се CV своди на конгломерат описа претходних
послова. Проблем са оваквим приступом је у томе што опис
посла говори за шта сте били ангажовани, а не и шта сте заиста радили. Не говори ништа о вредностима које сте ви додали
компанији као појединац. Узмите свој CV и где год је могуће
допишите: „што је резултирало...“ Опишите тачно шта сте постигли, ваше резултате, јер то је оно по чему се разликујете.
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Будите сигурни да ће у првих 15 секунди ваш CV рећи
доста о вама. Обратите посебну пажњу на почетак - јасно истакните име и звање. Одговорите на најважније питање - шта
ви нудите потенцијалном послодавцу. Кроз остатак радне биографије демонстрирајте шта је то што нудите, немојте само
наводити ставке. Ако кажете да сте обавили одређени задатак, то суштински не говори да ли сте савладали неопходне
вештине. Изградите кредибилитет описом како сте нешто
постигли.
Добро проверите правописне и граматичке грешке и том
приликом не ослањајте се искључиво на технологију. Одвојите време да прочитате свој CV, а нека то уради и још неко.
Наш мозак често види оно што очекује. Трик који вам може
помоћи у овоме је да прочитате CV од последње реченице,
тако ће ваш мозак престати да претпоставља и очекује.
Када стручњаци читају CV формирају слику о вама на
основу визуелног елемента, тона, стила. Могу да открију да
ли сте мрзели претходни посао, улепшали одређену позицију, или сте заиста били ангажовани и предани. Користите
речи које вас одражавају као особу. Ако вас позову на разговор, не желите да будете друга особа од оне коју сте описали. То ће изазвати сумње код послодавца, а с обзиром да је
већина радних биографија улепшана, ваш кредибилитет ће
бити угрожен.
Извор: bizlife.rs

Нови трендови у
потрази за послом
Визуелни медији су у порасту, што ће свакако утицати и
на начин на који тражимо посао. Друштвени медиј који је најбрже достигао цифру од 10 милиона посета на месечном нивоу је
„Пинтерест“, чији су основни садржај фотографије пропраћене
минималним текстом. Они који су у потрази за послом не би
требало да превиде моћ визуелних медија. Шта то значи када
је у питању потрага за новим послом? Обратите пажњу на фотографију у оквиру свог „Линкдин“ (LinkedIn) профила, а уколико
сте мало смелији, саставите резиме у виду инфографике. На овај
начин ваше вештине и квалификације биће доступне у визуелном формату који је погодан за дељење. Такође, себе као професионалца можете да представите и у оквиру видео CV-а.
У протеклих неколико година друштвени медији постали
су део свакодневног живота, а током ове постаће још значајнији
у потрази за послом. Око 92 одсто особа које регрутују нову радну снагу признају да користе друштвене медије како би попунили упражњене позиције и истражили кандидате.
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277
У ОВОМ БРОЈУ

СЛОБОДНИХ РАДНИХ МЕСТА

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.

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.

Бесплатна публикација о запошљавању
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Администрација и управа

Администрација
и управа

Јагодина

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
35230 Ћуприја, 13. октобар 7

Бе о г ра д

Послови обезбеђења

на одређено време од 2 месеца

„ЕЛАНОР“ ДОО БЕОГРАД

11000 Београд, Булевар деспота Стефана 21/I/1
тел. 069/361-11-24

Специјалиста за HR и обрачун зарада са
познавањем законске регулативе из домена
HR и зарада и са познавањем енглеског
језика ради практичне реализације кључне
услуге коју компанија нуди: оutsoursing
обрачуна зарада (контрола обрачуна зарада
за екстерне клијенте)
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, економиста, праћење
предстојећих законских измена које ће имати утицај на обрачун зарада, HR и рачуноводство; ажурирање и имплементација свих правних прописа; надзор и контрола резултата
калкулације; припрема обавештења за клијента у вези са
предстојећим законским изменама; рад у Pantheon-u, провера
и тестирање свих нових законских промена везаних за зараде,
људске ресурсе и рачуноводство. Потребно је одлично познавање прописа из области људских ресурса, обрачуна зарада и књиговодства, седам до десет година радног искуства у
пољу права у интернационалној компанији специјализованој
за производњу, способност активног комуницирања на енглеском језику представља обавезан услов, PC вештине: Windows,
MS Office, Интернет; познавање софтвера Pantheon-а представљаће предност, могућност самосталног рада, темељност
и поузданост. Ми нудимо тимски и индивидуални креативан
рад у перспективној и динамичној средини, зарада у складу
са описом посла у форми индивидуалног договора у складу
са искуством и квалификацијама - могућност напредовања у
зависности од резултата рада. Сви заинтересовани кандидати могу слати CV на e-mail у структурној форми на српском и
енглеском језику: info@elanor.rs.

Бор

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БОР
19210 Бор, Моше Пијаде 3
тел. 030/423-656

Начелник Општинске управе Општине Бор
УСЛОВИ: правни факултет, положен испит за рад у органима
државне управе и најмање 5 година радног искуства у струци.
ОСТАЛО: поред наведених услова, кандидат треба да испуњава и услове из чл. 6 Закона о радним односима у државним
органима. Уз пријаву поднети: оверену копију дипломе о
завршеном факултету, оверену копију о положеном стручном
испиту, доказ о општој здравственој способности (лекарско
уверење), доказ да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кривично
дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу, уверење о држављанству, биографију. Пријаве се
подносе на горенаведену адресу, у року од 15 дана од дана
објављивања.

УСЛОВИ: средња стручна спрема, техничка школа - IV степен,
погонски техничар и положен државни стручни испит.
ОСТАЛО: кандидат мора да испуњава и опште услове из чл. 6
Закона о радним односима у државним органима („Сл. гласник
РС“, бр. 48/91, 66/91, 44/98, 49/99, 34/2001 и 39/2002): 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 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у
државном органу. Пријаве на оглас са доказима о испуњавању
општих и посебних услова из огласа, осим доказа о положеном државном стручном испиту (оверена фотокопија дипломе
о школској спреми, извод из матичне књиге рођених, уверење
о држављанству, фотокопија радне књижице, лекарско уверење, доказ да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кривично дело
које га чини неподобним за обављање послова у државним
органима) подносе се у року од 8 дана од дана објављивања у
публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узимати у обзир. Пријаве са доказима о испуњавању
услова доставити на горенаведену адресу.

Кикинда

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КАЊИЖА
24420 Кањижа, Главни трг 1

Начелник Општинске управе Општине Кањижа
на период од 5 година

УСЛОВИ: завршен правни факултет, положен испит за рад у
органима државне управе и најмање пет година радног искуства у струци; да је кандидат држављанин Републике Србије;
да је пунолетан; да има општу здравствену способност; да
има прописану стручну спрему; да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци
или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање
послова у државном органу; да против њега није стављен
захтев за покретање истраге, одређених истражних радњи и
није подигнута оптужница или оптужни предлог за кривична
дела за које се гоњење предузима по службеној дужности. Уз
пријаву поднети следећа документа: оверену копију дипломе правног факултета, оверену копију уверења о положеном
стручном испиту или оверену копију уверења о положеном
правосудном испиту, доказ о радном искуству у струци, оверену копију уверења о држављанству, оверену копију извода
из матичне књиге рођених, уверење о здравственој способности - не старије од шест месеци, уверење да није осуђиван 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, уверење да против
лица није стављен захтев за покретање истраге, одређених
истражних радњи и није подигнута оптужница или оптужни предлог за кривична дела за које се гоњење предузима
по службеној дужности. Пријаве са доказима о испуњености
наведених услова доставити на горенаведену адресу, са назнаком: „Пријава на јавни оглас за начелника Општинске управе“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

Ваша права адреса:

http://www.nsz.gov.rs/
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Косовск а Митровиц а

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЛЕПОСАВИЋ
СКУПШТИНА ОПШТИНА ЛЕПОСАВИЋ
38218 Лепосавић

Портир - курир
УСЛОВИ: средња стручна спрема и најмање једна година радног искуства.

Радник на аутоматској централи
на одређено време на годину дана

УСЛОВИ: III степен стручне спреме и најмање једна година
радног искуства у струци.
ОСТАЛО: кандидат поред наведених посебних услова треба да
испуњава и услове предвиђене чл. 6 Закона о радним односима у државним органима и приложи следеће доказе: да је
држављанин Републике Србије, да је пунолетан, да има општу
здравствену способност, 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. Пријаве се
подносе в.д. начелнику Општинске управе, у року од 8 дана од
дана објављивања, преко писарнице Општине. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

К р уше в а ц

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
37000 Крушевац, Мајке Југовића 46
тел. 037/416-980

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава следеће услове: да
је држављанин Републике Србије, да је стекао високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке
струковне студије), односно на студијама у трајању од најмање четири године и одговарајући академски, односно стручни назив утврђен у области правних, економских, психолошких, педагошких, андрагошких и социолошких наука, односно
стручни назив: дипломирани социјални радник; најмање пет
година радног искуства у струци; да има организационе способности. Пријаве са доказима о испуњавању услова и програм рада за мандатни период подносе се у року од 15 дана од
дана објављивања, на наведену адресу.

СЛУЖБА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА ГРАДА КРУШЕВЦА
37000 Крушевац, Косанчићева 6
тел. 037/441-371

Секретар месне заједнице
УСЛОВИ: поред општих услова предвиђених чл. 6 Закона о
радним односима у државним органима, кандидати треба да
испуњавају и следеће услове: средње образовање у трогодишњем трајању - КВ радник и најмање 6 месеци радног искуства.

Секретар месне заједнице

на одређено време од 12 месеци
УСЛОВИ: поред општих услова предвиђених чл. 6 Закона о
радним односима у државним органима, кандидат треба да
испуњава и следеће услове: средње образовање у четворо-
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годишњем трајању - гимназија, економско - трговинска школа, техничка школа, педагошка школа, хемијско - технолошка
школа, електротехничка школа, машинско - електротехничка школа, пољопривредно - техничка школа или медицинска
школа и најмање шест месеци радног искуства.
ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи
и друга документа у оригиналу или као оверене фотокопије:
диплому о завршеној школи, извод из матичне књиге рођених (издат на обрасцу сходно Закону о матичним књигама
објављеном у „Службеном гласнику РС“, бр. 20/09), уверење
о држављанству (не старије од 6 месеци), уверење полицијске
управе 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
(не старије од 6 месеци), уверење основног и вишег суда да
није у току кривични поступак и да није покренута истрага
против кандидата (не старије од 6 месеци) и фотокопију радне
књижице. Лекарско уверење се прилаже по доношењу одлуке о избору кандидата. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање. Избор кандидата извршиће се у
року од 15 дана по истеку рока за подношење пријава. Пријаве слати на наведену адресу, са назнаком: „За конкурс“.

Ле с к о в а ц

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ГРАД ЛЕСКОВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
16000 Лесковац

Оглас објављен 03.07.2013. године у публикацији
„Послови“, за радно место: послови спровођења извршења извршних решења комуналне и инспекције за
заштиту животне средине, поништава се у целости.

ГРАД ЛЕСКОВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ
16000 Лесковац, Пана Ђукића 9-11

Секретар месне заједнице Центар и Стојан
Љубић
на одређено време до 5 месеци, због повећаног
обима посла

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, гимназија, економска,
управна или друга одговарајућа средња школа, једна година радног стажа, положен стручни испит за рад у органима
државне управе.
ОСТАЛО: уз пријаву поднети следећу документацију: оригинал или оверену фотокопију дипломе о завршеној стручној спреми; лекарско уверење да кандидат поседује општу
здравствену способност (не старије од 6 месеци); извод из
матичне књиге рођених (не старији од 6 месеци); уверење о
држављанству (не старије од 6 месеци); уверење да кандидат
није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора
од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу (не старије
од 6 месеци); уверење о положеном стручном испиту за рад у
органима државне управе и локалне самоуправе; фотокопију
радне књижице. Пријава на оглас са доказима о испуњавању
услова подноси се у року од 8 дана од дана објављивања, на
адресу: Градска управа за опште послове, Пана Ђукића 9-11,
16000 Лесковац. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
разматрати.
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Панчево

ГРАД ПАНЧЕВО ГРАДСКА УПРАВА
26000 Панчево, Трг краља Петра I 2-4

Радно место за финансијско - аналитичке
послове у области јавних служби, борачко инвалидске заштите и финансијске подршке
породици са децом
на одређено време од 6 месеци

УСЛОВИ: посебни услови: економски факултет - VII степен,
1 година радног искуства, познавање рада на рачунару и
положен стручни испит за рад у државним органима. Општи
услови: да је кандидат држављанин Републике Србије, да је
пунолетан, да поседује општу здравствену способност, да није
осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од
најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у Градској управи. Пријаве на
оглас са доказима о испуњавању услова у погледу општих и
посебних услова из огласа, осим доказа о општој здравственој
способности и положеном стручном испиту за рад у државним органима, подносе се у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве са доказима о
испуњавању услова из огласа могу се предати лично у Градском услужном центру или поштом, на адресу: Градска управа
Града Панчева, Трг краља Петра I 2-4.

Пож аревац

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
12000 Пожаревац, Дринска 2

Оглас објављен 26.06.2013. године у публикацији
„Послови“, за радно место: послови у области културе,
спорта, информисања и социјалне заштите у Одељењу
за друштвене делатности, поништава се у целости.

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
12000 Пожаревац, Дринска 2
тел. 012/539-651

Приправник ради оспособљавања за
самосталан рад у струци

на одређено време од 6 месеци, односно до полагања
државног стручног испита, за рад у органима државне
управе, у Одељењу за друштвене делатности
УСЛОВИ: средња стручна спрема - економски техничар, без
радног искуства. Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања. Кандидати подносе: пријаву на оглас; извод
из матичне књиге рођених; уверење о држављанству; лекарско уверење; доказ о прописаној стручној спреми; доказ да
лице није осуђивано за кривично дело на безусловну казну
затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га
чини неподобним за обављање послова у државним органима.
Избор кандидата извршиће се у року од 15 дана од дана истека рока за оглашавање. Пријаву са документацијом кандидати
подносе на адресу: Одељење за општу управу и скупштинске
послове Градске управе Града Пожаревца, Дринска 2. Ближа
обавештења у вези са огласом могу се добити у Градској управи Града Пожаревца и на број телефона: 012/539-651.

Послови издавања грађевинских и
употребних дозвола у Одељењу за
урбанизам и грађевинске послове
УСЛОВИ: висока стручна спрема - VII степен стручне спреме, архитектонски или грађевински факултет; једна годи-
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на радног искуства; положен државни стручни испит. Рок за
пријављивање је 8 дана од дана објављивања. Кандидати подносе: пријаву на оглас, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству Републике Србије, лекарско уверење,
доказ о прописаној стручној спреми, доказ да лице није осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним
за обављање послова у државним органима. Избор кандидата
извршиће се у року од 15 дана од дана истека рока за оглашавање. Пријаву са документацијом кандидати подносе на адресу: Градска управа Града Пожаревца, Дринска 2, 12000 Пожаревац. Ближа обавештења у вези са огласом могу се добити
у Градској управи Града Пожаревца, канцеларија бр. 38 и на
број телефона: 012/539-651.

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈЕ
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

12220 Велико Градиште, Војводе Путника 2
тел. 012/663-179

Директор

на мандатни период од 4 године
Послови директора: представља и заступа Туристичку организацију, организује и руководи њеним радом, предлаже
акте које доноси Управни одбор, извршава одлуке Управног
одбора и предузима мере за њихово спровођење, стара се о
законитости рада и одговара за коришћење и располагање
имовином; одлучује о појединим правима, обавезама и одговорностима запослених у складу са законом и општим актима; подноси извештај о раду и резултатима рада Туристичке
организације Управном одбору; одговара за законитост рада
Туристичке организације и извршавање послова и задатака из
програма и делокруга рада; доноси акт о организацији и систематизацији послова и друга општа акта у складу са законом
и статутом; врши друге послове утврђене Законом и Статутом.
УСЛОВИ: за директора може бити именовано лице које поред
законом прописаних општих услова испуњава и следеће услове: да је пунолетно и пословно способно; да има више или
високо образовање, да није члан органа политичке странке,
односно да му је одређено мировање у вршењу функције у
органу политичке странке; да није осуђивано за кривично
дело против привреде и правног саобраћаја; да лицу није
изречена мера безбедности забране обављања делатности
која је претежна делатност Туристичке организације; мандат
директора траје 4 године, а место рада је Велико Градиште.
Рок за подношење пријава је до 17.07.2013. године. Пријава
на конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место
рођења, адресу становања, податке о образовању, податке о
врсти и дужини радног искуства са кратким описом послова на
којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс
и одговорности на тим пословима, податке о стручном усавршавању и податке о посебним областима знања. Уз пријаву
на конкурс прилажу се: оверена фотокопија дипломе, извод
из матичне књиге рођених, оригинал или оверена фотокопија,
извод из књиге држављана РС, оригинал или оверена фотокопија, доказ о неосуђиваности, оверена фотокопија личне
карте, радна књижица. Сви докази прилажу се у оригиналу
или у фотокопији која је оверена у општини или у суду. Пријава на конкурс са доказима подноси се препорученом пошиљком или лично на горенаведену адресу, са назнаком: „За јавни
конкурс за именовање директора“. Лице задужено за давање
обавештења о конкурсу: Зарвић Кристина, број телефона:
012/663-179.
Напомена: пријаве уз које нису приложени сви тражени докази
у оригиналу или у фотокопији овереној у општини или у суду,
као и непотпуне, неразумљиве и неблаговремене пријаве биће
одбачене. Јавни конкурс спроводи Управни одбор Туристичке
организације Општине Велико Градиште. Изборни поступак
може да се спроведе у више делова, уз организовање усменог
разговора са кандидатима или на други одговарајући начин, о
чему ће Управни одбор благовремено обавестити кандидате.
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Пријепоље

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
31330 Прибој, 12. јануар 108
тел. 033/2452-341, лок. 149

Начелник Општинске управе Општине
Прибој
на мандатни период од 5 година

УСЛОВИ: правни факултет, положен испит за рад у органима државне управе и најмање пет година радног искуства у
струци. Уз пријаву на конкурс кандидат прилаже оригинале
или оверене фотокопије: уверења о држављанству, извода из
матичне књиге рођених, доказа о одговарајућој стручној спреми и уверења о положеном стручном испиту за рад у органима
државне управе.

Сомбор

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА

25265 Свилојево, Железничка 21
тел. 025/797-005

Секретар месне заједнице Свилојево
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: посебни услови: да кандидат има VII, VI или IV степен стручне спреме, диплома о стеченој стручној спреми (оригинал или оверена фотокопија); три године радног искуства
(на истим или сличним пословима) - уверење од послодавца
где је кандидат стекао искуство (оригинал или оверена фотокопија); пожељно је знање мађарског језика. Општи услови:
да је држављанин Републике Србије - уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија, не старија од 6 месеци); да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну
затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које
га чини неподобним за обављање послова - уверење суда о
некажњавању (оригинал или оверена фотокопија, не старија
од 6 месеци). Уз пријаву доставити горенаведена документа о
испуњавању посебних и општих услова и биографију. Неблаговремене, неразумљиве, као и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази неће се узети у разматрање. Пријаву
са документацијом доставити на горенаведену адресу, са назнаком: „Пријава на конкурс - не отварати“. Рок за пријаву је 15
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.

Сремска Митровица

ГРАДСКА УПРАВА ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ ГРАДА
СРЕМСКА МИТРОВИЦА
22000 Сремска Митровица, Светог Димитрија 13
тел. 022/610-566

Послови принудне наплате - млађи порески
инспектор

на одређено време ради замене привремено одсутног
запосленог до повратка привремено одсутног
запосленог 31.03.2014. године, у Градској управи за
буџет и финансије Града Сремска Митровица
УСЛОВИ: поред општих услова прописаних чл. 6 Закона о
радним односима у државним органима („Службени гласник РС“, бр. 48/91, 66/91, 44/98, 49/99, 34/01, 39/02, 49/05
и 23/13), кандидати треба да испуњавају и следеће посебне
услове: високо образовање стечено на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке
академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године у образовно - научном пољу Друштвено - хуманистичких

Бесплатна публикација о запошљавању

наука - правне науке, 1 година радног искуства у струци и
положен државни стручни испит. Пријаве на оглас са доказима о испуњавању општих и посебних услова у оригиналу
или у овереној фотокопији: диплому о стеченој стручној спреми, уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење Полицијске управе 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, уверење о положеном
државном стручном испиту, доказ о радном искуству у струци,
уверење о здравственој способности доставља изабрани кандидат, подносе се начелнику Градске управе за буџет и финансије Града Сремска Митровица, у Сремској Митровици, Светог
Димитрија 13. Оглас је отворен 8 дана од дана објављивања у
публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати.

Послови буџета

на одређено време због повећаног обима посла, у
Градској управи за буџет и финансије Града Сремска
Митровица
УСЛОВИ: поред општих услова прописаних чл. 6 Закона о радним односима у државним органима („Службени гласник РС“,
бр. 48/91, 66/91, 44/98, 49/99, 34/01, 39/02, 49/05 и 23/13),
кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове: високо образовање стечено на студијама другог степена
(дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно
на основним студијама у трајању од најмање четири године
у образовно - научном пољу Друштвено - хуманистичких наука - економске науке, 1 година радног искуства у струци и
положен државни стручни испит. Пријаве на оглас са доказима о испуњавању општих и посебних услова у оригиналу
или у овереној фотокопији: диплому о стеченој стручној спреми, уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење Полицијске управе 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, уверење о положеном
државном стручном испиту, доказ о радном искуству у струци, уверење о здравственој способности доставља изабрани
кандидат, подносе се начелнику Градске управе за буџет и
финансије. Оглас је отворен 8 дана од дана објављивања у
публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати.

Послови књиговодства (ликвидатура
безготовинског плаћања), у својству
приправника

на одређено време од 12 месеци, у Градској управи за
буџет и финансије Града Сремска Митровица
УСЛОВИ: поред општих услова прописаних чл. 6 Закона о
радним односима у државним органима („Службени гласник РС“, бр. 48/91, 66/91, 44/98, 49/99, 34/01, 39/02, 49/05
и 23/13), кандидати треба да испуњавају и следеће посебне
услове: високо образовање стечено на студијама првог степена (основне академске студије, основне струковне студије),
односно на основним студијама у трајању од најмање три
године у образовно - научном пољу Друштвено - хуманистичких наука - економске науке или технолошко - техничке науке
- организационе науке, да су без радног искуства у струци и да
се налазе на евиденцији Националне службе за запошљавање.
Пријаве на оглас са доказима о испуњавању општих и посебних услова у оригиналу или у овереној фотокопији: диплому о
стеченој стручној спреми, уверење о држављанству, извод из
матичне књиге рођених, уверење Полицијске управе 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, извод из евиденције незапослених лица Националне службе за запошљавање, уверење о здравственој способности
доставља изабрани кандидат, подносе се начелнику Градске
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управе за буџет и финансије. Оглас је отворен 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Послови интерне контроле у својству
приправника

на одређено време од 12 месеци, у Градској управи за
буџет и финансије Града Сремска Митровица
УСЛОВИ: поред општих услова прописаних чл. 6 Закона о радним односима у државним органима („Службени гласник РС“,
бр. 48/91, 66/91, 44/98, 49/99, 34/01, 39/02, 49/05 и 23/13),
кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове: високо образовање стечено на студијама другог степена
(дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно
на основним студијама у трајању од најмање четири године у
образовно - научном пољу Друштвено - хуманистичких наука
- економске науке, да су без радног искуства у струци и да се
налазе на евиденцији Националне службе за запошљавање.
Пријаве на оглас са доказима о испуњавању општих и посебних услова у оригиналу или у овереној фотокопији: диплому о
стеченој стручној спреми, уверење о држављанству, извод из
матичне књиге рођених, уверење Полицијске управе 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, извод из евиденције незапослених лица Националне службе за запошљавање, уверење о здравственој способности
доставља изабрани кандидат, подносе се начелнику Градске
управе за буџет и финансије. Оглас је отворен 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ,
КОМУНАЛНЕ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
22000 Сремска Митровица, Светог Димитрија 13
тел. 022/610-566

Послови начелника комуналне полиције
на одређено време због повећаног обима посла,
у Градској управи за урбанизам, комуналне и
инспекцијске послове Града Сремска Митровица

УСЛОВИ: поред општих услова прописаних чл. 6 Закона о радним односима у државним органима („Службени гласник РС“,
бр. 48/91, 66/91, 44/98, 49/99, 34/01, 39/02, 49/05 и 23/13),
кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове: високо образовање стечено на студијама другог степена
(дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно
на основним студијама у трајању од најмање четири године
у образовно - научном пољу Друштвено - хуманистичких наука - економске науке, 5 година радног искуства у струци и
положен државни стручни испит. Пријаве на оглас са доказима о испуњавању општих и посебних услова у оригиналу
или у овереној фотокопији: диплому о стеченој стручној спреми, уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење Полицијске управе 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, уверење о положеном
државном стручном испиту, доказ о радном искуству у струци, уверење о здравственој способности доставља изабрани
кандидат, подносе се начелнику Градске управе за урбанизам,
комуналне и инспекцијске послове. Оглас је отворен 8 дана
од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати.
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ОПШТИНА ПЕЋИНЦИ
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ПЕЋИНЦИ
22410 Пећинци, Слободана Бајића 5
тел. 022/436-022

Водитељ случаја - психолог

за рад у Центру за социјални рад Пећинци, на
одређено време од 3 месеца, са половином радног
времена
УСЛОВИ: да је кандидат држављанин РС; да је пунолетан; да има
општу здравствену способност; VII степен стручне спреме, завршен филозофски факултет, смер психологија; да није осуђиван
за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест
месеци или за казнено дело које га чини неподобним за обављање
послова у државним органима; да се против лица не води кривични поступак; да испуњава друге услове утврђене законом, другим
прописима или актом о систематизацији радних места у државним органима. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве слати на адресу Центра за
социјални рад Пећинци, са назнаком: „За конкурс“.

ОПШТИНА ИРИГ ОПШТИНСКА УПРАВА
22406 Ириг, Војводе Путника 1
тел. 022/400-600

Радник у својству приправника

на одређено време од годину дана, за рад у
Општинској управи Општине Ириг
УСЛОВИ: виша школска спрема, основне академске студије
економског смера.

Радник у својству приправника

на одређено време од годину дана, за рад у
Општинској управи Општине Ириг
УСЛОВИ: висока стручна спрема, дипл. грађевински инжењер.
ОСТАЛО: општи услови за оба радна места: да је кандидат
држављанин Републике Србије, да је пунолетан, да има општу
здраствену 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. Пријаве са потребним доказима доставити
Служби за друштвене делатности, општу управу и заједничке
послове, у року од 8 дана од дана објављивања. Особа за контакт: Владимир Ристић, број тел. 022/400-600.

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ОПШТИНЕ ИРИГ
22406 Ириг, Николе Тесле 4
тел. 022/2462-750

Радник на техничким пословима приправник
на одређено време од 6 месеци

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме из области друштвено хуманистичких наука, правних и економских наука; држављанство Републике Србије; да кандидату није раније престао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из
радног односа; да кандидат није осуђиван на казну затвора
од најмање шест месеци. Уз пријаву на конкурс доставити:
пријаву са биографијом; оригинал или оверену фотокопију
уверења о држављанству; оригинал или оверену фотокопију
извода из матичне књиге рођених; оверену фотокопију дипломе којом се потврђује стручна спрема. Пријаве са доказима
о испуњавању услова слати на адресу Центра, са назнаком:
„Јавни конкурс за пријем приправника”. Рок за пријављивање
је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови”.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Особа за контакт: Јелена Божић, дипл. правник.
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ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА
ОПШТИНЕ ИРИГ
22406 Ириг, Рибарски трг 16

Стручни сарадник - приправник
на одређено време од 12 месеци

УСЛОВИ: висока стручна спрема - дипломирани менаџер
у туризму; добро знање енглеског језика; познавање рада
на рачунару; комуникативност. Општи услови: да је кандидат држављанин Републике Србије; да је физички и психички способан за обављање послова радног места на које
се пријављује; да против кандидата није покренут кривични
поступак за кривично дело за које је предвиђена казна затвора. Кандидат уз пријаву са радном биографијом (својеручно
потписана у којој је назначена адреса становања и контакт
телефон) прилаже оверену копију следећих докумената: уверење о држављанству (не старије од 6 месеци); уверење да се
против кандидата не води кривични поступак (не старије од 3
месеца) - издато од надлежног суда; диплому о стеченом високом образовању; потврду да се кандидат налази у евиденцији
незапослених лица у Националној служби за запошљавање;
доказ да нема остварен радни стаж и искуство након стицања
високе стручне спреме (оверена копија радне књижице).
Напомена: изабрани кандидат биће дужан да достави лекарско
уверење о здравственој способности пре почетка обављања
приправничког стажа. Пријаве са доказима о испуњавању
услова подносе се у року од 8 дана од дана објављивања у
публикацији „Послови” и на огласној табли Општине Ириг, на
адресу Туристичке организације. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће бити разматране.

ДОМ ЗДРАВЉА „ИРИГ“

22406 Ириг, Војводе Путника 5
тел. 022/469-030

Секретар - приправник

на одређено време од 12 месеци
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани правник.
Поред општих услова и услова у погледу стручне спреме, кандидат треба да испуњава и следеће посебне услове: да има
здравствену способност за рад, да је држављанин Републике
Србије. Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да доставе:
оверену фотокопију дипломе или уверења о стеченом образовању, уверење о здравственом стању, уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, биографске податке.
Пријаве са свим доказима о испуњавању услова слати на
адресу Дома здравља, са назнаком: „Конкурс за секретара приправника“. Рок за достављање пријава је 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „КОМУНАЛАЦ“
22406 Ириг, Вука Караџића 45
тел. 022/461-303

Приправник - референт у Сектору за
финансијско пословање
на одређено време од 12 месеци

УСЛОВИ: да је кандидат пунолетно и пословно способно
лице, VI/1 степен стручне спреме, економски смер, да има
држављанство Републике Србије, да има сертификат за додатну оспособљеност из области економије (рачуноводство, књиговодство и сл.), да има возачку дозволу „Б“ категорије и да је
активан возач, познавање рада на рачунару, да није осуђиван
правноснажном пресудом на безусловну казну затвора од најмање шест месеци. Уз пријаву на конкурс доставити: оверену фотокопију дипломе или уверења о стеченом образовању,

Бесплатна публикација о запошљавању

уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених,
копију возачке дозволе, извод из евиденције о некажњавању,
биографске податке. Фотокопије докумената морају бити оверене. Пријаве са доказима о испуњавању услова слати на
горенаведену адресу, са назнаком: „Конкурс за приправника”.
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узети у разматрање. Особа за контакт: Горан Веселиновић,
дипл. правник, број тел. 022/461-303.

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „КОМУНАЛАЦ“
22406 Ириг, Вука Караџића 45
тел. 022/461-303

Приправник - техничар организације рада у
Одељењу за изграђене површине, путеве и
објекте
на одређено време од 6 месеци

УСЛОВИ: да је кандидат пунолетно и пословно способно
лице, IV степен стручне спреме, саобраћајни смер; да има
држављанство Републике Србије, да има возачку дозволу „Б“
категорије и да је активан возач, познавање рада на рачунару, да није осуђиван правноснажном пресудом на безусловну
казну затвора од најмање шест месеци. Уз пријаву на конкурс
доставити: оверену фотокопију дипломе или уверења о стеченом образовању, уверење о држављанству, извод из матичне
књиге рођених, копију возачке дозволе, извод из евиденције
о некажњавању, биографске податке. Фотокопије докумената
морају бити оверене. Пријаве са доказима о испуњавању услова слати на горенаведену адресу, са назнаком: „Конкурс за
приправника”. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови”. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узети у разматрање. Особа за контакт: Горан
Веселиновић, дипл. правник, број тел. 022/461-303.

ОПШТИНА ПЕЋИНЦИ ОПШТИНСКА УПРАВА
22410 Пећинци, Слободана Бајића 5

Радник на инфопулту

за рад у Одељењу за општу управу и заједничке
послове
УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају опште услове прописане законом: да су држављани Републике Србије; да су
пунолетни; да имају општу здравствену способност; да нису
осуђивани за кривично дело на безусловну казну затвора од
најмање шест месеци или за друго кажњиво дело које их чини
неподобним за обављање послова у државном органу. Поред
општих услова, кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Општинској управи Општине Пећинци: IV степен стручне спреме, економског или правног смера;
положен стручни испит за рад у органима државне управе;
познавање рада на рачунару; једна година радног искуства. Уз
пријаву са кратком биографијом, кандидати прилажу следећу
документацију (у оригиналу или у овереној фотокопији): уверење о држављанству (не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених; диплома о завршеној средњој школи - IV
степен стручне спреме, економског или правног смера; уверење о положеном стручном испиту за рад у органима државне
управе; уверење Полицијске управе (према месту пребивалишта) да кандидат није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за друго
кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова
у државном органу (не старије од шест месеци); уверење суда
(према месту пребивалишта) да се против кандидата не води
кривични поступак за кривична дела која се гоне по службеној
дужности (не старије од шест месеци); одговарајући доказ о
радном искуству у струци; уверење да кандидату раније није
престао радни однос у државном органу због теже повреде
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обавеза и дужности из радног односа (само за кандидате који
су раније били у радном односу у државном органу). Уверење
о општој здравственој способности (не старије од шест месеци), изабрани кандидат ће доставити по коначности одлуке
о избору између пријављених кандидата. Рок за подношење
пријава је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“. Пријаву са кратком
биографијом и свим доказима о испуњености услова из огласа послати на адресу: Општинска управа Општине Пећинци,
Слободана Бајића 5, 22410 Пећинци, са назнаком: „За оглас за
пријем у радни однос у Општинској управи“ или предати непосредно на шалтеру писарнице. За давање обавештења задужена је Нада Стакић, број тел. 022/400-730. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

Шабац

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ
15225 Владимирци, Светог Саве 34

Матичар - шеф месне канцеларије Јаловик
УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије) у
образовно - научном пољу Друштвено - хуманистичких наука,
односно на основним студијама у трајању од најмање четири
године друштвеног смера, положен посебан стручни испит за
матичара, 1 година радног стажа.
ОСТАЛО: уз пријаву и биографију, кандидат доставља доказе о испуњавању услова: доказ о школској спреми (оверена
фотокопија); извод из матичне књиге рођених (оригинал или
оверена фотокопија); уверење о држављанству (оригинал или
оверена фотокопија); уверење о здравственој способности
(оригинал или оверена фотокопија); доказ да се против њега
не води кривични поступак (оригинал или оверена фотокопија). Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаве на оглас слати на горенаведену адресу, са назнаком: „Пријава на оглас“.

Сарадник за послове издавања одобрења
за изградњу, употребних дозвола и других
дозвола
УСЛОВИ: грађевински факултет, 1 година радног стажа.
ОСТАЛО: уз пријаву и биографију, кандидат доставља доказе о испуњавању услова: доказ о школској спреми (оверена
фотокопија); извод из матичне књиге рођених (оригинал или
оверена фотокопија); уверење о држављанству (оригинал или
оверена фотокопија); уверење о здравственој способности
(оригинал или оверена фотокопија); доказ да се против њега
не води кривични поступак (оригинал или оверена фотокопија). Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаве на оглас слати на горенаведену адресу, са назнаком: „Пријава на оглас“.

Ужице

ГРАД УЖИЦЕ ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПОСЛОВЕ
ГРАДА, ОПШТУ УПРАВУ И ДРУШТВЕНЕ
ДЕЛАТНОСТИ
31000 Ужице, Димитрија Туцовића 52
тел. 031/590-162

Послови канцеларија градских управа
и послови матичара, односно заменика
матичара
на одређено време до 12 месеци

УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије) у
образовно - научном пољу Друштвено - хуманстичких наука,
односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године
друштвеног смера, положен стручни испит за рад у државним
органима, положен стручни испит за матичара и овлашћење
за обављање послова матичара или средња стручна спрема,
положен државни испит и положен испит за матичара, 1 година радног искуства. Поред наведених посебних услова, кандидат треба да испуњава и услове предвиђене у чл. 6 Закона
о радним односима у државним органима: 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 или за кажњиво дело
које га чини неподобним за обављање послова у државном
органу. Уз пријаву са биографијом, кандидат подноси следећа
документа у оригиналу или у овереној фотокопији: извод из
матичне књиге рођених, уверење о држављанству, уверење
да није осуђиван, лекарско уверење, диплому о стеченој
стручној спреми и радну књижицу.

Послови овере докумената и издавања
радних књижица
на одређено време до 12 месеци

УСЛОВИ: средња стручна спрема, положен државни стручни
испит, радно искуство 6 месеци. Поред наведених посебних
услова, кандидат треба да испуњава и услове предвиђене у
чл. 6 Закона о радним односима у државним органима: 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 или за
кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова
у државном органу. Уз пријаву са биографијом, кандидат подноси следећа документа у оригиналу или у овереној фотокопији: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, уверење да није осуђиван, лекарско уверење, диплому
стеченој стручној спреми и радну књижицу.
ОСТАЛО: за оба радна места, пријава на оглас је 8 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве се подносе Градској управи - Услужни центар, канцеларија бр. 12 или
поштом препоручено, са назнаком: „За оглас“, на горенаведену адресу. Непотпуна и неблаговремена документација неће
се узети у разматрање.

Највећа понуда
слободних послова
на једном месту
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ОПШТИНСКА УПРАВА КОСЈЕРИЋ
31260 Косјерић, Олге Грбић 10
тел. 031/781-460

Друштвена
одговорност
Начелник Општинске управе
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен правни факултет, 5 година радног искуства у струци, положен стручни испит
за рад у органима државне управе.

ПРИОРИТЕТИ У
АПОШЉАВАЊУ

ОСТАЛО: да је кандидат држављанин Републике Србије, да је
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. Пријаве се подносе
на писарници Општинске управе Косјерић, са назнаком: „За
конкурс“, на горенаведену адресу. Рок за пријављивање је 15
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

ОПШТИНА ЧАЈЕТИНА ОПШТИНСКА УПРАВА
31310 Чајетина, Александра Карађорђевића 28
тел. 031/831-151

Службеник за послове локалног економског
развоја
на одређено време од годину дана

УСЛОВИ: стечено виско образовање економске струке - VI
степен и најмање две године радног искуства. Поред оверене фотокопије дипломе (уверења) о стеченом високом
образовању, кандидат уз пријаву треба да достави и доказе
о испуњавању општих услова за рад у државним органима:
извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству
Републике Србије, доказ о општој здравственој способности,
доказ да кандидат није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за дело које
га чини неподобним за обављање послова у државном органу.
Пријаве на оглас се подносе на горенаведену адресу, са назнаком: „Пријава на оглас“.

онална служба
пошљавање

Трговина и услуге
ограми
авништва –
е у пракси
ДОМ ЗДРАВЉА РАКОВИЦА

11090 Београд, Краљице Јелене 22

Информатичар

Опис послова: одржавање хардвера и софтвера, израда табела, презентација и слично, уношење података - оператерски
посао, форматирање свих потребних извештаја, обука медицинског кадра за употребу РС и дефинисаних програма и све
остале послове из делокруга рада по налогу начелника, односно директора.
УСЛОВИ: VI или IV степен стручне спреме, виша или средња
стручна спрема, информатичког смера.
ОСТАЛО: кандидати су обавезни да уз пријаву доставе: фотокопију дипломе о завршеној вишој школи, односно средњој
школи, уверење да кандидат није осуђиван (уверење издаје
МУП), уверење да се против кандидата не води кривични
поступак (уверење издаје суд), извод из евиденције Националне службе за запошљавање (за кандидате који се налазе
на евиденцији Националне службе за запошљавање), кратку
биографију са адресом и контакт телефон. Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора о раду
дужан је да достави доказ о здравственој способоности за рад

анса за
младе

Бесплатна публикација о запошљавању

на наведеним пословима. Одлука о избору биће објављена на
огласној табли испред писарнице у приземљу Дома здравља
Раковица, Краљице Јелене 22 у Београду (Раковица). Пријаве
слати поштом на адресу: Дом здравља Раковица, 11090 Београд, Краљице Јелене 22, са назнаком: „За оглас“ или лично
доставити у писарницу Дома здравља.

Национална служба
ZEPTER INTERNATIONAL
за запошљавање
11070 Нови Београд, Булевар Михаила
Пупина 117
тел. 011/201-91-72

Самостални књиговођа

на одређено време до 3 месеца
УСЛОВИ: VII/1 или VI степен стручне спреме, дипломирани економиста или економиста, смер књиговодствени, радно
искуство 5 година, познавање књиговодства и пореских прописа, познавање рада на рачунару (пожељно Navision, Еxcel),
знање енглеског језика (средњи ниво). Пријаве слати на
е-mail: nаdа.vasic@zepter.rs или kiril.stoimenov@zepter.rs.

ЈКП „ДУБОКО“

31000 Ужице, Дубоко бб
тел. 031/525-062

Возач

на одређено време до 6 месеци
2 извршиоца
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, занимање: руковалац
комуналних возила, возач теретњака, возач моторног возила,
поседовање возачке дозволе категорије „Ц“ и „Е“ по старом
или „Ц“ по важећем закону, лекарско уверење о испуњавању
здравствених услова према Правилнику о ближим здравственим условима које морају да испуњавају возачи одређених
категорија возила („Сл. гласник РС“, бр. 83/2011). Поред доказа о испуњености наведених услова, уз пријаву на оглас доставити и радну биографију са одговарајућим доказима. Пријаву
на оглас са доказима о испуњености услова за рад на наведеном послу слати на горенаведену адресу.

КБЦ „Др ДРАГИША МИШОВИЋ - ДЕДИЊЕ“
11000 Београд, Хероја Милана Тепића 1
тел. 011/3630-658

Административни радник

за рад у Одељењу за правне, кадровске и опште
послове
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња школа друштвеног
смера; рад на рачунару (МS Office пакет, Интернет). Уз пријаву
на оглас кандидати подносе: оверену копију дипломе; доказ
о познавању рада на рачунару; краћу биографију. Пријаву
доставити на адресу: КБЦ „Др Драгиша Мишовић - Дедиње“,
Хероја Милана Тепића 1 или лично архиви Установе, Јована
Мариновића 4.

Шанса за младе

Школа је знање,
посао је занат
10.07.2013. | Број 525 |

17

Трговина и услуге / Грађевинарство и индустрија

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА
ОПШТИНЕ КОВАЧИЦА

„ЕКОФАРМ“ ДОО

Референт за маркетинг и туризам

Продавац

26210 Ковачица, Маршала Тита 50

УСЛОВИ: кандидат треба да поред општих законских услова
испуњава и следеће услове: завршено најмање високо стручно образовање, смер дипломирани менаџер у туризму, да
има најмање годину дана радног искуства у области туризма
или области која има додирне тачке са туризмом. У пријави
на конкурс, кандидат треба да достави следећу документацију: диплому или оверену фотокопију дипломе о завршеном
стручном образовању, потврду о радном искуству, извод из
матичне књиге држављана и уверење о некажњавању. Конкурс је отворен осам дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. О резултатима конкурса кандидати ће бити писмено
обавештени. Пријаве слати на горенаведену адресу.

ИНФОРМАТИВНО ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПРЕШЕВО“
17523 Прешево, 15. новембар 90
тел. 017/668-503

Камерман
Архивиста

25284 Станишић, Ослобођења 53
тел. 063/1071-920, 025/831-054, 830-089

УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме, основна информатичка
обука (Windows, Wоrd, Еxcel, Еxplorer, Оutlook), пробни рад 1
месец. Кандидати се јављају на горенаведене бројеве телефона, у времену од 09,00 до 14,00 часова. Рок за пријаву је до
попуне радног места.

„FASHION HOUSE MАYА“ DОО
22240 Шид, Саве Шумановића 30
тел. 065/5873-340

Кројач - конфекционар

на одређено време до 3 месеца
4 извршиоца
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, кројач - конфекционар.

Грађевинарство
и индустрија

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, траженог занимања.

„ТЕРМООПРЕМА“ ДОО

ОСТАЛО: потребно је познавање телевизијске технологије, да
кандидат нема законских сметњи за заснивање радног односа,
доставити: извод из матичне књиге рођених, доказ о стручној
спреми и уверење да није под истрагом или да се не води кривични поступак.

Електрозаваривач - РЕЛ и МИГ

ПОНОВО ОГЛАШАВА „TEHNO COOP“ DОО
24000 Суботица, Јована Микића 105
тел. 024/576-536

Књиговођа

на одређено време
УСЛОВИ: VI степен стручне спреме - виша школска спрема, 2
године радног искуства на књиговодственим пословима (књижење, електронско плаћање), пожељна лиценца за књиговођу, рад на рачунару, знање мађарског и енглеског језика на
средњем нивоу. Заинтересовани кандидати могу радне биографије да доставе на e-mail: mаја@tehnocoop.cо.rs или да се
јаве лицу за контакт: Маји Цвијин, на број телефона: 024/576536. Рок за пријављивање је до 30.07.2013. године.

„CHICK PROM“ DОО MALI IĐOŠ
24321 Мали Иђош, Железничка 43
тел. 064/8418-101

Продавац сточне хране

на одређено време од 3 месеца, за рад у продавници
у Суботици
4 извршиоца

Обука за
УСЛОВИ: активно
III, IV степен стручне спреме, пољопривредне или
трговачке струке, пожељно радно искуство на истим или сличним пословима,
мађарски језик - средњи ниво, рад на рачунатражење
ру (Оffice, Еxcel), возачка дозвола „Б“ категорије. Сва заинтересована посла
лица могу да се јаве лицу за контакт: Елвири Чури,
на број тел. 064/8418-101, ради заказивања термина за раз-

11000 Београд, Дунавска 40
тел. 011/3285-549

на одређено време
2 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме у наведеном занимању;
3 године радног искуства на наведеним пословима. Јављање
кандидата на број телефона: 011/3285-549. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања.

„ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА“
СЕКТОР ЉУДСКИХ РЕСУРСА

37000 Крушевац, Милоша Обилића бб
тел. 037/422-328, лок. 2810

Послови на изради пиротехничких и
хемијских средстава

на одређено време од 3 месеца, за рад у Фабрици
експлозива и пиротехнике
10 извршилаца
УСЛОВИ: најмање III степен стручне спреме, било које струке.
Молбе са пратећом документацијом слати поштом или лично
на наведену адресу, у року од 15 дана од дана објављивања.
Особа за контакт: Драгана Стевановић.

Друштвена одговорност
ПРИОРИТЕТИ У
ЗАПОШЉАВАЊУ

говор.
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„ФИНАГРО” ДОО РАШКА
Рашка, Старовласовска бб

Технолог производње у млекари
Опис посла: контрола, праћење квалитета и евиденција процеса производње у млекари.
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, технолог прераде млека, најмање 12 месеци радног искуства у струци, пожељно
поседовање лиценце HASAP (HACCP), рад у сменама, обезбеђен смештај, обезбеђена исхрана.

Технолог производње у пекари
Опис посла: контрола, праћење квалитета и евиденција процеса производње у пекари.
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, технолог производње
хлеба, пецива и тестенина, најмање 12 месеци радног искуства у струци, пожељно поседовање лиценце HASAP (HACCP),
рад у сменама, обезбеђен смештај, обезбеђена исхрана.
ОСТАЛО: заинтересовани кандидати треба да се јаве на следеће бројеве телефона: 020/332-030 и 036/732-511 или да
пошаљу пријаву на е-mail: finagronp@ptt.rs

„HDL DESIGN HOUSE“

11000 Београд, Голсвортијева 35
е-mail: jobs@hdl-dh.com

Јуниор верификациони инжењер
10 извршилаца

Опис посла: програмирање хардвера и кодовање.

Јуниор аналогни инжењер
10 извршилаца

Опис посла: програмирање хардвера и кодовање.
УСЛОВИ: дипломирани инжењер електротехнике, смерови
електроника или рачунарска техника, енглески језик - виши
ниво, познавање програма: UNIX, VHDL/VERILOG; радно искуство није неопходно.

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ГЕОТЕХНИКУ И ИНЖЕЊЕРИНГ
„ГЕОСОНДАЖА“ ДОО
Византијски булевар 32/5, Медиана, Ниш
тел. 064/1850-941
е-mail: geosondaza@gmail.com

Дипломирани инжењер геологије
УСЛОВИ: дипломирани инжењер геологије, смер геотехника, положен стручни испит, возачка дозвола „Б“ категорије
(пожељно је да кандидат има лиценцу 491), 2 године искуства
на пословима израде геотехничких елабората. Место рада:
Ниш и подручје Републике Србије, пуно радно време, теренски
рад. Конкурс је отворен до попуне радног места. Заинтересовани кандидати треба да пошаљу радне биографије на наведену мејл адресу или да се јаве лицу за контакт: Александру
Ишљамовићу, на горенаведени број телефона.

„МЕГА ФАВОРИТ“ ДОО

24413 Палић, Хоргошки пут 106
e-mail: milan.banjac@megafavorit.com

Шеф монтаже
Опис посла: организовање монтаже бицикла (оптимизација
свих фаза монтаже), вођење евиденције о утрошку репроматеријала и реализације производње, улазна контрола квалитета репроматеријала и излазна контрола квалитета финалног
производа, монтирање бицикла.
УСЛОВИ: минимум IV степен стручне спреме, машинске
струке, познавање саставних делова бицикла и процес монтаже, да кандидат није осуђиван или кривично гоњен, најмање
12 месеци радног искуства на истим или сличним пословима,
познавање рада на рачунару (MS Office, пожељно Windows средњи ниво), возачка дозвола „Б“ категорије, пробни рад 6
месеци. Оглас је отворен до 31.08.2013. године. Уколико сте
заинтересовани за ову опцију и испуњавате наведене услове, вашу биографију пошаљите на горенаведену мејл адресу.
Биће контактирани само кандидати који уђу у ужи избор.

Tржиштe рада

Сениор аналогни инжењер
10 извршилаца

Опис посла: програмирање хардвера и кодовање.
УСЛОВИ: дипломирани инжењер електротехнике, смерови
електроника или рачунарска техника, енглески језик - виши
ниво, познавање програма: UNIX, VHDL/VERILOG, више од 3
године радног искуства у области аналогног пројектовања.
ОСТАЛО ЗА СВА РАДНА МЕСТА: место рада: у седишту фирме Београд - Врачар и организационој јединици у Ћуприји
(кандидати ће бити ангажовани у складу са могућностима да
прихвате место рада), пуно радно време, од 09,00 до 17,00
сати; заснивање радног односа на неодређено време. Конкурс
је отворен до попуне радних места. Лице за контакт: Јелена
Илић. Заинтересовани кандидати треба да доставе пријаве са
биографијом на наведену мејл адресу.

Ваша права адреса:

http://www.nsz.gov.rs/
Бесплатна публикација о запошљавању
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Медицина

Mедицина
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР КЛАДОВО
Кладово, Дунавска 1-3
тел. 019/801-116
е-mail: zckld@kladovonet.com

Специјалиста анестезије са реанимацијом
Опис посла: послови специјалисте анестезије са реанимацијом
у Служби за поликлиничку делатност.
УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, лекар специјалиста,
положен специјалистички испит, лиценца за лекаре. Радно
искуство: није услов; обезбеђен смештај. Конкурс је отворен до попуне радног места. Заинтересовани кандидати се на
горенаведени број телефона, електронским путем или поштом
на горенаведене адресе, обраћају особи за контакт: Слађани
Натошевић.

ДОМ ЗДРАВЉА „ВИЗИМ”

11000 Београд, Кнез Милетина 36
тел. 011/3390-000
е-mail: milan.dinic@vizim.cо.rs

Специјалиста медицине рада
Место рада: Крагујевац.
УСЛОВИ: VII/2 степен, лекар специјалиста; положен стручни
испит; лиценца за лекаре; обезбеђен смештај; обезбеђен превоз. Конкурс је отворен до попуне радног места. Заинтересовани кандидати се на горенаведени број телефона или електронским путем обраћају особи за контакт: др Милану Динићу.

ДОМ ЗДРАВЉА

14000 Ваљево, Железничка 12
тел. 014/315-00-51

Доктор медицине

ОПТИКА „ФОКУС-ЛЕНС“

за потребе Службе хитне медицинске помоћи Дома
здравља Ваљево
2 извршиоца

Офталмолог

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен медицински
факултет, доктор медицине; положен стручни испит; поседовање лиценце за рад.

21000 Нови Сад, Ћирпанова 2-4
тел. 021/6616-311, 6546-991, 063/1187-088

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

ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА АПОТЕКА „ЗЛАТНИ ЛАВ“
25000 Сомбор, Париска 6
тел. 025/462-555
е-mail: zlatnilav@sbb.rs

Дипломирани фармацеут - шеф апотеке
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани фармацеут, положен стручни испит, поседовање лиценце је пожељно,
основно знање рада на рачунару. Место рада: Кула, пожељно
радно искуство, пуно радно време, бруто зарада 102.322,92
динара, плаћени путни трошкови. Конкурс је отворен до попуне радног места. Заинтересовани кандидати треба да пошаљу
радне биографије на наведену мејл адресу или да се јаве лицу
за контакт: Никић Бранкици, на горенаведени број телефона.

ЗУ АПОТЕКА „УРИЕЛ 4“
Кикинда, Краља Петра I 67
тел. 063/7797-497

Апотекар

2 извршиоца
Опис посла: издавање и справљање лекова по рецептури.
УСЛОВИ: VII/1 степен, дипломирани фармацеут, познавање
рада на рачунару и енглеског језика (почетни ниво). Остали услови у договору са послодавцем. Конкурс је отворен до
попуне радних места. Заинтересовани кандидати могу да се
јаве на горенаведени број телефона, лицу за контакт: Снежани Вуковић.
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Медицинска сестра

за потребе Службе кућне неге и лечења Дома
здравља Ваљево
2 извршиоца
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена медицинска
школа општег смера, медицинска сестра; положен стручни
испит; поседовање лиценце за рад и положен возачки испит
„Б“ категорије, предвиђен је пробни рад од три месеца.

ДОМ ЗДРАВЉА ПАРАЋИН

35250 Параћин, Мајора Марка 10
тел. 035/573-186, лок. 103

Доктор медицине

за рад у Служби хитне медицинске помоћи са
санитетским превозом
УСЛОВИ: завршен медицински факултет, положен стручни
испит, лиценца за рад, минимум пет година радног стажа у
струци, од тога минимум три године радног стажа на пословима доктора медицине у Служби хитне медицинске помоћи
са санитетским превозом. Заинтересовани кандидати подносе:
пријаву на оглас са кратком биографијом, извод из матичне
књиге рођених, уверење о држављанству, фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету, фотокопију уверења
о положеном стручном испиту, фотокопију радне књижице,
фотокопију лиценце, лекарско уверење (подноси кандидат
који буде изабран на конкурс). Докази о испуњености услова за заснивање радног односа за горенаведено радно место
подносе се у овереним копијама - не старијим од шест месеци.
Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном, као и документа којима се доказује испуњеност услова
конкурса донети лично у писарницу Дома здравља Параћин
или послати на наведену адресу. Неблаговремене пријаве, као
и пријаве са непотпуном и неодговарајућом документацијом
неће бити разматране. По завршетку конкурса предата документа се неће враћати кандидатима.
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ДОМ ЗДРАВЉА „1. ОКТОБАР“

ОПШТА БОЛНИЦА „Др АЛЕКСА САВИЋ“

Директор

Виши медицински техничар - медицински
техничар

26360 Пландиште, Карађорђева 13
тел. 013/861-230

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава следеће услове: да је
доктор медицине или доктор стоматологије или дипломирани фармацеут или доктор медицине са положеним специјалистичким испитом из делатности Дома здравља или дипломирани правник или дипломирани економиста са завршеном
едукацијом из области здравственог менаџмента; најмање пет
година радног стажа у области здравствене заштите, од тога
најмање три године радног стажа на руководећем месту; да је
држављанин Републике Србије; да против њега није подигнута оптужница која је стала на правну снагу, нити да је донета
осуђујућа пресуда за кривично дело за које је предвиђена казна затвора или новчана казна.
ОСТАЛО: уз писмену пријаву са биографијом, кандидат је
дужан да достави следећа документа: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, оверену фотокопију
дипломе о завршеном факултету, оверену фотокопију дипломе о положеном специјалистичком испиту, оверену фотокопију доказа о завршеној едукацији из области менаџмента
у здравству уколико је кандидат дипломирани правник или
дипломирани економиста, доказ о руководећем радном месту,
уверење о неосуђиваности (не старије од 6 месеци) и лекарско
уверење о општој здравственој способности. Рок за пријаву је
15 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узимати у разматрање.

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ПРИЗРЕН
са привременим седиштем у Ораховцу

Доктор медицине
на одређено време

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме. Уз пријаву приложити:
оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету, извод
из матичне књиге рођених, пријаву за пријем у радни однос
и оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту. Рок за пријаве је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве са потребном документацијом слати
на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА „СОКОБАЊА“
18230 Сокобања, Војводе Мишића 48
тел. 018/830-124

Физиотерапеут - приправник
на одређено време од 6 месеци

УСЛОВИ: виша стручна спрема - VI степен стручности (виши
физиотерапеут) или висока школа струковних студија (стуковни физиотерапеут). Заинтересовани кандидати уз пријаву
подносе следећу документацију: диплому о завршеној вишој
школи или високој струковној школи (оригинал или оверена
фотокопија); уверење из Националне службе за запошљавање; кратку биографију. Пријаве се подносе на горенаведену
адресу или непосредно у Болници. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Бесплатна публикација о запошљавању

18400 Прокупље, Пасјачка 2
тел. 027/324-000

за рад у Служби интерне медицине и Служби
неурологије, са пробним радом од 3 месеца
2 извршиоца

Опис послова: стара се о нези и исхрани болесника. Врши
припрему болесника за визиту и присуствује визити. Помаже
доктору приликом прегледа болесника. Прати болеснике приликом специјалистичко - консултативних и других прегледа.
Учествује у подели терапије. Уредно води неопходну медицинску документацију. Стара се о стерилности инструмената.
Врши здравствену и хигијенску негу код лежећих болесника.
Контролише виталне знаке болесника (температура, пулс,
крвни притисак, столица, мокрење и др.) и убележава их у
температурну листу. Посматра психичко стање болесника,
субјективне појаве (гушење, замор, несаница) и о уоченим
појавама извештава лекара. Асистира доктору и по налогу доктора врши медицинско - техничке интервенције. Врши јутарњу
и вечерњу визиту, а по потреби и у току дана. Води прописану евиденцију. Организује и контролише спровођење личне и опште хигијене болесника. Припрема и води болеснике
на специјалистичке прегледе. Стара се о спровођењу кућног
реда. Учествује у планирању здравствене заштите. Припрема
пацијента за пријем посета и отпуста са одељења. Сарађује
са другим здравственим радницима. Одговара за средства
са којима рукује, за уредност, тачност и квалитет послова из
делокруга свога рада. Обавља и друге послове по налогу руководиоца.
УСЛОВИ: VI или IV степен стручне спреме, виша или средња
медицинска школа, општи смер, положен стручни испит. Заинтересовани кандидати уз пријаву подносе: оверену фотокопију дипломе о завршеној вишој или средњој медицинској
школи - општи смер, оверену фотокопију уверења (потврде)
о положеном стручном испиту, кратку биографију са адресом и контакт телефоном. Рок за подношење пријава је 8
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Оглас ће
бити објављен и на веб сајту Министарства здравља РС и веб
сајту Опште болнице Прокупље. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве достављати на адресу: Општа болница „Др Алекса Савић“ Прокупље, кадровској
служби, Пасјачка 2, 18400 Прокупље или лично доставити у
писарницу Опште болнице.

ОПШТА БОЛНИЦА „СВЕТИ ЛУКА“
11300 Смедерево, Кнез Михаилова 51
тел. 026/223-522, лок. 167

Медицинска сестра - техничар

на одређено време, са положеним стручним испитом,
за рад на Одељењу за пнеумофтизиологију, Сектора
за интернистичке гране медицине, до повратка
медицинске сестре која се налази на боловању
УСЛОВИ: као доказ о испуњености услова, кандидати су дужни да доставе: пријаву на конкурс са кратком биографијом,
бројем телефона и адресом, оверену фотокопију дипломе о
завршеном IV степену стручне спреме, медицинска сестра техничар општег смера, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту. Рок за подношење пријава је 8 дана
од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве на
оглас достављати у затвореним ковертама писарници Болнице
или поштом, на адресу: Општа болница „Свети Лука“ Смедерево, Кнез Михаилова 51, са назнаком: „Пријава на оглас“, са
навођењем радног места за које се конкурише. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.
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Виши физиотерапеут

положен стручни испит, за рад у ОЈ за физикалну
медицину и рехабилитацију, са пробним радом од 3
месеца
УСЛОВИ: као доказ о испуњености услова, кандидати су дужни да доставе: пријаву на конкурс са кратком биографијом,
бројем телефона и адресом, оверену фотокопију дипломе о
завршеној вишој/високој медицинској школи, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве на оглас достављати у затвореним
ковертама писарници Болнице или поштом, на адресу: Општа
болница „Свети Лука“ Смедерево, Кнез Михаилова 51, са назнаком: „Пријава на оглас“, са навођењем радног места за које
се конкурише. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити
разматране.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ОПШТА БОЛНИЦА ЛЕСКОВАЦ
16000 Лесковац

Оглас објављен 26.06.2013. године у Публикацији
Послови, мења се тако што се брише последња реченица огласа: „Право учешћа на оглас немају лица која су
засновала радни однос на неодређено време“. У осталом делу оглас остаје непромењен.

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР „АЛЕКСИНАЦ“
18220 Алексинац, Момчила Поповића 144
тел. 018/804-215

Медицинска сестра - техничар

за рад у Служби поливалентне патронаже, на
одређено време до 6 месеци
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска сестра - техничар општег смера са положеним стручним испитом; општи
услови у складу са Законом о раду. Кандидати су у обавези
да уз пријаву доставе: оверен препис/фотокопију дипломе
о завршеној медицинској школи; оверен препис/фотокопију
уверења о положеном стручном испиту; потврду Националне
службе за запошљавање о дужини чекања на запослење; биографију са адресом и контакт телефон. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

ОПШТА БОЛНИЦА ПОЖАРЕВАЦ

12000 Пожаревац, Братства и јединства 135

Лекар опште медицине

на одређено време од 6 месеци, за рад у Општој
болници Пожаревац на пријемно - ургентној служби
2 извршиоца
УСЛОВИ: поред општих услова предвиђених законом, потребан је и завршен медицински факултет (VII степен/мастер) и
положен стручни испит који се доказује подношењем оверене
фотокопије дипломе о завршеном медицинском факултету и
оверене фотокопије уверења о положеном стручном испиту.
Кандидати који су радили у струци дужни су да доставе и оверену фотокопију лиценце.

Медицински техничар - сестра

на одређено време од 6 месеци, за рад у Служби
продужене неге Опште болнице Пожаревац

Медицински техничар - сестра

на одређено време од 6 месеци, за рад на кожном
одељењу
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Медицински техничар - сестра

за рад у Општој болници Пожаревац на замени
привремено одсутне запослене због породиљског
одсуства и одсуства ради неге детета, за рад на
интерном одељењу (коронарној јединици) Опште
болнице Пожаревац
УСЛОВИ: поред општих услова предвиђених законом, потребна је и завршена средња медицинска школа - општи смер
(IV степен) и положен стручни испит, која се доказује подношењем оверене фотокопије дипломе о завршеној средњој
медицинској школи - општи смер и оверене фотокопије уверења о положеном стручном испиту. Кандидати који су радили
у струци дужни су да доставе и оверену фотокопију лиценце.
ОСТАЛО: општи услови за сва радна места: уз пријаву у којој је
потребно навести за које радно место се кандидат пријављује
доставити: кратку биографију са адресом и контакт телефоном, извод из матичне књиге рођених - оригинал или оверена
фотокопија (не старије од шест месеци). Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
Пријаву са документацијом доставити на горенаведену адресу.

ДОМ ЗДРАВЉА ТИТЕЛ
21240 Тител, Главна 22
тел. 021/861-768

Медицинска сестра - техничар
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена средња медицинска школа - медицинска сестра - техничар, положен стручни испит. Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе
и уверења о положеном стручном испиту. Пријаве слати на
наведену адресу, са назнаком: „За оглас“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

ДОМ ЗДРАВЉА „Др САВА СТАНОЈЕВИЋ“
37240 Трстеник, Светог Саве 49
тел. 037/714-150

Дипломирани психолог

за рад у Служби за специјалистичко - консултативну
делатност, Одсек за заштиту менталног здравља,
на одређено време због повећаног обима посла у
трајању од два месеца
УСЛОВИ: завршен филозофски факултет, одсек психологија,
група клиничка психологија или општа психологија.

Возач у екипи хитне помоћи у Служби
хитне медицинске помоћи, Одељење хитне
медицинске помоћи, на одређено време због
повећаног обима посла у трајању од два
месеца
УСЛОВИ: завршена школа за КВ возача или средња школа IV
степена стручне спреме и положен возачки испит за „Б“ категорију.

Спремачица

на одређено време због повећаног обима посла у
трајању од два месеца
2 извршиоца
УСЛОВИ: основна школа.
ОСТАЛО: уз пријаву, за сва радна места, кандидати треба да
доставе доказе да испуњавају следеће услове: доказ о стручној спреми (оверену фотокопију дипломе, односно сведочанства), а возачи и фотокопију возачке дозволе. Приликом избо-
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ра кандидата, предност ће имати кандидати који имају радно
искуство на пословима у здравственој установи, као и кандидати који имају радно искуство у статусу волонтера. Пријаве
слати у року од 8 дана од дана објављивања, на горенаведену
адресу; кандидати ће бити обавештени у року од 30 дана од
дана истека рока за достављање пријава.

ДОМ ЗДРАВЉА ЛЕБАНЕ

16230 Лебане, Цара Душана 70
тел. 016/843-345

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, медицински факултет,
стоматолошки факултет и специјализација из делатности Дома
здравља Лебане или правни факултет, економски факултет и
завршена едукација из здравственог менаџмента; пет година
радног стажа у области здравствене заштите; општа здравствена способност.
ОСТАЛО: заинтересовани кандидати, уз пријаву на конкурс подносе: потпуну личну и радну биографију; диплому
о стручној спреми; уверење о положеном специјалистичком, стручном испиту; потврду о радном искуству на одговарајућим пословима; уверење о здравственом стању; уверење
о држављанству; доказ о завршеној едукацији из области
здравственог менаџмента; доказ да кандидат није под истрагом и да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци. Докази о испуњењу конкурсом предвиђених услова достављају се у оригиналу или у
овереном препису. Рок за подношење пријаве је 15 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве са
свим прилозима подносе се на адресу: Дом здравља Лебане,
Цара Душана 70, 16230 Лебане.

ИНСТИТУТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ БЕОГРАД
ОРГАНИЗАЦИОНИ ДЕО „СЕЛТЕРС“
11400 Младеновац, Краља Петра I 333
тел. централе: 011/8241-100
факс: 011/8236-431

Доктор медицине за послове лекара
у Служби болничке рехабилитације Одељење неуролошке рехабилитације
I у Институту за рехабилитацију,
организациони део Селтерс у Младеновцу
УСЛОВИ: кандидати морају да испуњавају опште услове прописане законом, као и следеће посебне услове: завршен медицински факултет - VII/1 степен стручне спреме, лиценца или
решење о упису у Лекарску комору Србије, академско звање:
доктор наука (пожељно из области неурорехабилитације). Уз
пријаву се подносе у копији следећа документа: диплома о
завршеном медицинском факултету, лиценца или решење о
упису у Лекарску комору Србије, уверење о докторату, уверење о држављанству, кратка биографија (CV), са адресом,
контакт телефоном и мејл адресом. Рок за подношење пријава
је 8 дана од дана објављивања. Кандидати који испуњавају
услове из огласа могу бити позвани на разговор ради пружања
додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему (професионално искуство о раду, просечна оцена у току
школовања, додатно образовање, усавршавање). Пријаве се
подносе ковертиране лично или поштом на адресу: Институт
за рехабилитацију, Београд, организациони део Селтерс Младеновац, Краља Петра I 335, са назнаком: „За оглас“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Оглас ће
бити објављен и на веб сајту Министарства здравља Републике Србије. По завршеном конкурсу предата документа се неће
враћати кандидатима.

Бесплатна публикација о запошљавању

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР СУРДУЛИЦА
17530 Сурдулица, Српских владара 111
тел. 017/815-300

Доктор медицине

за рад у Диспанзеру медицине рада ОЈ Дома здравља
Сурдулица

Доктор медицине

за рад у диспанзеру за здравствену заштиту деце ОЈ
Дома здравља Сурдулица

Доктор медицине

за рад на хируршком одељењу ОЈ Болница Сурдулица

Доктор медицине

за рад уполиклиничкој служби ОЈ Болница Сурдулица
УСЛОВИ: доктор медицине, завршен медицински факултет и
положен стручни испит.

Акушерска сестра

за рад на гинеколошко-акушерском одељењу ОЈ
Болница Сурдулица
2 извршиоца
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена средња медицинска школа, смер акушерски, положен стручни испит.

Медицинска сестра општи смер

за рад на интерном одељењу ОЈ Болница Сурдулица
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена средња медицинска школа, смер општи, положен стручни испит.
ОСТАЛО: потребна документација: оверена фотокопија дипломе о завршеној школској спреми, оверена фотокопија уверења
о положеном стручном испиту, извод из матичне књиге рођених, односно венчаних (за особе које су промениле презиме),
уверење о евиденцији незапослених, лекарско уверење.

ДОМ ЗДРАВЉА ЉУБОВИЈА (са стационаром)
15320 Љубовија, Војводе Мишића 58

Медицинска сестра - техничар
УСЛОВИ: поред општих улсова прописаних законом, кандидати треба да испуњавају и следеће услове: IV степен стручне спреме, медицинска школа, занимање: медицинска сестра
- техничар; обављен приправнички стаж и положен стручни
испит, упис у именик коморе, дозвола за рад - лиценца издата од надлежне коморе. Заинтересовани кандидати уз пријаву
на оглас подносе у оригиналу или у овереној фотокопији следећа документа: извод из матичне књиге рођених, уверење о
држављанству, кратку биографију са адресом и контакт телефоном, диплому о завршеној школи, занимање: медицинска
сестра - техничар и фотокопију сведочанства за све четири
године школовања; уверење о положеном стручном испиту;
дозволу за рад - лиценцу издату од надлежне коморе, упис
у именик коморе; потврду - уверење од Националне службе
за запошљавање о дужини чекања на посао по положеном
стручном испиту; потврду о радном искуству након положеног
стручног испита на пословима пружања здравствене заштите; пожељно познавање рада на рачунару. Пријаве се подносе
поштом или лично на адресу Дома здравља, у року од 8 дана
од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање.
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ОПШТА БОЛНИЦА ВРШАЦ
26300 Вршац, Абрашевићева бб
тел. 013/832-552, лок. 277

Заменик директора

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: за заменика директора може бити именовано лице
које поред услова утврђених Законом о здравственој заштити, испуњава и следеће посебне услове: да је доктор медицине специјалиста из грана медицине која је делатност Опште
болнице или да је дипломирани економиста или дипломирани
правник са завршеном едукацијом из здравственог менаџмента; најмање пет година радног стажа из области здравствене заштите; да није правоснажном судском одлуком осуђен
за кривично дело против здравља људи, против имовине или
против службене дужности (прибавља Установа по службеној
дужности).
ОСТАЛО: приликом подношења пријаве на конкурс за избор
заменика директора Опште болнице, кандидат је дужан да
поред доказа о испуњености услова достави: личну и радну
биографију; план рада и развоја Опште болнице за мандатни
период; доказ да против њега није покренут кривични поступак за кривично дело; доказ да не постоји сукоб интереса из
чл. 130 став 6 Закона о здравственој заштити (изјава кандидата); уверење о држављанству. Рок за подношење пријава је 15
дана од дана објављивања. Заменик директора Опште болнице Вршац именује се од стране оснивача Владе АП Војводине
на период од 4 године. Пријава са доказима о испуњености
услова конкурса подноси се поштом на горенаведену адресу,
са назнаком: „За конкурс за именовање заменика директора Опште болнице Вршац“ или предати лично на писарницу
Опште болнице Вршац.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА „СОКОБАЊА“
18230 Сокобања, Војводе Мишића 48
тел. 018/830-124

Фармацеут

на одређено време од 3 месеца
УСЛОВИ: завршен фармацеутски факултет - VII/1 степен стручне спреме, положен стручни испит за своје звање; пожељно
је да кандидат има радно искуство у струци, после положеног
стручног испита. Заинтересовани кандидати уз пријаву подносе следећу документацију: диплому о завршеном факултету (оригинал или оверена фотокопија); уверење о положеном
стручном испиту (оригинал или оверена фотокопија); уверење
из Националне службе за запошљавање; кратку биографију;
уколико кандидат има радно искуство после положеног стручног испита, доставити потврду послодавца о радном искуству.
Пријаве се подносе на горенаведену адресу или непосредно у
Болници. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ДОМ ЗДРАВЉА СРПСКА ЦРЊА

23220 Српска Црња, П. А. Чарнојевића 15
тел. 023/811-022

Медицинска сестра - техничар
3 извршиоца

Опис послова: утврђен је Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Дома здравља Српска Црња.
УСЛОВИ: кандидати морају да испуњавају опште услове прописане законом, као и следеће посебне услове: IV степен стручне спреме, медицинска школа, занимање: медицинска сестра
- техничар, обављен приправнички стаж и положен стручни
испит; упис у именик коморе; дозвола за рад - лиценца издата
од надлежне коморе.
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ОСТАЛО: заинтересовани кандидати уз пријаву на оглас подносе у оригиналу или у овереној фотокопији следећа документа:
извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству,
кратку биографију, са адресом и контакт телефоном, диплому
о завршеној школи - занимање: медицинска сестра - техничар и фотокопију сведочанства за све четири године школовања, уверење о положеном стручном испиту, дозволу за рад
- лиценцу издату од надлежне коморе/упис у именик коморе,
потврду - уверење од Националне службе за запошљавање
о дужини чекања на посао, потврду о радном искуству након
положеног стручног испита на пословима пружања здравствене заштите, пожељно је познавање рада на рачунару. Рок за
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве се подносе поштом или лично на
горенаведену адресу, са назнаком: „Оглас за пријем радника“.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ДОМ ЗДРАВЉА „НОВИ БЕОГРАД“
11070 Нови Београд, Гоце Делчева 30
тел. 011/222-21-00, 222-21-41

Лекар специјалиста медицине рада
УСЛОВИ: медицински факултет, специјализација из медицине рада, положен стручни испит. Пријаве са кратком биографијом, адресом, контакт телефоном и неовереним фотокопијама докумената којима се доказује испуњеност услова
огласа предају се преко писарнице Дома здравља (III спрат,
соба бр. 3), на наведену адресу, са назнаком за које радно
место се подноси пријава. Одлука о избору биће објављена на
огласној табли поред писарнице, а изабрани кандидат биће
лично обавештен телефонским путем.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ „КОВИН“
26220 Ковин, Цара Лазара 253
тел/факс: 013/741-166

1. Дипломирани психолог

на одређено време, најдуже до 2 месеца
УСЛОВИ: завршен факултет - VII/1 степен, звање: дипломирани психолог, положен стручни испит, без обзира на радно
искуство.

2. Виши физиотерапеут

на одређено време, најдуже до 2 месеца
УСЛОВИ: завршена виша школа - VI степен, за физиотерапеута, положен стручни испит, без обзира на радно искуство.

3. Административни радник

(референт за пријем и отпуст пацијената)
на одређено време, најдуже до 12 месеци
УСЛОВИ: завршена средња школа: економска, гимназија или
пољопривредна - IV степен, без обзира на радно искуство.
ОСТАЛО: кандидати су у обавези да доставе пријаву са кратком
биографијом. Уз пријаву доставити и: за радно место под бр.
1: фотокопију дипломе о завршеном факултету, звање: дипломирани психолог, уверење о положеном стручном испиту; за
радно место под бр. 2: фотокопију дипломе о завршеној вишој
школи - VI степен, за физиотерапеута, уверење о положеном стручном испиту; за радно место под бр. 3: фотокопију
дипломе о завршеној средњој школи: економска, гимназија
или пољопривредна - IV степен. Пријаве са потребним доказима достављају се на горенаведену адресу, у року од 8 дана
од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати.
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Пољопривреда и ветерина

Пољопривреда и ветерина
ОПШТА ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА „КАЋ“
21241 Каћ, Краља Петра I 11
тел. 021/6213-007

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: поред законом прописаних општих услова, кандидат мора да испуњава и посебне услове: VII степен стручне
спреме, пољопривредног или економског смера и најмање 5
година радног стажа на руководећем радном месту. Рок за
пријављивање је 15 дана. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА СМЕДЕРЕВО
11300 Смедерево, Станоја Главаша 2

Ветеринар

по програму „Прва шанса 2011”, на одређено време,
за рад у Смедереву
Опис посла: рад у амбуланти, акценат на теренском раду.
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани ветеринар, теренски рад, лице до 30 година старости - ангажовање
по програму „Прва шанса 2011”. Заинтересовани кандидати
треба да се јаве на бројеве телефона: 026/221-920 и 063/231751.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА
ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И
ШУМАРСТВО
21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16
тел. 021/457-908

Самостални стручни сарадник II за
сточарство
УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама другог
степена (дипломске академске студије - мастер или специјалистичке академске студије), односно на основним студијама
биотехничке науке (дипломирани инжењер пољопривреде сточарског смера или смер ветеринарске медицине) у трајању
од најмање четири године, најмање пет година радног стажа у струци, стручна оспособљеност за обављање сложенијих
послова, положен државни стручни испит, основни ниво оспособљености за рад на рачунару (ЕCDL START) и пробни рад од
три месеца. Комисија ће проверавати активно знање енглеског језика пријављених кандидата. У радни однос у државном
органу не може бити примљено лице које је осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци
или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање
послова у државном органу. Докази који се прилажу: пријава
на оглас у којој је потребно навести тачну адресу становања
и контакт телефон; уверење о држављанству - не старије од
6 месеци (оригинал или оверена фотокопија); извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија); уверење о некажњавању издато од стране МУП-а - не старије од 6
месеци; докази о одговарајућој стручној спреми (оригинал или
оверена фотокопија дипломе); потврда о оспособљености за
рад на рачунару (ЕCDL START) - оригинал или оверена фотокопија; уверење о положеном државном стручном испиту за рад
у органу управе (оригинал или оверена фотокопија); фотокопија доказа о 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; фотокопија возачке дозволе. Одлуку о
избору између пријављених кандидата доноси покрајински
секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство. Лице
задужено за давање обавештења о огласу: Оливера Крчо,
самостални стручни сарадник II за правне послове, број тел.
021/457-908. Рок за пријављивање је 15 дана.

Ваша права адреса:

http://www.nsz.gov.rs/
Бесплатна публикација о запошљавању

Пословни центри НСЗ
Подршка у реализацији
предузетничке идеје
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ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Услови за пријем у
радни однос
Члан 120

зима о испуњености услова из конкурса (оверене фотокопије
диплома, извод из матичне књиге рођених, држављанство,
списак научних и стручних радова, портфолио), достављају се
надлежној служби Шумарског факултета, у року од 8 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови“.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Војводе Степе 305

Расписује конкурс за избор у звање и заснивање радног
односа:

У радни однос у установи може да буде примљено лице
под условима прописаним законом и ако:
1) има одговарајуће образовање;
2) има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима;
3) није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвњење, 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.

Доцент или ванредни професор за ужу
научну област Механика и механика флуида

Када се образовно-васпитни рад остварује на језику
националне мањине, осим услова из става 1 овог члана,
лице мора да има и доказ о знању језика на коме се остварује образовно-васпитни рад.
Услови из ст. 1 и 2 овог члана доказују се приликом
пријема у радни однос и проверавају се у току рада.
Доказ о испуњености услова из става 1, тач. 1) и 4) и
става 2 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 ст. 1 и 2 овог
члана или ако одбије да се подвргне лекарском прегледу у надлежној здравственој установи.

на одређено време од 3 године

Бе о г ра д

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Кнеза Вишеслава 1

Сарадник у настави за ужу научну област
- стручно уметничку област Обликовање
производа од дрвета
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, студент мастер или специјалистичких студија, област Прерада дрвета; модул: Обликовање производа од дрвета, који је студије првог степена завршио са укупном просечном оценом најмање осам; Шумарски
факултет, одсек Прерада дрвета, Архитектонски факултет или
Факултет примењених уметности, одсек Унутрашња архитектура, дизајн намештаја и ентеријера. Портфолио са радовима из
уже научне - стручно уметничке области у А-4 формату. Избор
сарадника у настави врши се на период од једне године. Остали услови за избор сарадника утврђени су Законом о високом
образовању, Статутом Универзитета у Београду и Статутом и
Правилником о систематизацији послова и радних задатака
радника Шумарског факултета. Пријаве са биографијом и дока-
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на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област Друмска
возила и динамика возила
на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област Експлоатација,
безбедност, моделирање и планирање
железничког саобраћаја
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив доктора наука.

Асистент за ужу научну област
Ваздухопловна превозна средства
Асистент за ужу научну област
Информационо - комуникационе
технологије
на одређено време од 3 године

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

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

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Булевар краља Александра 73/II

Наставник у звање ванредног професора
за ужу научну, односно уметничку област
Архитектонско пројектовање и савремена
архитектура, на Департману за архитектуру
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: општи и посебни услови предвиђени су чл. 65 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07
- аутентично тумачење, 97/08, 44/2010 и 93/12), Статутом
Универзитета у Београду („Гласник УБ“, бр. 131/06, 140/07,
143/08, 150/09, 160/11 и 162/11) и Статутом Факултета („Сл.
билтен АФ“, бр. 80/08, 84/2010, 88/12 и 89/12 - пречишћен
текст) и Законом о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/05 и 61/05).
Пријаве кандидата са прилозима (биографија, оверене копије
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диплома, оверена копија уверења о држављанству, списак
радова и остала пратећа документација) доставити на адресу: Универзитет у Београду, Архитектонски факултет, Булевар краља Александра 73/II, са назнаком: „За конкурс“. Рок за
пријављивање је 15 дана од дана објављивања.

ВИСОКА ЗДРАВСТВЕНА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У БЕОГРАДУ
11080 Земун, Цара Душана 254

Предавач - област Медицина, ужа
научна област Физикална медицина и
рехабилитација
на одређено време

УСЛОВИ: VII степен, магистеријум медицинских наука или
дефектолошких наука или специјализација из физикалне
медицине и рехабилитације, Медицински, Дефектолошки
факултет, искуство у настави 3 године.

Предавач - област Естетика и декоративна
козметика
са 25% радног времена, на одређено време

УСЛОВИ: VII/2 степен, магистеријум или специјализација из
одговарајуће области Факултета ликовних уметности, искуство у настави 3 године.

Наставник за избор у звање редовног
професора за ужу научну област Хирургија
са анестезиологијом (општа хирургија)
Наставник за избор у звање ванредног
професора за ужу научну област
Дерматовенерологија
на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање
ванредног професора за ужу научну
област Оториноларингологија са
максилофацијалном хирургијом
на одређено време од 5 година
2 извршиоца

Наставник за избор у звање ванредног
професора за ужу научну област
Педијатрија
на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање ванредног
професора за ужу научну област
Гинекологија и акушерство
на одређено време од 5 година
2 извршиоца

Наставник практичне наставе - област
Медицина, ужа научна област Здравствена
нега

Наставник за избор у звање ванредног
професора за ужу научну област Интерна
медицина (ендокринологија)

УСЛОВИ: VII степен, Педагошки или Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију или Факултет за менаџмент у
здравству, смер менаџмент у здравству, са претходно завршеном Вишом медицинском школом, одсек виших медицинских
сестара, искуство у настави 3 године.

Наставник за избор у звање ванредног
професора за ужу научну област Интерна
медицина (кардиологија)

ОСТАЛО: општи и посебни услови предвиђени су Законом о
високом образовању, Статутом школе и Правилником о систематизацији радних места. Пријаве на конкурс са биографијом,
овереним дипломама, уверењем о држављанству и другим
прилозима којима кандидат доказује да испуњава услове конкурса подносе се у року од 8 дана од дана објављивања, на
горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће се разматрати.

Наставник за избор у звање ванредног
професора за ужу научну област Интерна
медицина (хематологија)

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

на одређено време од 5 година

са 50% радног времена, на одређено време
2 извршиоца

11000 Београд, Др Суботића 8
тел. 011/3636-320

Наставник за избор у звање редовног
професора за ужу научну област
Гинекологија и акушерство

на одређено време од 5 година
2 извршиоца

на одређено време од 5 година
3 извршиоца

на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање ванредног
професора за ужу научну област Хирургија
са анестезиологијом (ортопедија)
Наставник за избор у звање ванредног
професора за ужу научну област Хирургија
са анестезиологијом (општа хирургија васкуларна хирургија)
на одређено време од 5 година
4 извршиоца

Наставник за избор у звање редовног
професора за ужу научну област Интерна
медицина (хематологија)

Наставник за избор у звање ванредног
професора за ужу научну област Хирургија
са анестезиологијом (општа хирургија)

Наставник за избор у звање редовног
професора за ужу научну област Хирургија
са анестезиологијом (ортопедија)

Наставник за избор у звање доцента за ужу
научну област Социјална медицина

Бесплатна публикација о запошљавању
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Наставник за избор у звање доцента за
ужу научну област Физикална медицина и
рехабилитација
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, медицински факултет;
општи и посебни услови предвиђени Законом о високом образовању и Статутом Медицинског факултета у Београду.

Сарадник за избор у звање асистента за ужу
научну област Судска медицина
на одређено време од 3 године

Сарадник за избор у звање асистента за ужу
научну област Патологија
на одређено време од 3 године

Сарадник за избор у звање асистента за ужу
научну област Медицинска филозофија
на одређено време од 3 године

Сарадник за избор у звање асистента за ужу
научну област Микробиологија
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, медицински факултет;
општи и посебни услови предвиђени Законом о високом образовању и Статутом Медицинског факултета у Београду.
ОСТАЛО: кандидати који конкуришу за клиничке наставне
предмете подносе доказ о радном односу на клиници која је
наставна база Медицинског факултета у Београду. Пријаве са
документацијом о испуњавању услова конкурса (у складу са
Статутом Медицинског факултета и Правилником о начину и
поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду) подносе се писарници Медицинског факултета, на наведену адресу, у року од 15 дана од
дана објављивања.

ГИМНАЗИЈА „РУЂЕР БОШКОВИЋ“
СА ДОМОМ УЧЕНИКА
11000 Београд, Кнеза Вишеслава 17

Професор физичког васпитања

са 29% радног времена, на одређено време
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, Факултет спорта и
физичког васпитања. Биографију слати искључиво на e-mail:
konkurs@boskovic.еdu.rs у року од 8 дана од дана објављивања, а кандидати који уђу у ужи избор накнадно ће доставити
потребну документацију.

ОШ „РУЂЕР БОШКОВИЋ“

11000 Београд, Кнеза Вишеслава 17

Наставник физичког васпитања
са 71% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, Факултет спорта и
физичког васпитања. Биографију слати искључиво на e-mail:
konkurs@boskovic.еdu.rs у року од 8 дана од дана објављивања, а кандидати који уђу у ужи избор накнадно ће доставити
потребну документацију.
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ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „БОШКО БУХА“
11000 Београд, Прерадовићева 2а
тел. 011/7292-218

Васпитач

3 извршиоца
УСЛОВИ: високо образовање васпитача на студијама првог
степена или студијама другог степена или студијама у трајању
од три године или на основним студијама у трајању од најмање четири године или више образовање васпитача; кандидат мора да има образовање из психолошких, педагошких,
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, без обзира на радно искуство; да кандидат
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом, уверење о здравственој способности, да није осуђиван
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскрвњење, за кривично дело примање мита или давање
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање, држављанство Републике Србије.

Медицинска сестра - васпитач

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
2 извршиоца
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња медицинска школа, васпитачки смер, без обзира на радно искуство; да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом, уверење о здравственој способности, да није осуђиван
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскрвњење, за кривично дело примање мита или давање
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање, држављанство Републике Србије, да зна језик на ком се остварује васпитно - образовни рад.

Медицинска сестра - васпитач
3 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња медицинска школа, васпитачки смер, без обзира на радно искуство; да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом, уверење о здравственој способности, да није осуђиван
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскрвњење, за кривично дело примање мита или давање
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање, држављанство Републике Србије, да зна језик на ком се остварује васпитно - образовни рад.
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Дефектолог - васпитач

на одређено време ради замене одсутне запослене
преко 60 дана
УСЛОВИ: да кандидат има високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер,
специјалистичке академске студије или специјалистичке
струковне студије), високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, дефектолог - смер
олигофренолог или соматопед, образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од
најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу
са Европским системом преноса бодова, без обзира на радно искуство, посебна здравствена и психофизичка способност
за рад са децом предшколског узраста, уверење о здравственој способности, да није осуђиван правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскрвњење, за кривично дело примање мита или давање мита, за кривично дело из
групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, држављанство Републике Србије, да зна
језик на ком се остварује васпитно - образовни рад.
ОСТАЛО: уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе о
одговарајућој стручној спреми или уверења о стеченој стручној спреми, извод из матичне књиге рођених (фотокопија),
уверење о држављанству (фотокопија), ако кандидат није стекао одговарајуће образовање на српском језику - уверење да
је положио испит из српског језика са методиком по програму
одговарајуће високошколске установе, уверење да кандидат
није осуђиван Установа прибавља службеним путем. Непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве неће бити узете
у разматрање. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања, на адресу Установе, поштом или лично, у времену од 08,00 до 14,00 часова.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Булевар краља Александра 67

Доцент за међународноправну ужу научну
област, предмет: Међународно јавно право
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 су чл. 64 став 5 Закона о високом образовању („Сл.
гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08,
44/10 и 93/12), чл. 105 Статута Правног факултета Универзитета у Београду (пречишћен текст).

Асистент за Пословноправну ужу научну
област, предмети: Компанијско право и
Стечајно право, поновни избор
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: дипломирани правник, студент докторских студија
који је претходне нивое студија завршио са укупном просечном
оценом најмање осам или академски назив магистра наука из
научне области за коју се бира. Избор се врши у складу са чл.
72 и чл. 122 став 5 Закона о високом образовању („Службени
гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08,
44/10 и 93/12) и чл. 109 Статута Факултета (пречишћен текст).
ОСТАЛО: пријаве кандидата са прилозима (биографија, списак научних радова, радови, дипломе о одговарајућој стручној спреми, извод из матичне књиге рођених и уверење о
држављанству) подносе се Правном факултету Универзитета
у Београду, Булевар краља Александра 67, у року од 15 дана
од дана објављивања.

Бесплатна публикација о запошљавању

„ТЕХНИКУМ ТАУРУНУМ“ ВИСОКА ИНЖЕЊЕРСКА
ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
11080 Земун, Наде Димић 4
тел. 011/2619-673, 2611-081
www.tehnikum.еdu.rs

Наставник у звању професора струковних
студија за ужу научну област Безбедност и
заштита на раду и за предмет: Индустријски
менаџмент који припада ужој области
Производне технологије у машинству
Наставник у звању професора струковних
студија за ужу научну област Заштита од
пожара
Наставник у звању професора струковних
студија за ужу научну област Рачунарство и
информатика
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: за професора је потребан докторат из одговарајуће
области, а за предавача магистеријум из одговарајуће области.
ОСТАЛО: остали услови према Закону о високом образовању
и нормативним актима школе. Уз пријаву кандидат подноси:
биографију са подацима о досадашњем раду, оверену копију
дипломе о претходно завршеном образовању и оверен извод
из матичне књиге рођених. Пријаве на конкурс подносе се у
року од 8 дана од дана објављивања, на горенаведену адресу.
Све информације могу се добити на број телефона: 011/2619673, сваког радног дана.

УНИВЕРЗИТЕТ „МЕТРОПОЛИТАН“
11000 Београд, Тадеуша Кошћушка 63
тел. 011/2030-885

Наставник за ужу област Рачунарске науке
(за наставу на предметима: Веб системи,
Развој веб апликација, Развој мобилних
апликација, Рачунарска форензика,
Паралелно програмирање, C# програмски
језик, Дистрибуирани системи, Напредне
мрежне технологије, Планирање и
оптимизација мрежа, Теорија хекерисања и
напада, Уграђени системи, Развој софтвера
за уграђене системе)
2 извршиоца

Наставник за ужу област Софтверско
инжењерство (за наставу на следећим
предметима: Софтверско инжењерство,
Развој великих софтверских система,
Агилне методе развоја софтвера,
Инжењерство системског софтвера)
Наставник за ужу област Информациони
системи (за наставу на предметима:
Савремене методологије развоја
информационих система, Иновације и
нове технологије информационих система,
Администрација рачунарских система и
мрежа, Пословна интелигенција)
10.07.2013. | Број 525 |
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Наставник за ужу област Рачуноводство
са пуним и делимичним радним временом

Наставник за ужу област Графички дизајн
Наставник за ужу област Дизајн
интерактивних медија (подобласт: 3D
моделирање, рачунарска анимација, дизајн
рачунарских игара)
Наставник за цртање и сликање
Наставник за ужу област Дизајн звука
Наставник за ужу област Историја уметности
и дизајна
Наставник за ужу област Операциони
менаџмент
2 извршиоца

Наставник за ужу област Операциона
истраживања
са непуним радним временом

Предавач за ужу област Кројење и шивење
Наставник или предавач за ужу област
Основе текстила
Предавач за предмет енглески језик
2 извршиоца

Асистент за ужу област Информационе
технологије
Асистент за ужу област Софтверско
инжењерство
Асистент за ужу област Рачунарске науке
УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају услове за избор у
звање дефинисане Законом о високом образовању, Статутом
Универзитета и Правилником о научину и поступку стицања
звања и заснивању радног односа наставника и сарадника на
Метрополитан универзитету. Кандидати се пријављују искључиво електронским путем, коришћењем обрасца за пријаву
који се може преузети са сајта факулета: www.metropolitan.
еdu.rs/конкурс и слањем попуњеног обрасца на адресу:
konkurs@metropolitan.еdu.rs. Допунску документацију (копије
диплома и радова) кандидати могу да пошаљу поштом или да
донесу на наведену адресу Факултета. Конкурс је отворен 15
дана од дана објављивања.

Гњ и л а н е

ОШ „9. МАЈ“

Кололеч, 38260 Косовска Каменица

Директор

са 50% радног времена, на период од 4 године
УСЛОВИ: поред пријаве на конкурс кандидати су дужни да
приложе: доказ о квалификацији, уверење о држављанству
РС, извод из матичне књиге рођених, радну биографију,
уверење о положеном стручном испиту, потврду о радном
искуству, контакт телефон, док се доказ о психичкој, физичкој
и здравственој способности доставља пре закључења угово-
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ра о раду. Сва фотокопирана документа морају бити оверена.
Некомплетна и неблаговремено поднета документа неће се
разматрати. Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања.

Ч ач а к

ВИСОКА ШКОЛА ТЕХНИЧКИХ
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
32000 Чачак, Светог Саве 65
тел. 032/302-755

Наставник у звање предавач за ужу
стручну област Општа електротехника и
електроника
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме из одговарајуће области,
академске студије, електротехнички факултет.
ОСТАЛО: објављени стручни радови у наведеној области, способност за наставни рад и најмање три године радног искуства. Остали општи услови утврђени су Законом о раду („Сл.
гласник РС“, бр. 24/05 и 61/05), а посебни услови утврђени
су чл. 64 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр.
76/2005, 100/2007 - аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010
и 93/2012), Статутом и Правилником о избору наставника и
сарадника Високе школе техничких струковних студија Чачак.
Радни однос се заснива са пуним радним временом, на период од пет година. Пријаве кандидата са прилозима (биографија, списак научних и стручних радова, радови, доказ о
стручној спреми, извод из матичне књиге рођених и уверење
о држављанству) подносе се на адресу: Висока школа техничких струковних студија Чачак (за конкурс), 32000 Чачак, Светог Саве 65. Пријаве се подносе у року од осам дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“. Кандидати који су
раније учествовали на конкурсу и чији се подаци или документација налазе у школи подносе: пријаву, биографију и евентуалне нове податке (радове и др.) са доказима.

Јагодина

ОШ „СТЕВАН ЈАКОВЉЕВИЋ“

35250 Параћин, Војводе Бојовића 13
тел. 035/561-753, 561-063

Наставник техничко - информатичког
образовања
УСЛОВИ: поред општих услова, кандидат мора да испуњава
и посебне услове: одговарајућа стручна спрема према Закону
о основама система образовања и васпитања и Правилнику
о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у
основној школи; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да против њега није
покренут кривични поступак, односно да није под истрагом;
да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвњење, за кривично дело примања
мита или давања мита, за кривично дело из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (доказ прибавља школа); да има држављанство Републике Србије. Кандидати су дужни да уз пријаву на конкурс
доставе: краћу биографију, извод из матичне књиге рођених,
доказ о стручној спреми (оверена копија дипломе) и уверење
о држављанству. Проверу психофизичких способности кандидата за рад са децом и ученицима извршиће надлежна служба
за запошљавање.
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ОШ „СТЕВАН НЕМАЊА“
35215 Стењевац

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање према Закону о
основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11) и Правилнику о врсти стручне
спреме наставника и стручних сарадника у основној школи, на
студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне
студије) у складу са Законом о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење,
97/08 и 44/10), почев од 10. септембра 2005. године, на
студијама у трајању од најмање четири године, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.
године, да кандидат има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима, да није осуђиван
правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскрвњење, за кривично дело примање мита, за кривично
дело давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, да
има држављанство Републике Србије.
ОСТАЛО: уз пријаву на оглас приложити: молбу са кратким
биографским подацима, оверену фотокопију дипломе о одговарајућем образовању, извод из матичне књиге рођених,
уверење о држављанству Републике Србије - не старије од 6
месеци, лекарско уверење (доставља се пре закључења уговора о раду). Уверење о неосуђиваности прибавља школа по
службеној дужности. Рок за подношење пријава је 8 дана од
дана објављивања. Пријаве са оригиналним документима или
овереним фотокопијама доставити на горенаведену адресу, са
назнаком: „За конкурс“. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се разматрати.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА

најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо образовње до 10.09.2005. године за наставника основне школе,
педагога или психолога, најмање 5 година рада у установи на
пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања, дозвола за рад или уверење о положеном
стручном испиту за наставника, педагога или психолога или да
има стечено одговарајуће образовање из чл. 8 став 3 Закона о
основама система образовања и васпитања, да кандидат није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвњење, за кривично дело примања
или давања мита, за кривично дело из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, да
има држављанство Републике Србије.
ОСТАЛО: уз пријаву доставити: оверену фотокопију о стеченом образовању, оверену фотокопију о положеном стручном
испиту, потврду о радном искуству (фотокопију радне књижице), радну биографију са подацима о кретању у служби, као
и евентуалне предлоге којима кандидат доказује своје стручне, организационе, педагошке и друге способности, уверење
о држављанству (оригинал или оверену фотокопију) и извод
из матичне књиге рођених (оверену фотокопију). Кандидат
који буде изабран дужан је да у законском року положи испит
за директора. Уверење да кандидат није осуђиван прибавља
школа, а лекарско уверење о способности за рад доставља
кандидат који буде изабран, пре закључења уговора о раду.
Пријаву на конкурс, са доказима о испуњавању услова слати
на адресу школе, у року од 30 дана од дана објављивања.
Докази о испуњавању услова предвиђених овим огласом, ако
нису оригинални, него фотокопије или преписи, морају бити
оверени у складу са Законом о оверавању потписа, рукописа
и преписа („Сл. гласник РС“, бр. 39/93). Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир приликом доношења одлуке о избору кандидата по овом конкурсу. Одлука по
овом конкурсу биће донета у законом предвиђеном року. Све
информације могу се добити на бројеве телефона: 035/8818113, 060/3217-626.

35230 Ћуприја, Рада Кончара 3

Чистачица
УСЛОВИ: завршена основна школа - I степен стручне спреме.
ОСТАЛО: кандидати уз пријаву треба да приложе: доказ о
степену стручне спреме, извод из матичне књиге рођених,
уверење о држављанству Републике Србије у оригиналу или
у овереним копијама, али не старије од 6 месеци, лекарско
уверење (након доношења одлуке о избору), уверење суда да
нису под истрагом. Рок за подношење пријаве је осам дана
од дана објављивања. Пријаве слати на горенаведену адресу.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“
35211 Седларе

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: право учешћа на конкурсу има кандидат који испуњава услове прописане чл. 8 ст. 2 и 3 и чл. 120 Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр.
72/09 и 52/11), односно високо образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке акадмеске студије или специјалистичке струковне студије) у складу са Законом о високом образовању („Службени
гласник РС“, бр. 76/05, 100/07), почев од 10.09.2005. године
или стечено образовање на основним студијама у трајању од

Бесплатна публикација о запошљавању

ОШ „ЂУРА ЈАКШИЋ“

35230 Ћуприја, Карађорђева 46

Стручни сарадник - дипломирани психолог
на одређено време, замена за време породиљског
боловања

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, врста стручне спреме
сходно чл. 5 тач. 2 Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС
- Просветни гласник“, бр. 6/96, 3/99, 10/02, 4/03, 5/05, 2/2007,
3/2007, 4/2007, 1/2008, 4/2008, 6/2008, 4/2009-I, 4/2009-II,
9/2009, 3/2010). Кандидати из тач. 1 треба да испуњавају
услове из чл. 120 став 1 тач. 1, 2, 3 и 4 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09,
52/2011). Доказ о испуњености услова из чл. 1 тач. 1 и 4 подноси се уз пријаву на конкурс, а из става 1 тач. 2 пре закључења уговора. Доказ из тач. 3 прибавља школа. Рок за подношење пријава са потребном документацијом је 8 дана од дана
објављивања. Пријаве слати на горенаведену адресу.

Обука за активно
тражење посла
10.07.2013. | Број 525 |
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.Кикинда

Косовск а Митровиц а

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „НАШИ БИСЕРИ“

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „МАЈА“

Директор

Директор

УСЛОВИ: васпитач или стручни сарадник који је стекао одговарајуће високо образовање на студијама другог степена
(мастер академске студије, специјалистичке академске студије
или специјалистичке струковне студије) у складу са Законом
о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/05,
100/07 - аутентично тумачење, 97/08 и 44/10), почев од 10.
септембра 2005. године или на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године. Лица са наведеним стеченим високим образовањем морају да имају дозволу за рад, обуку и положен испит за директора установе
и најмање пет година рада у установи након стеченог одговарајућег образовања; васпитач који је стекао одговарајуће
високо образовање на студијама првог степена (основне
академске, односно струковне студије), студијама у трајању
од три године или вишим образовањем. Лица са наведеним
стеченим високим или вишим образовањем мора да има дозволу за рад, обуку и положен испит за директора установе
и најмање десет година рада у предшколској установи на
пословима васпитања и образовања, након стеченог одговарајућег образовања; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвњење, за кривично дело примање мита
или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
да има држављанство Републике Србије; поред општих услова, директор мора испуњавати и посебан услов: познавање
српског и мађарског језика и писма. Испит за директора установе може да полаже и лице које испуњава услове за директора установе и које има и доказ о похађаном прописаном
програму обуке. Лице које положи испит за директора стиче
дозволу за рад директора (у даљем тексту: лиценца за директора). Изабрани директор који нема положен испит за директора, дужан је да га положи у року од годину дана од дана
ступања на дужност. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да
достави: биографске податке, односно радну биографију; оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем образовању; оверену фотокопију уверења о положеном испиту за
лиценцу, стручном испиту (дозволи за рад); потврду да има
најмање пет година рада у установи образовања; уверење о
држављанству; извод из матичне књиге рођених; лекарско
уверење да има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима.
ОСТАЛО: рок за пријаву је 15 дана од дана објављивања.
Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова подносе се лично или поштом, на горенаведену адресу. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

УСЛОВИ: општи услови: да су кандидати држављани Републике Србије; да имају општу здравствену способност за
обављање послова директора установе; да нису осуђивани
правоснажном судском пресудом из чл. 120 Закона о основама
система образовања и васпитања. Посебни услови: да поседују образовање из чл. 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања, за васпитача или стручног сарадника,
дозволу за рад, обуку и положен испит за директора установе
и најмање пет година рада у установи након стеченог одговарајућег образовања; дужност директора могу да обављају и
кандидати који имају одговарајуће образовање из чл. 8 став
3 Закона о основама система образовања и васпитања за васпитача, дозволу за рад, обуку и положен испит за директора
установе и најмање десет година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања. Уз уредно попуњену пријаву (лични подаци кандидата, наслов коме се обраћа, намера конкурисања и др.),
кандидати су дужни да поднесу следећу документацију: извод
из матичне књиге рођених (не старији од шест месеци); уверење о држављанству Републике Србије; оверен препис фотокопију дипломе; доказ о радном стажу; уверење о општој
здравственој способности; доказ да кандидат није осуђиван
правоснажном судском пресудом за кривична дела наведена у
чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања;
фотокопију личне карте. Рок за пријаву је 15 дана, почев од
дана објављивања у публикацији „Послови“. Уредно попуњену
пријаву и осталу пратећу документацију слати на горенаведену адресу, са назнаком: „Конкурс за директора установе“, за
секретара.

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

на мандатни период од 4 године

Ваша права адреса:

http://www.nsz.gov.rs/
32

| Број 525 | 10.07.2013.

Бање-Србица, 38334 Осојане
тел. 063/8439-304

на период од 4 године

К ра г у ј е в а ц

ОШ „СВЕТИ САВА“

Топоница, 34243 Топоница - Кнић
тел. 034/519-107

Наставник хемије

за 50% радног времена
УСЛОВИ: одговарајуће образовање - VII/1 степен стручне
спреме, у складу са Правилником о врсти стручне спреме
наставника, васпитача и стручних сарадника за основно образовање; да кандидат има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање шест месеци или да није
правоснажном пресудом осуђен за кривично дело против достојанства личности и морала и да има држављанство Републике Србије. Уз пријаву на конкурс кандидат мора да приложи:
оверену копију дипломе о стеченој стручној спреми; уверење
о држављанству Републике Србије; извод из матичне књиге
рођених; уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности и уверење да није осуђиван правоснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање шест месеци или да није правоснажном пресудом осуђен за кривично дело против достојанства
личности и морала (прибавља се у МУП-у). Кандидати треба
да доставе документа тражена конкурсом која нису старија од
шест месеци. Пријаве на конкурс слати на горенаведену адресу школе.
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УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ПРИРОДНО – МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
34000 Крагујевац, Радоја Домановића 12
тел. 034/336-223

Доцент за ужу научну област Математичка
анализа са применама у Институту за
математику и информатику факултета
на одређено време 5 година

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

Асистент за ужу научну област Геометрија
у Институту за математику и информатику
факултета
на одређено време 3 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме и уписане докторске
студије уже научне области за коју се бира или VII/2 степен
стручне спреме, магистар математичких наука уз услов да је
прихваћена тема докторске дисертације, односно VIII степен
стручне спреме, доктор математичких наука који је изабран у
звање асистента по Закону о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10 и 93/12) и у наведеном
звању провео највише један изборни период. Остали услови
утврђени су Законом о високом образовању, Статутом факултета и Правилником о систематизацији послова и радних задатака Факултета, у складу са којима ће бити извршен избор
пријављених кандидата.

Асистент за ужу научну област Рачунарске
комуникације у Институту за математику и
информатику факултета

на одређено време 3 године, за 50% радног времена
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме и уписане докторске
студије уже научне области за коју се бира или VII/2 степен
стручне спреме, магистар рачунарских наука уз услов да је
прихваћена тема докторске дисертације, односно VIII степен
стручне спреме, доктор рачунарских наука који је изабран у
звање асистента по Закону о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10 и 93/12) и у наведеном
звању провео највише један изборни период. Остали услови
утврђени су Законом о високом образовању, Статутом факултета и Правилником о систематизацији послова и радних задатака Факултета, у складу са којима ће бити извршен избор
пријављених кандидата.
ОСТАЛО: кандидати који конкуришу, поред општих услова
треба да испуњавају и посебне услове прописане законом и
наведеним општим актима. Уз пријаву неопходно је доставити: биографију са подацима о досадашњем раду, оверену
фотокопију дипломе о стеченој одговарајућој стручној спреми
и списак и сепарате објављених радова, односно радова за
који поседују потврду да су прихваћени за објављивање до
момента пријаве на конкурс. Кандидати су такође дужни да уз
пријаву на конкурс доставе и одговарајуће доказе надлежних
органа поводом чињенице да нису правоснажном пресудом
осуђени за кривично дело против полне слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска установа или
примања мита у обављању послова у високошколској установи. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Бесплатна публикација о запошљавању

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ

34000 Крагујевац, Ђуре Пуцара Старог 3
тел. 034/303-500

Наставник у звање доцента за ужу
научну област Рачуноводство, ревизија и
пословне финансије, наставни предмети:
Рачуноводствени информациони системи и
Управљачко рачуноводство
на одређено време 5 година

УСЛОВИ: научни степен доктора економских наука одговарајуће научне области и други општи, педагошки и посебни
услови прописани Законом о високом образовању, Статутом и
другим актима Факултета и Универзитета у Крагујевцу.
ОСТАЛО: кандидати уз пријаву достављају: доказе о испуњавању услова конкурса и доказе о испуњености општих предуслова у погледу неосуђиваности утврђених чл. 62 став 3 Закона
о високом образовању и чл. 125е став 1 Статута Универзитета
у Крагујевцу. Пријаву са доказима о испуњености услова тражених конкурсом доставити на горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс“. Рок за пријаву је 15 дана.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА
„СЕСТРЕ НИНКОВИЋ“
34000 Крагујевац, Радоја Домановића 2
тел. 034/370-201

Стручни сарадник - педагог
УСЛОВИ: дипломирани педагог, професор педагогије, дипломирани школски психолог - педагог или мастер педагог.
ОСТАЛО: кандидати морају да испуњавају следеће услове: да
су држављани Републике Србије; да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима; да нису
осуђивани правоснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 6
месеци или да нису правоснажном пресудом осуђени за кривично дело против достојанства личности и морала. Пријаве
слати на горенаведену адресу школе.

ОСНОВНА ШКОЛА „ВУК СТЕФАНОВИЋ КАРАЏИЋ“
34000 Крагујевац, Чегарска 3
тел. 034/335-464

Домар
УСЛОВИ: V, IV или III степен стручне спреме, квалификовани
радник, електро, смера столарске, машинске или водоинсталатерске струке, према Правилнику о организацији и систематизацији радних места у ОШ „Вук Ст. Караџић“ у Крагујевцу.
ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс кандидат је у обавези да достави: уверење о држављанству Републике Србије (не старије од
6 месеци); оверену копију дипломе о степену стручне спреме;
извод из матичне књиге рођених. Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима
- доставља кандидат који заснује радни однос по конкурсу,
пре закључења уговора о раду, а уверење да кандидат није
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвњење, 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
- прибавља школа. Тражена документа достављају се у ори-
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гиналу или као оверене копије. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање; број телефона за информације: 034/335-464 - секретар школе.

К ра љ е в о

ОШ „ДИМИТРИЈЕ ТУЦОВИЋ“
36000 Краљево, Доситејева 5
тел. 036/312-796

Наставник биологије
за 70% радног времена

Библиотекар
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Кандидат мора да
испуњава следеће услове: одговарајуће образовање у складу
са Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи и Правилником о организацији рада и систематизацији радних места; да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (доставља изабрани кандидат); да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскрвњење, за кривично дело примања мита или давања
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање (прибавља
школа по службеној дужности); да је држављанин Републике
Србије. Пријаве са одговарајућом документацијом (диплома,
уверење о држављанству - копија, извод из матичне књиге
рођених - копија) слати на адресу школе или предати лично, у
року од 8 дана од дана објављивања.

Нови Са д

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ

21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 8

Доцент за ужу научну област Патологија
УСЛОВИ: доктор ветеринарских наука. Кандидати треба да
испуњавају услове утврђене Законом о високом образовању
(„Сл. гласник РС“, бр. 76/05). Рок за подношење пријава је
15 дана од дана објављивања. Уз пријаву кандидат је обавезан да достави доказ о испуњености услова по овом конкурсу,
биографске податке, научне и стручне радове, као и доказе о
њиховом објављивању, уверења о наставку студија (за звања
сарадничка). Пријаве достављати на адресу Факултета, са назнаком: „За конкурс“.

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6
тел. 021/4852-506
Расписује конкурс за изборе у звања и заснивање радног односа за следећа радна места:

Редовни професор за ужу стручну,
уметничку, односно научну област
Електроенергетика
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор електротехничких наука, последњих 10 година предавач на акредитованом
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факултету техничких наука, практично искуство у реализацији
међународних ДМС пројеката и услови прописани чл. 64 Закона о високом образовању.

Доцент за ужу стручну, уметничку, односно
научну област Организације и технологије
транспорта
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, саобраћајне струке, радно искуство у настави и истраживачком раду за дату стручну
област и услови прописани чл. 64 Закона о високом образовању.

Доцент или ванредни професор за ужу
стручну, уметничку, односно научну област
Логистика и интермодални транспорт
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор информатичких
наука и услови прописани чл. 64 Закона о високом образовању.

Доцент за ужу стручну, уметничку, односно
научну област Машинске конструкције,
транспортни системи и логистика
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, машинске струке, радно искуство у настави и вођењу радова студената на предметима уже научне области за коју се бира у трајању од најмање 5 година, учешће у научноистраживачким пројектима и
објављени радови из области Машинске конструкције, транспортни системи и логистика и услови прописани чл. 64 Закона
о високом образовању.

Сарадник у настави за ужу стручну,
уметничку, односно научну област
Планирање, регулисање и безбедност
саобраћаја
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, саобраћајне струке,
завршене бечелор студије саобраћајне струке и уписане мастер студије саобраћајне струке и услови прописани чл. 71
Закона о високом образовању.

Сарадник у настави за ужу стручну,
уметничку, односно научну област
Организације и технологије транспорта
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, саобраћајне струке,
завршене основне студије саобраћајне струке или техничке
струке и уписане мастер студије техничке струке и услови прописани чл. 71 Закона о високом образовању.

Сарадник у настави за ужу стручну,
уметничку, односно научну област
Аутоматика и управљање системима
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, струке Електротехника
и рачунарство, област Рачунарство и аутоматика - Аутоматика
и управљање системима, просек основних студија преко 09,00
и услови прописани чл. 71 Закона о високом образовању.
ОСТАЛО: приложити: молбу за избор у звање и пријем у радни
однос (навести прецизан назив уже научне области), докази
о испуњености услова конкурса: краћу биографију, оверене
фотокопије диплома, доказ о држављанству, свим дипломама стеченим у иностранству потребно је приложити и доказ
о нострификацији, списак објављених научних радова, књиге
и саме радове, уверење о одобреној докторској дисертацији
или уверење о упису на докторске студије, односно уверење о
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упису на мастер студије. Пријаве слати на горенаведену адресу за сваки конкурс појединачно. Комисија ће разматрати само
благовремене и потпуне пријаве. Конкурс је отворен 15 дана
од дана објављивања.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ЉУБИЦА ВРЕБАЛОВ“

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ТЕХНИЧКА ШКОЛА „ПАВЛЕ САВИЋ“

Спремачица

21000 Нови Сад, Шајкашка 34

Конкурс објављен 12.06.2013. године у публикацији
„Послови“, поништава се за радно место: наставник
стручних предмета (технолошка група предмета), за
80% радног времена.

ФАКУЛТЕТ ЗА СПОРТ И ТУРИЗАМ
21000 Нови Сад, Радничка 30а
тел. 021/530-633

Наставник (сва звања) у пољу друштвено хуманистичке науке, научна област Физичко
васпитање и спорт, ужа научна област
Комплементарне кинезиолошке науке
УСЛОВИ: доктор наука из одговарајуће научне области. Посебан услов за горенаведено радно место је да кандидат има
одговарајуће компетенције у педагошком раду из одговарајуће научне области. Поред наведених услова, кандидат
треба да испуњава и услове предвиђене Законом о високом
образовању, Законом о раду и Статутом факултета за спорт
и туризам. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да достави доказ о испуњености услова конкурса: радну биографију,
оригинал или оверену фотокопију дипломе, извод из матичне књиге рођених, уверење надлежног државног органа да
није осуђиван/а за кривична дела, као ни да се пред надлежним органима не води кривични поступак против кандидата,
списак објављених научних радова и да достави саме радове.
Пријаве слати на наведену адресу, са назнаком: „За конкурс“.
Рок за пријављивање је 15 дана. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узимати у разматрање.

Панчево

ОШ „МАРШАЛ ТИТО“

26215 Падина, Трг ослобођења 22

Наставник енглеског језика у I циклусу
основног образовања и васпитања
на одређено време ради замене наставнице на
породиљском одсуству

УСЛОВИ: 1. стручна спрема утврђена Правилником о степену и
врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи („Сл. гласник РС - Просветни преглед“, бр. 11/12); 2. да
кандидати имају психичку, физичку и здравствену способност
за рад са ученицима; 3. да нису осуђивани за кривична дела
наведена у чл. 120 Закона о основама система образовања и
васпитања; 4. држављанство Републике Србије; 5. знање словачког језика на ком се у овој школи остварује образовно васпитни рад, које доказују у складу са чл. 121 став 7 Закона
о основама система образовања и васпитања. Опште одредбе: кандидати који конкуришу дужни су да поднесу пријаву
на конкурс својеручно потписану, као и доказе о испуњености
услова из тач. 1, 4 и 5. Доказ о испуњености услова из тачке
2 прибавиће само кандидати који уђу у ужи избор, а доказ из
тачке 3 прибавиће школа по службеној дужности. Конкурс је
отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у
разматрање. Пријаве са доказима о испуњености услова конкурса слати на адресу школе.

Бесплатна публикација о запошљавању

Пож аревац
12000 Пожаревац, Вука Караџића 1
тел. 012/210-308

на одређено време до повратка радника са боловања
УСЛОВИ: I степен стручности, завршена основна школа,
поседовање опште здравствене способности, поседовање
држављанства Републике Србије; неосуђиваност правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, нити за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвњење, 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. Рок за пријављивање
је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање. Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: доказ о држављанству Републике
Србије (уверење о држављанству или извод из матичне књиге
рођених); оверен препис или оверену фотокопију дипломе о
стеченом образовању. Пријаве слати на горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс“. Ближе информације о конкурсу
могу се добити код в.д. директора и секретара Установе и на
број телефона: 012/210-308.

ОШ „МИЛОШ САВИЋ“
Лучица, 12000 Пожаревац

Домар

за рад у школама у Лучици, Пругову и Пољани
УСЛОВИ: III или IV степен, техничке стручне спреме, поседовање дозволе „Б“ категорије, пожељно искуство на истим
или сличним пословима, као и уверење о здравственој способности за обављање послова домара пре закључења уговора о раду. Кандидат не сме да буде осуђиван правоснажном
одлуком за кривична дела тврђена у чл. 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања и да има
држављанство Републике Србије. За рад у школи у Пругову
потребан је доказ о поседовању квалификација за ложача
параних котлова. Пријаву, уз потребну документацију (оверену фотокопију дипломе, уверење о држављанству, извод из
матичне књиге рођених) доставити лично или поштом, у року
од 8 дана од дана објављивања, на адресу школе.

ПОЛИТЕХНИЧКА ШКОЛА

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

Секретар
УСЛОВИ: одговарајуће образовање - VII степен стручности,
завршен правни факултет, на студијама другог степена (мастер - академске студије, специјалистичке академске студије
или специјалистичке струковне студије), у складу са Законом
о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07,
97/08 и 44/10), почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама од најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; да
кандидат испуњава услове утврђене чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.
72/09, 52/11 и 55/13). Рок за подношење пријава је 8 дана
од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве
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неће се узети у разматрање. Потпуном пријавом сматра се
пријава која садржи: кратку биографију, оверен препис или
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, доказ о
држављанству Републике Србије (уверење о држављанству)
и извод из матичне књиге рођених. Пријаве слати на адресу школе, са назнаком: „Конкурс за секретара школе“. Ближе
информације о конкурсу могу се добити код директора школе
и на број телефона: 012/514-277.

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ПОЛИТЕХНИЧКА ШКОЛА

12000 Пожаревац, Јована Шербановића 5
тел. 012/513-595
Конкурс објављен 06.02.2013. године у публикацији
„Послови“, поништава се за радно место: наставник
математике, са 50% норме. Остали делови конкурса су
непромењени.

Пријепоље

ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“
36311 Штавље

Професор разредне наставе
за рад у ИО Драгојловиће

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању,
за рад у разредној настави (високо образовање за наведено
занимање у складу са чл. 8 Закона о основама система образовања и васпитања и у складу са Правилником о степену и
врсти стручне спреме наставника, васпитача и стручних сарадника у основној школи); испуњавање услова из чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву
кандидат обавезно доставља: оверену фотокопију дипломе о
завршеној стручној спреми, извод из матичне књиге рођених,
уверење да је држављанин Републике Србије (не старије од
6 месеци) и уверење о здравственој способности за рад (не
старије од 6 месеци).

Сремска Митровица

ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“

22223 Кузмин, Николе Радојчића 15
тел/факс: 022/664-411

Наставник музичке културе

за 1 час недељно (5% радног времена)
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у складу са чл. 8
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС”, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013) и чл. 3 Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012): академски музичар, дипломирани музичар музички педагог, дипломирани музички педагог, дипломирани
музичар - композитор, дипломирани композитор, дипломирани
музичар - диригент, дипломирани музичар - музиколог, дипломирани музиколог, наставник музичке културе, дипломирани
диригент, дипломирани музичар; акордеониста, дипломирани музичар - гитариста, дипломирани музичар - соло певач,
дипломирани професор солфеђа и музичке културе, дипломирани етномузиколог, дипломирани музичар - пијаниста,
дипломирани музичар - чембалиста, дипломирани музичар
- оргуљаш, дипломирани музичар - харфиста, дипломирани
музичар - перкусиониста, дипломирани музичар - виолиниста,
дипломирани музичар - виолиста, дипломирани музичар - виолончелиста, дипломирани музичар - контрабасиста, дипломирани музичар - флаутиста, дипломирани музичар - обоиста,
дипломирани музичар - кларинетиста, дипломирани музичар

36

| Број 525 | 10.07.2013.

- фаготиста, дипломирани музичар - хорниста, дипломирани
музичар - трубач, дипломирани музичар - тромбониста, дипломирани музичар - тубиста, професор црквене музике и појања,
дипломирани музичар - саксофониста, професор солфеђа и
музичке културе, дипломирани музичар - педагог, дипломирани музичар - бајаниста, дипломирани музичар за медијску
област, мастер теоретичар уметности (професионални статус: музички педагог, етномузиколог, музиколог или музички теоретичар), мастер музички уметник (сви професионални
статуси), мастер композитор. Лица која су стекла академско
звање мастер треба да имају положен испит Методика наставе
општег музичког образовања као изборни предмет на академским или мастер студијама.
ОСТАЛО: кандидати треба да испуњавају услове из чл. 120
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС”, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013) и да уз пријаву
на конкурс на адресу школе доставе: диплому или оверену
фотокопију дипломе или о стеченој стручној спреми, оригинал
или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених не старије од 6 месеци, осим ако се ради о новом обрасцу;
уверење или оверену фотокопију уверења о држављанству.
Уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за
рад са децом и ученицима доставља изабрани кандидат, пре
закључења уговора. Уверење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање или злостављање малолетног лица или
родоскрвњење, за кривично дело примања мита или давања
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање - прибавља
школа по службеној дужности. Проверу психофизичких способности кандидата који испуњавају услове у погледу врсте
стручне спреме, а који су се благовремено и са потпуном документацијом пријавили на конкурс вршиће надлежна служба за
послове запошљавања, применом стандардизованих поступака. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА
„БОРИСЛАВ МИХАЈЛОВИЋ МИХИЗ“
22406 Ириг, Змај Јовина 59

Оглас објављен 19.06.2013. године у публикацији
„Послови“, за радно место: наставник филозофије, са
8% радне норме, поништава се у целости.

ДЕЧИЈА УСТАНОВА „ДЕЧИЈА РАДОСТ”
22406 Ириг, Змај Јовина 61
тел. 022/461-322

Економиста - приправник

на одређено време од 12 месеци
УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, економиста. Поред општих
услова и услова у погледу стручне спреме, кандидат треба да
испуњава и посебне услове предвиђене законом: да има психичку, физичку и здраствену способност за рад у образовној
установи; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да има држављанство
Републике Србије. Уз пријаву на конкурс доставити: оверену
фотокопију дипломе или уверења о стеченом образовању;
уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених;
биографске податке. Уверење о неосуђиваности прибавља
Установа. Фотокопије докумената морају бити оверене. Прија-
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ве са доказима о испуњавању услова слати на адресу Установе, са назнаком: „Конкурс за економисту”. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови”.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Особа за контакт: секретар Јелена Тадић Ђурђевић,
дипл. правник, број телефона: 022/461-322.

ОШ „ФИЛИП ВИШЊИЋ“

22245 Моровић, Краља Петра I 18
тел. 022/736-024

Наставник енглеског језика
2 извршиоца

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у складу са чл. 8
Закона о основама система образовања и васпитања; да је
кандидат држављанин РС; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
3 месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвњење, за кривично дело примање мита
или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела
против полне 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.
ОСТАЛО: проверу психофизичких способности извршиће
Национална служба за запошљавање. Рок за подношење
пријава је 15 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Уз пријаву на конкурс
приложити: оверену фотокопију дипломе - уверење и уверење
о држављанству.

Су б о т и ц а

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ
24000 Суботица, Сегедински пут 9-11
тел. 024/628-089

Објављује конкурс за избор у звање и заснивање радног односа, за:

Сарадник у звање асистент за ужу област
Рачуноводство, анализа и ревизија
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 смисао за наставни рад, односно под истим
условима - магистар наука коме је прихваћена тема докторске дисертације. Поред наведених услова, кандидати треба да
испуне и друге услове прописане одредбама Закона о високом
образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично
тумачење, 97/08, 44/10 и 93/12), Статутом Економског факултета у Суботици бр. 01-5589 од 25.11.2011. године, са изменама и допунама од 06.03.2013. године и Правилником 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. Пријаве кандидата са прилозима подносе
се Економском факултету у Суботици, Сегедински пут 9-11, у
року од 8 дана од дана објављивања. Уз пријаву приложити:
биографију са подацима о досадашњем раду, оверен препис
диплома, списак радова и саме радове, као и све остале доказе који упућују на испуњеност услова предвиђених Законом,
Статутом и Правилником. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће се разматрати.

Бесплатна публикација о запошљавању

ОШ „СТАРИ КОВАЧ ЂУЛА“

24340 Стара Моравица, Болманска 2
тел. 024/741-026

Сервирка
УСЛОВИ: II степен стручне спреме, да кандидат има општу
здравствену способност, да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвњење, за кривично дело примање мита или давање мита,
за кривично дело из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање, да има
држављанство Републике Србије. Уз пријаву доставити: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење или диплому о стеченом образовању - све у оригиналу
или у овереној фотокопији. Доказ да има општу здравствену способност доставља се пре закључивања уговора о раду.
Доказ да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскрвњење, 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 - школа ће прибавити по службеној дужности
од МУП-а, за изабраног кандидата. Рок за пријаву је 8 дана од
дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се разматрати.

ДОМ ЗА ДЕЦУ ОМЕТЕНУ У РАЗВОЈУ „КОЛЕВКА“
24000 Суботица, Јаше Игњатовића 6
тел. 024/554-520

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: право учешћа имају лица која испуњавају следеће
услове: да је држављанин Републике Србије који је стекао
високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године и одговарајући академски,
односно стручни назив утврђен у области правних, психолошких, педагошких и андрагошких наука, специјалне едукације
и рехабилитације, социолошких, политичких, економских или
медицинских наука и има најмање пет година радног искуства
у струци. Сваки кандидат за избор на функцију директора Дома
мора приложити доказ о неосуђиваности. Кандидат за директора дома уз прописану конкурсну документацију подноси програм рада за мандатни период који разматра Управни одбор у
поступку давања мишљења за именовање директора. Кандидат за директора Установе је дужан да приликом пријављивања на конкурс поднесе следећу документацију: извод из
матичне књиге рођених, уверење о држављанству, уверење о
стеченој стручној спреми, потврду о радном искуству у струци,
радну књижицу, програм рада за мандатни период који разматра Управни одбор у поступку давања мишљења за именовање директора и доказ о неосуђиваности - издаје општински
суд. Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији која
је оверена у општини или у суду. Пријаве се достављају у року
од 15 дана од дана објављивања. Пријаве слати у затвореној
коверти, на горенаведену адресу, са назнаком: „Конкурс за
именовање директора - не отварај“, уз навођење имена и презимена кандидата, адресе становања и контакт телефона, а
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Управни одбор Установе исте ће разматрати у року од 15 дана
од дана завршетка конкурса. Директора именује Извршно веће
Аутономне Покрајине Војводине на основу спроведеног конкурса, а по прибављеном мишљењу Управног одбора, на мандатни период од четири године. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се разматрати.

Шабац

ОШ „ЈЕВРЕМ ОБРЕНОВИЋ“
15000 Шабац, Жике Поповића 20
тел. 015/343-154

Наставник разредне наставе
ОШ „СТАРИ КОВАЧ ЂУЛА“

24340 Стара Моравица, Михаља Танчића 4
тел. 024/741-026

Наставник математике
са 20% радног времена

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава следеће услове: да има
држављанство РС, да има одговарајуће високо образовање
(члан 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања), на студијама другог степена (дипломске академске
студије - мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије) у складу са Законом о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 аутентично тумачење, 97/08 и 44/10), почев од 10. септембра
2005. године или на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, да кандидат испуњава
услове за наставника основне школе или за педагога или психолога, да поседује дозволу за рад, обуку и положен испит за
директора, пет година радног стажа у области образовања и
васпитања, да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскрвњење, за кривично дело примање мита или давање
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање. Рок за
пријављивање је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. Пријаве
се подносе лично, препорученом пошиљком или на начин који
омогућава подношење потпуне документације. Уз пријаву на
конкурс кандидат треба да приложи: уверење о држављанству
и извод из матичне књиге рођених, у оригиналу или у овереној
фотокопији, 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, доказ да је завршио обуку и
положио испит за директора, доказе о поседовању организационих способности (факултативно). Доказ о психофизичкој и
здравственој способности за рад са децом и ученицима доставља се пре закључења уговора о раду. Проверу психофизичких способности за рад са децом и ученицима извршиће
Национална служба за запошљавање. Доказ да кандидат није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвњење, 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
- школа ће прибавити по службеној дужности од МУП-а, за
изабраног кандидата. Одлука по конкурсу биће донета у року
од 90 дана од дана објављивања конкурса.
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УСЛОВИ: кандидат поред општих услова предвиђених Законом
о раду мора да испуњава и посебне услове предвиђене у чл.
120 ст. 1 Закона о основама система образовања и васпитања и
да има одговарајуће образовање (за наставнике: да има одговарајућу врсту и степен стручне спреме предвиђен Законом и
Правилником о врсти и степену стручне спреме наставника и
стручних сарадника у основној школи), да поседује психичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима, да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела за која је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца или да није осуђиван за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскрвњење, за кривично дело примања или давања мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја,
против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да
за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање, да има држављанство Републике Србије. Уверење
о неосуђиваности школа прибавља по службеној дужности. Поседовање психичке и здравствене способности за рад
са децом и ученицима доказује се на основу лекарског уверења приликом заснивања радног односа. Уз пријаву на конкурс поднети и одговарајућу документацију којом доказују да
испуњавају услове предвиђене Законом, односно Правилником, као и овим конкурсом: диплому, односно уверење о стеченом одговарајућем образовању, уверење о држављанству и
извод из матичне књиге рођених. Сва документа се прилажу
у оригиналу или као оверене фотокопије. Пријаве слати на
адресу школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
разматрати.

ОШ „ЈОВАН ЦВИЈИЋ“

15214 Дебрц, Београдски пут бб
тел. 015/7517-020

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: за директора школе може бити изабрано лице које
поред општих услова предвиђених законом испуњава и следеће посебне услове: да поседује одговарајуће високо образовање из чл. 8 став 2 Закона о основама система образовања
и васпитања, високо образовање стечено на студијама другог
степена - дипломске академске студије - мастер; спеијалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије, у
складу са Законом о високом образовању или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10.09.2005. године за наставника основне школе, педагога или психолога; поседовање дозволе за рад - лиценце за директора, ако је кандидат поседује;
кандидат који не поседује лиценцу за директора школе, дужан
је да прође обуку и положи испит у року од годину дана од
дана ступања на дужност, а према ближим условима и програму обуке које ће прописати министар, у складу са чл. 59 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, бр. 72/09, 52/11), поседовање дозволе за рад (лиценце),
односно уверења о положеном стручном испиту; поседовање
психичке, физичке и здраствене способности за рад са децом
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и ученицима; да је кандидат држављанин РС; уверење да кандидат није осуђиван за кривична дела утврђена чл. 120 став 1
тачка 3 Закона о соновама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11), најмање пет година рада
у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања.
ОСТАЛО: уз пријаву кандидат обавезно прилаже: доказ о
држављанству РС; оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању; оверен препис/фотокопију докумената
о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту;
потврду о радном искуству. Кандидат факултативно може приложити и: преглед кретања у служби са биографским подацима; доказ о својим стручним и организационим способностима
и др. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у
разматрање. Пријаве слати на горенаведену адресу.

Ужице

ВИСОКА ПОСЛОВНО- ТЕХНИЧКА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
31000 Ужице, Трг Светог Саве 34
тел. 031/512-013

Професор струковних студија за ужу научну
област Економске науке (наставни предмет:
увод у туризам, агенцијско пословање,
хотелијерско пословање и менаџмент
туристичке дестинације)
са 50% радног времена

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научно звање доктора
наука из научне области за коју се бира, завршен економски
факултет, објављени научни и стручни радови и радно искуство у настави.
ОСТАЛО: кандидати уз пријаву на конкурс подносе: биографију, оверену фотокопију дипломе о стеченом научном звању
доктор наука, оверену фотокопију дипломе о стеченом високом образовању, списак научних и стручних радова, потврду
о радном искуству у настави. Услови за избор прописани су
Законом о високом образовању, Статутом Школе, Правилником о систематизацији радних места и Правилником о избору
наставника и сарадника. Пријаве на конкурс достављају се у
року од 8 дана од дана објављивања, на адресу школе.

Ваљево

ОШ „ЗДРАВКО ЈОВАНОВИЋ“
14206 Поћута
тел. 014/273-107, 272-207

Директор

на мандатни период од четири године
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Кандидат треба да
поседује одговарајуће високо образовање из чл. 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања, стечено на
студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне
студије) у складу са Законом о високом образовању („Сл.
гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08
и 44/10), почев од 10.09.2005. године или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који
је уређеивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; да испуњава услове прописане у чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања; да поседује дозволу за
рад (лиценцу); најмање пет година рада у образовној установи на пословима образовања и васпитања; да је похађао
програм обуке и да има положен испит за директора школе. Уз пријаву приложити: оверену копију дипломе о стеченом образовању; доказ о поседовању лиценце за наставника
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или стручног сарадника; уверење о савладаном акредитованом програму обуке за директора школе; потврду о радном
искуству у области образовања и васпитања; биографију са
кратким прегледом кретања у служби; уверење о држављанству Републике Србије. Доказ о положеном испиту за директора школе се не прилаже, јер није донет Правилник о пологању
испита. Доказ да кандидат није осуђиван за кривична дела
предвиђена чл. 120 Закона о основама система образовања и
васпитања - прибавља школа, а лекарско уверење изабрани
кандидат доставља пре закључења уговора о раду. Докази се
подносе у оригиналу или у овереним фотокопијама. Фотокопије које нису оверене од стране надлежног органа неће се
узети у разматрање. Рок за пријављивање је 15 дана од дана
објављивања.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
УНИВЕРЗИТЕТ „СИНГИДУНУМ“
ПОСЛОВНИ ФАКУЛТЕТ ВАЉЕВО
14000 Ваљево, Железничка 5
тел. 014/292-611

Оглас објављен 12.06.2013. године у публикацији
„Послови“, поништава се у целости.

В ра ње

ОШ „МУХАРЕМ КАДРИУ“

17520 Бујановац, Велики Трновац
тел. 017/656-671

Сервирка

за рад у ђачкој кухињи
УСЛОВИ: поред општих услова утврђених Законом о раду,
кандидат треба да испуњава и следеће услове: одговарајуће
образовање, да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскрвњење, 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, држављанство Републике Србије.
ОСТАЛО: уз пријаву поднети следећу документацију: оверену
фотокопију сведочанства о завршеној основној школи, оверену фотокопију уверења о држављанству, уверење од суда
да кандидат није осуђиван и да се не води истрага, нити је
подигнута оптужница за кривична дела за које се гони по
службеној дужности, доказ да има завршен санитарни преглед за рад у ђачкој кухињи. Конкурс је отворен 8 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови“. Комплетну документацију слати на адресу школе, са назнаком: „За конкурс“.
Непотпуна и неблаговремено приспела документација неће се
узимати у разматрање.

НСЗ Позивни
центар

0800 300 301
(позив је бесплатан)
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Наука и образовање
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ОСНОВНА ШКОЛА „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ ТОЗА“
Елемир - Тараш, 23208 Елемир, Жарка Зрењанина 45

Шеф рачуноводства
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава следеће услове на основу чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11): одговарајуће образовање, да има психичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима, да није осуђиван правоснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскрвњење, за кривично дело примање или давање мита, за кривично дело из
групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, држављанство Републике Србије. За
радно место шефа рачуноводства може се засновати радни
однос са кандидатом који испуњава горенаведене услове и
који има: VII, VI или IV степен стручне спреме, дипломирани
економиста, економиста, завршена средња школа економске
струке, завршена гиманазија, сертификат о стручном звању из
области рачуноводства, да није кажњаван за кривична дела
која га чине неподобним за обављање послова из области
рачуноводства.
ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс кандидат доставља следеће
доказе: оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању,
доказ да има сертификат о стеченом звању из области рачуноводства, лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима - подноси се
пре закључења уговора о раду, уверење да није осуђиван
правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскрвњење, за кривично дело примање или давање
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечностии
других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу

са законом, утврђено дискриминаторно понашање (прибавља
школа службеним путем), извод из матичне књиге рођених,
уверење о држављанству и потврду о радном стажу. Сва приложена документа морају бити уредно оверена. Рок за подношење пријава са доказима о испуњавању услова конкурса је 8
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.
Пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса слати на
адресу школе, са назнаком: „За конкурс“.

ХЕМИЈСКО – ПРЕХРАМБЕНА И ТЕКСТИЛНА ШКОЛА
„УРОШ ПРЕДИЋ“
23000 Зрењанин, Стевице Јовановића 46

Секретар

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање (диплома, кандидат подноси уз пријаву на конкурс), да је држављанин Републике Србије (уверење о држављанству, кандидат
подноси уз пријаву на конкурс), да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима (лекарско уверење, подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о раду), да није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање 3 месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвњење, за кривично
дело примање мита или давање мита, за кривично дело из
групе кривичних дела против полне 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 (уверење прибавља школа од МУП-а, по
службеној дужности); потребна стручна спрема одређује се у
складу са чл. 68 ст. 2 Закона о основама система образовања
и васпитања: послове секретара може да обавља дипломирани правник - мастер или дипломирани правник који је стекао
високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године. Рок за подношење пријаве са важећим,
односно уредно овереним фотокопијама потребних докумената је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене, непотпуне и неуредне пријаве неће се
разматрати. Пријаве на конкурс са потребном документацијом
слати на адресу школе.

Пословни центри НСЗ
Подршка у реализацији
предузетничке идеје
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ПРАВА И ОБАВЕЗЕ

Колико најмање времена незапослено лице треба да је на евиденцији
незапослених Националне службе за запошљавање да би послодавац
могао да га запосли преко субвенција за отварање нових радних места?
Потребно је само да лице буде на евиденцији незапослених НСЗ. Не постоји услов који се односи на
дужину боравка на евиденцији.

Послодавац ме је примио у радни однос и за то узео субвенцију од
80.000 динара од Националне службе за запошљавање. Ни ја ни моје
колеге нисмо о томе обавештени, већ смо ту чињеницу сазнали накнадно. Да ли би сносила неке последице, с обзиром на горенаведену чињеницу, уколико дам отказ? Веома ми је битно, јер желим да се упустим у
предузетничке воде и да и сама користим неку од субвенција НСЗ.
Незапослена лица, за која је послодавац остварио право на субвенцију НСЗ, могу да раскину уговор
о раду и у том случају не сносе никакве последице. Постоји само обавеза послодавца да изврши
замену лица у складу са уговором који је потписао са НСЗ.

Поставите
питања
Телефон:
011/29 29 509
Адреса:
Послови - Национална
служба за запошљавање
Дечанска 8/3
11000 Београд
e-mail:
novine@nsz.gov.rs
abacevic@nsz.gov.rs

Радни однос код приватног послодавца ми је престао 30.06.2013. године. Због смањеног обима посла проглашен сам технолошким вишком и
сада би требало да се пријавим на евиденцију незапослених. Међутим,
послодавац је изгубио моју радну књижицу. С обзиром да је законски
рок за пријаву на евиденцију НСЗ 30 дана, да ли могу да се пријавим
са фотокопијом радне књижице, уколико документ не буде пронађен у
овом року?
За пријаву на евиденцију Националне службе по престанку радног односа потребна вам је следећа
документација: радна књижица, лична карта, уверење о завршеној школи и решење о престанку
радног односа. С обзиром да је послодавац изгубио вашу радну књижицу, потребно је да је огласите
неважећом, извадите нову и потом се пријавите на евиденцију.

Какав статус има послодавац који користи олакшицу за запошљавање
лица по члану 45. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање, у случају да лице иде на боловање дуже од 30 дана?
Запослени има право на накнаду зараде за време одсуствовања са рада због привремене спречености за рад до 30 дана и исплату накнаде зараде, која укључује припадајуће порезе и доприносе,
коју обрачунава и исплаћује послодавац. У случају привремене спречености за рад дуже од тридесет дана, накнада зараде се обезбеђује и исплаћује из средстава Републичког завода за здравствено осигурање, а послодавац је у обавези да о томе обавести НСЗ и достави доказ о привременој
спречености за рад лица (копије дознака), тако да се за тај период не врши рефундација доприноса,
али улази у период коришћења олакшица. За све додатне информације и допуне у вези са чланом
45 обратите се најближем пословном центру НСЗ.

Уколико ме послодавац прогласи технолошким вишком, колико дуго
на том радном месту не може запослити друго лице?
Послодавац не може на истим пословима да запосли друго лице у року од 6 месеци од дана престанка вашег радног односа. Уколико би се указала потреба за обављањем истих послова пре истека
рока од 6 месеци, предност за закључивање уговора о раду има запослени коме је престао радни
однос.

Редовно конкуришем за радно место васпитача и васпитача-приправника по расписаним конкурсима. Дипломирала сам ове године и имам
звање струковни васпитач, а спремна сам да због посла променим и
место становања. Послодавци ме одбијају, јер нисам из града у коме се
налази установа која је расписала конкурс? Да ли је услов имати пребивалиште у месту у коме бих желела да радим?
Место боравка није услов за пријем радника у радни однос, уколико то није прецизирано конкурсом.
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Филип Морис помогао покретање још 110 малих предузећа у Србији

ПОКРЕНИ СЕ ЗА ПОСАО

Компанија Филип Морис и невладина организација “Енека” доделили су бесповратна средства за
110 кандидата са најбољим предузетничким идејама, за покретање сопственог бизниса. Очекује
се отварање исто толико фирми и запошљавање више од хиљаду људи
Висока стопа незапослености је кључни економски проблем земље и њених грађана, па је свако радно место од
великог значаја. Компанија Филип Морис је препознала потребу да се и сама укључи у решавање овог горућег проблема
и 2009. године је заједно са НВО Енека из Ниша, покренула
програм помоћи у покретању и јачању малих породичних
пословних подухвата. Због великог успеха, пројекат „Покрени
се за посао“ је у овој години, у којој компанија Филип Морис
обележава и десетогодишњицу пословања у Србији проширен на целу земљу.
Специјални саветник у Министарству финансија и привреде Драгијана Радоњић Петровић изразила је задовољство
што и даље ради свих 160 малих предузећа која су у протекле
три године уз помоћ програма „Покрени се за посао“ започела
пословање.
„Проценат опстанка предузетничких предузећа у много
развијенијим земљама, у старт-ап варијанти, је око 50 одсто.
У српској привреди мала и средња предузећа чине 99,8 одсто свих предузећа у земљи и тај део приватног сектора од
320.000 фирми запошљава око 800.000 људи или две трећине
укупног броја запослених у привреди, а учествују са око 50
одсто у домаћем извозу. Уколико би та приватна предузећа
запослила само по једног радника, број незапослених у Србији би се смањио за 320.000“, навела је Радоњић Петровић на
свечаној церемонији одржаној крајем јуна у Београду, на којој
су представници Филип Мориса и НВО Енека објавили резултате националног конкурса којим је одабрано 110 кандидата
из целе Србије са најбољим предузетничким идејама.
Награђенима ће бити додељена бесповратна средства за
покретање сопственог бизниса, обезбеђене пословне и стручне обуке, као и стална саветодавна подршка у даљем развоју
предузетничке идеје.

„Овај програм се разликује од других пре свега по томе
што помаже особама које имају добру пословну идеју и изражен предузетнички дух, али им због социјалног статуса
нису доступни кредити комерцијалних банака. Прешли смо
преко 20.000 километара и обишли 121 општину у Србији у
жељи да од преко 3.300 пријављених кандидата изаберемо
најбоље који ће бити подржани у развијању својих делатности. Охрабрује и чињеница да 65 одсто изабраних кандидата има мање од 35 година старости, а да 37 одсто чине жене.
У протекле три године само у Нишу програм је омогућио запослење за преко 600 људи, а са нових 110 фирми које управо
покрећемо процењује се да ће број нових радних места пре-
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машити 1000“, рекао је Миливоје Јовановић, менаџер програма „Покрени се за посао“ НВО Енека. Он је додао да се кроз
програм Покрени се за посао додељују бесповратна средства
у висини од 200.000 динара за куповину опреме неопходне за
покретање или унапређење сопственог бизниса и то у области
пољопривреде, занатства и услуга.
„Такође, концепт подразумева потпуну подршку и корисницима је на располагању низ обука за стицање неопходних компетенција и саветодавна помоћ стручњака из разних
области - права, маркетинга, продаје, који ће их упутити у
основе малог предузетништва и неопходне административне
процедуре“, рекао је Миливоје Јовановић и подсетио да је
учешће самог корисника 20 одсто (односно клијент је у обавези да изврши повраћај 20% од вредности гранта). Такође,
опрема се добија на коришћење од две године, а у трајно власништво прелази уколико новоосновано предузеће покаже
своју успешност.

„У време када је незапосленост један од највећих проблема друштва, мислим да је веома важно охрабрити мало предузетништво, јер оно може бити један од кључних покретача
домаће привреде у будућности. „Покрени се за посао“ је један
од најзначајнијих донаторских програма наше компаније у
Србији. Покренут је како би се на конкретан начин помогло
смањење проблема незапослености, али и подстакло самозапошљавање кроз мало и породично предузетништво. Захваљујући овом програму, од 2009. године до данас омогућено
је покретање укупно 270 малих бизниса. Програм подржава
старт-aп бизнисе који имају услов да се региструју, али и постојеће бизнисе који би у случају добијања донације били у
обавези да упосле једног новог радника, јер је крајњи циљ
програма запошљавање људи“, рекла је Јелена Павловић, заменица генералне директорке Филип Мориса.
Захваљујућу партнерству са Радио-телевизијом Србије
и Националном службом за запошљавање осигурано је да
добре и одрживе пословне идеје из свих региона Србије добију шансу у оквиру програма „Покрени се за посао“.
A.Б.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Стипендије за незапослене

ОБРАЗОВАЊЕ НА ДАР

Програми су специјално кројени према тренутним потребама на тржишту рада Србије и
обухватају едукацију из области стратегијског менаџмента, информационих и комуникационих
технологија и односа са јавношћу

П

редставници Интернационалног пословног, едукативног и културног центара (ИПЕК Центар), Националне
службе за запошљавање и Градске општине Врачар
потписали су протекле недеље трилатерални споразум којим се уређују облици сарадње у циљу успешне реализације пројекта ИПЕК Центра „Образовање на дар - 100.000 евра
стипендија за незапослене“.
Након успешне реализације пројекта „Знање на дар“ и отварања прве библиотеке и истраживачког центра за угрожене
групе становништва у Србији, невладина организација ИПЕК
Центар отпочела је велики пројекат едукације под називом
„Образовање на дар“.

„Пројекат представља јединствен програм стипендирања
чиме се обезбеђује 438 стипендија, у вредности од 100 хиљада евра, које обухватају бесплатан програм едукације (семинар, тренинг или специјализација), чланство у ИПЕК Центру
и издавање сертификата. Програми едукације су специјално
кројени према тренутним потребама на тржишту рада Србије
и обухватају едукацију из области стратегијског менаџмента, информационих и комуникационих технологија и односа
са јавношћу. Кандидати који могу да конкуришу за стипендије су незапослени грађани са средњим, вишим и високим
образовањем из области друштвених наука, инжењерства и
језика, регистровани на евиденцији Филијале за Град Београд
Националне службе за запошљавање“, рекао је доктор Милан
Димитријевић, главни предавач на пројекту „Образовање на
дар“. Он је нагласио да су интерактивна предавања, страна
литература, најновије студије случајева из праксе највећих
светских корпорација, врхунски предавачи са титулама доктора и магистара наука, гаранција да ће полазници програма
добити могућност да стекну нова и надограде постојећа знања
и вештине.
„На овај начин, кроз практичне примере стичу се алати
и вештине који су неопходни за решавање проблема. То ће
Бесплатна публикација о запошљавању

полазницима омогућити да се ефикасније прилагоде потребама и променама на тржишту рада и захтевима савременог
послодавца. Подићи ће ниво сопствене конкурентности, што
ће им омогућити да брже дођу до сталног запослења“, рекао је
Димитријевић и нагласио да ће пројекат бити реализован од
јула ове до фебруара наредне године.
Са циљем равноправног укључивања незапослених у свет
рада и стварања бољег живота за све незапослене, и Општина
Врачар подржава пројекат.
„Знање је највеће богатсво народа и роба која на тржишту
има вредност. Општина Врачар је и ранијих година подржавала програме намењене образовању. Добре резултате је дао
наш пројекат „Лакше до посла“, уз помоћ кога је 70% полазника, тек свршених студената, у врло кратком року запослено. Општина Врачар пружа логистичку и техничку подршку
пројекту „Образовање на дар“, па ће 120 наших суграђана
моћи да похађа семинаре у Сали наше општине“, рекао је Бранимир Кузмановић, председник Општине Врачар и изразио
наду да ће се пројекат проширити на национални ниво.
Потписивањем споразума Национална служба за запошљавање је преузела обавезу да информише незапослена
лица са евиденције НСЗ о могућности укључивања у пројекат
„Образовање на дар“ и активно учествује у промоцији пројекта.
„Национална служба за запошљавање кроз своје мере и
редовне активности, али и учешћем у иницијативама других
институција и невладиних организација подржава концепт
доживотног учења и сталног усавршавања и рада на себи.
Верујемо да ће незапослени који добију стипендије пројекта
„Образовање на дар“, додатним знањима и вештинама које
буду стекли постати конкурентнији на тржишту рада и брже
пронаћи посао“, рекао је Срђан Андријанић, представник Националне службе за запошљавање.
Кандидати који желе да унапреде своја знања и укључе
се у пројекат „Образовање на дар“ могу да се пријаве у просторијама ИПЕК Центра у Београду, Вардарска 9. Кандидати
треба да попуне приступницу за чланство и апликацију за
жељени програм, а неопходно је да са собом понесу личну
карту. Могу се пријавити и на више програма, а све остале информације добиће у ИПЕК Центру.
Програми семинара ће се одржавати у конференцијској
сали Општине Врачар, Његошева 77. Програми тренинга и
специјализација у главној сали за предавања ИПЕК Центра, у
Београду, Вардарска 9. Сва заинтересована лица могу добити
више информација о пројекту „Образовање на дар“ на интернет страници ИПЕК Центра (www.ipek.rs), као и на интернет
страници Националне службе за запошљавање (http://www.
nsz.gov.rs/live/trazite-posao/svi-poslovi).
А.Б.
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Менторинг у земљама Западног Балкана

УСЛУГА ЗА ПОСЛОВНИ УСПЕХ
Национална агенција за регионални развој, са партнерима ће у наредне
три године реализовати пројекат чији је циљ промоција успостављеног
менторинг модела у земљама Западног Балкана, као и оснаживање
постојећег модела у Србији

Под покровитељством Владе Јапана, Јапанска агенција за
међународну сарадњу, Национална агенција за регионални
развој, Сарајевска регионална развојна агенција и Дирекција
за развој малих и средњих предузећа Црне Горе ће и наредне
три године реализовати пројекат под називом „Успостављање
и промоција менторинг услуге за МСПП у земљама Западног
Балкана - Србији, Босни и Херцеговини и Црној Гори“.
Након што је успешно реализован трогодишњи пројекат
институционализације менторинга, који су НАРР и Јапанска
агенција за међународну сарадњу имплементирале у периоду од 2008. до 2011. године, Национална агенција, са партнерима ће у наредне три године реализовати пројекат чији је
циљ промоција успостављеног менторинг модела у земљама
Западног Балкана, као и оснаживање постојећег модела у Србији.

„Колики је значај менторинга за предузећа говори евалуација услуге. Готово сви корисници су истакли да су уочили
утицај менторинга на неки аспект свог пословања, затим укупан годишњи приход корисника порастао је са 7,6 на преко 8,3
милијарде динара, а просечан број запослених код корисника
порастао је са 15,6 на преко 17“, истакао је директор Националне агенције за регионални развој Ивица Ежденци.
Помоћница минстра финансија и привреде, Нина Самарџић, најавила је да ће Министарство финансија и привреде, од следеће године, уврстити менторинг као једну од услуга из сета услуга које кроз своје програме пружа МСП сектору.
Представник Амбасаде Јапана у Београду, министар саветник, Казуаки Камеда нагласио је да су главни носиоци
брзог економскиг развоја Јапана била управо мала и средња
предузећа која чине 97,8 % од укупног броја компанија. Мен-

Наставак сарадње
Пројекат је настао као наставак сарадње између Националне агенције и Јапанске агенције за међународну сарадњу на
реализацији пројекта „Институционализација менторинга као
услуге за подршку МСПП“, у периоду од 2008. до 2011. Нова етапа Пројеката ће бити реализована у Србији, Црној Гори и Босни
и Херцеговини. Национална агенција ће имати улогу координатора пројекта, с обзиром на претходно искуство у реализацији
пројеката са Јапанском агенцијом за међународну сарадњу.
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торинг је из тог разлога веома значајан програм а тиме што
је прилагођен локалнимн условима додатно добија на квалитетеу.
”То је начин којим охрабрујемо менаџере предузећа да
сами себи помогну”, рекао је господин Камеда.
Поред исказаног задовољства због великог и успешног
залагања Националне агенције за регионални развој у имплементацији менторинга у Србији, стални представник Јапанске агенције за међународну сарадњу Балкана, Тошија
Абе истакао је да очекује исти успех у имплементацији програма приликом ширења на регион Западног Балкана и завршио излагање речима:
”Ово је наш први регионални пројекат, а спроводиће се у
три земље истовремено. Ово је нови изазов и за нас, а верујем
да ће сарадња бити плодна и да ћемо сви дати свој допринос
у стварању јачег приватног сектора, као и бољег пословног
окружења у Западном Балкану.

До сада је менторинг бесплатно добило 312 предузећа, а
на основу недавно завршеног јавног позива у овој години за
108 предузећа ће бити пружена ова услуга. Списак предузећа
објављен је на интернет страни Националне агенције (www.
narr.gov.rs). Осим тога, у овој години је сертификовано још 27
ментора, који су успешно завршили шестомодуларну обуку
за менторе. У Србији је, према методологији успостављеној и
предходном пројекту, сертификован 71 ментор.
На радионици су представљене и активности и радни
план пројекта, који се састоји из развоја и јачања капацитета институција, тренинг активности за унапређење услуге и
имплементације услуге у Босни и Херцеговини и Црној Гори и
организација семинара и студијских посета.
СМЦ
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Осам милијарди евра за запошљавање младих

Н

ГОРУЋИ ПРОБЛЕМ ЕУ

аћи посао младима први је и неодложан задатак пред
Европском унијом. Без посла је безмало четвртина
младих од 18 до 25 година. У Грчкој и Шпанији та
бројка достиже чак 60 одсто, а у Италији и Португалији 40 процената. Свеукупно, скоро 6 милиона људи између
18 и 25 година је без посла, што подстиче дебату о “изгубљеној генерацији” и страхове од дестабилизирајућих друштвених потреса.

У Грчкој је атински универзитет организовао обуку за
студенте да би почели сопствене послове, јер им радна места
нико не нуди.
„Не можемо да излазимо, да уживамо у доброј позоришној представи, филму или изложби, за то треба много новца,
а ми га немамо. Зато морамо да се изборимо за своје идеје за
посао“, кажу млади у Грчкој.
Све више младих Шпанаца, који су раније прекинули
школовање, поново учи не би ли имали више шанси да нађу
посао. Више незапослених младих значи мање пореских прихода за државу и мање новца за систем социјалне заштите.
Мања је и домаћа тражња, јер се млади људи без посла тешко
одлучују да заснују породицу и не купују некретнине и аутомобиле.
Европски лидери сагласили су се на самиту у Бриселу
да одвоје 8 милијарди евра за обуку и запошљавање младих,
истовремено признајући да ће се стање на тржишту рада
побољшати тек када економије земаља погођених кризом
изађу из рецесије. Економисти сматрају да је ова мера више у
сврху ПР-а и да националне владе треба да се позабаве овим
проблемом. Такође, да нагласак не треба да буде само на запошљавању младих, већ пре свега на повећању економског
раста, што би помогло и решавању овог проблема.
Циљ је да се помогне младима да пронађу посао, омогући обука у трајању од четири месеца након завршетка школе и други подстицаји за већу мобилност младе радне снаге.
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Већи део новца ће бити потрошен у прве две године, а остатак
у наредних 7 година до када важи буџет ЕУ који је усвојен у
четвртак. Новац ће бити усмераван пре свега у регије где је
незапосленост младих изнад 25 одсто.
„Морамо да обезбедимо људима радна места и не смемо давати лажна обећања. Биће потребно одређено време
за стварање радних места за већину младих људи“, рекла је
немачка канцеларка Ангела Меркел и истакла да је кључ у
повећању конкурентности. Немачка, као највећа економија
ЕУ, нарочито се активно залагала за покретање ове иницијативе, страхујући да би могла да буде оптужена за друштвене
потресе као последица велике незапослености, с обзиром да
многи критикују њено инсистирање на ригорозној штедњи
као начину изласка из кризе, оцењујући то као главни узрочник садашњих економских недаћа.
Немачка канцеларка ће бити и домаћин конференције у
Берлину о незапослености младих на којој ће министри рада
чланица ЕУ и остали политичари разговарати о најефикаснијим начинима за решење овог проблема.
Аустријски канцелар Вернер Фејмен је описао ову иницијативу, за коју је издвојено 8 милијарди евра, као “први корак”. Економисти су критиковали најављене мере, истичући
да су намењене ПР, односно промовисању имиџа ЕУ. Чак је
један високи званичник ЕУ је описао поменуту суму као “кап
у мору”. И поједини лидери ЕУ су признали да ће овај план
имати мало ефеката, ако саме чланице не предузму одлучне
мере.

“То је доста новца, али свако мора да схвати да главну
одговорност имају владе и да се мере морају применити на
национаолном нивоу. Ангажман ЕУ може да помогне али
није кључан”, казао је фински премијер Јyрки Катаинен док
Андре Сапир, аналитичар Института Бругел из Брисела, наводи да ЕУ греши фокусирањем само на запошљавање младих,
уместо на мере за подстицај свеукупног економског раста.
“Ако Европа озбиљно мисли да спречи да ова деценија
не буде изгубљена за њене грађане, као и младе незапослене,
мора да убрзо делује са много уверљивијим мерама него што
је једноставно програм за помоћ младима”, каже Сапир.
Стручњаци упозоравају да се ништа не добија ако се
новац потроши на неколико пројеката који ће привремено
побољшати статистику о незапослености младих јер када
се шест милијарди евра, које су европски лидери издвојили
за запошљавање младих, подели на број младих у Европској
унији резултат и не оставља неки утисак.
Стефано Скарпета, директор у ОЕЦД-у за рад и запошљавање, каже да и раније генерације које су стасале за посао у
кризним временима, нису могле да нађу посао ни двадесет
година касније или су они налазили слабо плаћене послове.
А.Б.
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Развојна помоћ у свету

МАЊЕ СРЕДСТАВА ЗА УГРОЖЕНЕ

Од 2010. када су давања за развојну помоћ достигла врхунац, развојна помоћ је реално мања 6%.
Са изузетком 2007, пад развојне помоћи прошле године је највећи од 1997. године

Р

азвојна помоћ у свету је прошле године реално мања
4%, након пада од 2% у 2011. Због финансијске кризе
и превирања у евро зони неколико влада је драстично смањило своје буџете што је диретно утицало на
смањивање издвајања за развојну помоћ. Највећи донатори
су САД, Велика Британија, Немачка, Француска и Јапан. Данска, Луксембург, Холандија, Норвешка и Шведска по нивоу
издвајања у поређењу са националним дохотком и даље превазилазе САД која издваја 0,7% бруто националног дохотка.

Већа помоћ земљама са средњим приходима
Расходи за нето помоћ порасли су 2012. у девет земаља,
са највећим растом забележеним у Аустралији 9,1%, Аустрији 6,1%, Исланду 5,7%, Кореји 17,6% и Луксембургу 9,8%.
Са друге стране давања за помоћ смањена су у 15 држава са
највећим резовима у Шпанији 49% мање, Италији 34,7%, Грчкој 17% и Португалији 13%, земљама које су највише биле
погођене кризом евра.
Иако је смањена укупна развојна помоћ, помоћ за билатералне пројекте и програме, са изузетком грантова за
отпис дуга и хуманитарне помоћи је порасла реално 2%. Билатерална помоћ Подсахарској Африци је била 26 милијарди
долара или 7,9% мање у поређењу са 2011. Помоћ афричком
континенту је снижена за 9,9% на 28,9 милијарди долара, са
изузетком помоћи неким земљама у Северној Африци након
Арапског пролећа.

Такође је приметан тренд алокације помоћи са сиромашнијих земаља ка земљама са средњим приходима на Далеком Истоку и у централној и јужној Азији, и то примарно ка
Индији, Кини, Индонезији, Пакистану, Шри Ланци, Узбекистану и Вијетнаму. Помоћ овим земљама ће највероватније бити
у форми тзв. „меких зајмова“, односно кредита под повољним
условима.
Укупна нето развојна помоћ ЕУ у 2012. је износила 64,9
милијарди долара или 0,39% укупног бруто националног дохотка чланица што је благи пад у односу на 2011. Од тога су
европске институције уплатиле земљама и међународним
организацијама 17,6 милијарди евра. Четири чланице су повећале издвајања, седам је задржало постојећи ниво, док је 16
чланица мање издвојило.
Европски савет је у фебруару 2013. потврдио да је приоритет да чланице испоштују формалну обавезу да ЕУ до 2015.
издвоји 0,7% бруто националног дохотка и тако оствари Миленијумске циљеве о развоју.
Четири чланице „прелазе“ ниво издвајања од 0,7% и то:
Данска, Луксембург, Шведска и Холандија, док је циљ Данске
и Шведске да достигну давања од 1% бруто националног дохотка за помоћ неразвијеним земљама. Луксембург је циљ од
0,7% достигао у 2012. години.
„ЕУ је и даље водећи донатор, али не крећемо се у правцу
који нам омогућава да остваримо зејднички циљ у развоју.
Схватам да су неке чланице ЕУ у драматичној ситуацији због
текуће кризе али морамо да испунимо наше обавезе“, рекао је
комесар за развој Андрис Пибалгс (Andris Piebalgs).

Забринутост збох неповољног тренда

САД су за помоћ сиромашнијим земљама издвојиле 30,5
милијарди евра у 2012, што је 2,8% мање у поређењу са 2011,
међутим издвајања САД за међународне организације су
достигла рекордних 4,9 милијарди долара или 30% више него
2011. године. Билатерална помоћ најмање развијеним земљама је такође забележила пад од чак 12,8% на 26 милијарди
долара.
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Према истраживању Комитета за развојну помоћ (DAC)
који ради при ОЕЦД-у, скроман опоравак помоћи се очекује у
2013. години. Комитет за развојну помоћ ОЕЦД-а је тело које
разматра податке о расходима за развојну помоћ које чланице Комитета достављају. Комитет се састоји од 24 чланице
- Аустралија, Канада, Јапан, Кореја, Нови Зеланд, Норвешка,
Швајцарска, САД и 15 чланица ЕУ.
Генерални секретар ОЕЦД-а Ангел Гуриа изразио је
забринутост због неповољног тренда у међународној развојној помоћи.
„Забрињава што је стање у буџету у нашим чланицама
довело до другог узастопног пада у укупном износу помоћи,
али је добро што је упркос кризи девет земаља успело да повећа помоћ“.
У 2012. чланице Комитета за развојну помоћ (DAC) обезбедиле су 125,6 милијарди долара помоћи што је 0,29% њихових укупних бруто националних доходака или 4% мање него
2011.
Од 2010. када су давања за развојну помоћ достигла врхунац, развојна помоћ је реално мања 6%. Са изузетком 2007,
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

пад развојне помоћи прошле године је највећи од 1997. године. Нови председник Комитета за развојну помоћ Ерик Солхајм рекао је да ће то тело наставити да охрабрује чланице да
испуне своје обавезе.

Средства ЕУ за Западни Балкан допринеће
развоју региона
„У склопу Инвестиционог оквира за Западни Балкан, Србији је у протекле четири године одобрено више од 34 милиона евра бесповратне помоћи за 28 националних пројеката,
а укупна вредност инвестиција из овог Фонда у земљама
Западног Балкана износи око 280 милиона евра“, рекао је
директор Владине Канцеларије за евроинтеграције Милан
Пајевић. Средства из овог Фонда усмерена су за реализацију
пројеката који доприносе развоју земље у области инфраструктуре, енергетике, транспорта, заштите животне средине
и развоја науке и образовања.
Приликом представљања резултата Инвестиционог оквира за Западни Балкан, Пајевић је рекао да је пуно урађено
на повезивању земаља у региону као и бољој сарадњи државе и локалних самоуправа на реализацији важних пројеката који доприносе привредном развоју и бољем стандарду

грађана. Србија је одобрена бесповратна средства користила
за израду студија изводљивости и техичке документације,
као и јачање структуре државне управе за реализацију 28
националних пројеката.
„Према европским проценама добијена бесповратна
средства од 34 милиона евра требало би да допринесу привлачењу инвестиција око 6,4 милијарде евра. За Србију је битно да се средства усмере у приоритетне пројекте у области
инфраструктуре, енергетике, транспорта и научно-технолошки развој. То може да допринесе друштвено-економском развоју земље и бржем приступању земље ЕУ“, оценио је Пајевић.
Канцеларија за евроинтеграције припрема програм
Националних приоритета за међународну помоћ који ће
бити подељени у девет сектора како би се средства из предприступних фондова ЕУ најбоље искористила. Буџет ИПА
фонда за период од 2014. до 2020. године износиће око 11,9
милијарди евра за све земље Западног Балкана, а пред Србијом је да конкурише са најбољим пројектима за добијање
средстава из ИПА фондова.
Шеф делегације ЕУ у Србији Венсан Дежер је рекао да
Србија, у сарадњи са европским партнерима, мора више да
ради на изради нових механизама за одобравање неповратних средстава и зајмова. Према проценама Србији је само у
области заштите животне средине за достизање европских
стандарда потребно око 10 милијарди евра инвестиција.
Дежер је оценио да ће се многи пројекти лакше и брже
реализовати захваљујући бесповратним средствима из Фонда за Западни Балкан, додајући да је потребан годишњи ново
улагања око 200 милиона евра. Тако ће се лакше обезбедити
и средства за реализацију важних енергетских пројеката у
региону, а међу њима изградња гасовода ка Бугарској и нафтовода ка Румунији. Дежер је упозорио да Србија треба више
да ради на подизању квалитета државне администрације, да
води рачуна о одрживости инвестиција и транспарентности
тендерских процедура због ефикаснијег конкурисања и трошења средстава из европских фондова.
A.Б.

Инвестициони оквир за
Западни Балкан
Инвестициони оквир за Западни Балкан формиран је 2009.
године као заједничка иницијатива Европске комисије, Развојне
банке Савета Европе, Европске банке за обнову и развој, Европске инвестиционе банке, Светске банке, Немачке развојне банке
КWF и билатералних донатора како би се одобрена средства
усмерила у најбоље пројекте у региону и убрзао процес евроинтеграција. Овај специфичан Фонд обједињује бесповратна средства ЕУ, билатералних донатора и зајмове међународних финансијских институција. Тиме се подржава друштвено-економски
развој и процес евроинтеграција земаља у региону.
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Адресе филијала НСЗ

Београд

Јагодина

Љубише Урошевића 16
тел. 035/201-011

Крушевац

Гундулићев венац 23-25
тел. 011/2929-100, 2929-000

Балканска 33
тел. 037/412-501

Покрајинска
служба за
запошљавањe

Нови Сад

Ниш

Ратка Вукићевића 3
тел. 018/501-200

Лесковац

Нови Сад

Алберта Томе 2
тел. 021/4885-500

Зрењанин

Пирот

Кнеза Милоша 59
тел. 010/305-000

Пожаревац

Сарајлијина 4
тел. 023/519-800

Кикинда

Прокупље

Цара Лазара 49
тел. 027/320-000

Смедерево

Доситејева 24
тел. 0230/411-700

Панчево

Бор

Војводе Радомира Путника 20
тел. 013/306-800

7. јула 29
тел. 030/453-100

Ужице

Вршац

Зајечар

Николе Пашића 77
тел. 019/444-500

Пријепоље

Феликса Милекера 21
тел. 013/802-400

Сомбор

Ваљево

Владике Николаја 1
тел. 014/295-600

Чачак

Апатински пут 1
тел. 025/464-000

Сремска
Митровица

Врање

Шабац

Краљево

Лозница

Нови Пазар

Косовска
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
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Тодора Шпанца 1
тел. 017/407-100
Цара Душана 78
тел. 036/302-000
Шабана Коче 18
тел. 020/330-000

11. октобра 25
тел. 016/202-400
Шумадијска 31
тел. 012/538-100
Др Миладина Милића 2
тел. 026/633-900
Железничка 22
тел. 031/590-600
Санџачких бригада 11
тел. 033/719-011
Жупана Страцимира 35
тел. 032/303-700
Масарикова 31
тел. 015/361-700
Кнеза Милоша 3
тел. 015/879-700

Џона Кенедија бб
тел. 028/420-600

Булевар Михаjла Пупина 6/I
тел. 021/48-85-901

Покрајинска
служба за
запошљавањe

Косовска
Митровица

Дрварска 10
тел. 028/423-090

