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Крај 2013. године обележиле су оштре полемике око
измена Закона о раду. Из Владе поручују да је постојеће
законско решење неодрживо, привредници да су и предложене измене недовољне, док синдикати најављују блокаду
путева. Хоће ли социјални партнери успети да се договоре
и каква је судбина великог броја људи који ће већ у јануару постати технолошки вишкови, за „Послове“ говори Зоран
Мартиновић, државни секретар у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.
Министарство регионалног развоја и локалне самоуправе ускоро завршава Национални план регионалног развоја за период 2014-2020. године. Документ ће бити одраз
стратешког планирања националне регионалне политике и
основ за повлачење средстава из фондова Европске уније.
Будући да републички буџет не предвиђа довољна средства,
фондови ЕУ ће бити значајан извор финансирања пројеката.
Циљ нове политике регионалног развоја је да планиране
мере и активности буду усмерене на искоришћење потенцијала и предности свих локалних самоуправа. О проблемима на локалу и плановима за следећу годину, за „Послове“
говори Радоје Савићевић, државни секретар у Министарству регионалног развоја и локалне самоуправе (МРРЛС).
Национална служба за запошљавање и Фондација „Темпус“ потписале су почетком децембра 2013. Меморандум о
сарадњи, са циљем развоја система каријерног вођења и саветовања у Републици Србији. НСЗ ће заједно са европском
мрежом за каријерно вођење и саветовање – „Еурогајданс“
(Euroguidance), радити на прикупљању информација, штампању брошура и организацији различитих догађаја у вези са
каријерним вођењем и саветовањем (КВИС) и мобилношћу
младих.
Поводом новог издања часописа „Економист: Свет у
2014“, недавно је одржана конференција која је окупила водеће привреднике и финансијске и економске стручњаке у
региону. Конференцију је отворио Лаза Кекић, регионални
директор за Европу и директор прогностичког сервиса у
ЕИУ (Economist Intelligence Unit). Кекић је изнео суд да 2014.
неће бити лака, али да ће ипак бити повољнија и успешнија
од претходне године.
Срећну и успешну 2014. годину жели вам
				

Редакција „Послова“

43

44
45
46

Послови Издавач: Национална служба за запошљавање; Директор: Синиша
Надбантић; Уредник: Весна Пауновић; Огласи: Марина Миловановић (marina.
milovanovic@nsz.gov.rs); Редакција: Београд, Дечанска 8/III, тел. 011/2929-520, факс:
2929-618, novine@nsz.gov.rs; Штампа: „Комазец„ доо Инђија; ISSN 1451-4757
Оглашавање у публикацији „Послови„ је бесплатно. Текст огласа за слободна
радна места можете предати у најближој филијали/служби НСЗ.

Шта је обележило 2013. годину?

РЕТРОСПЕКТИВЕ И
ПРЕДВИЂАЊА

Чека нас огроман посао у свим областима друштва, али понајвише у нашој свести, јер је
неопходно прво себе да мењамо како бисмо успешно корачали даље

Г

одина 2013. је за нама и генерална оцена је да се у
привреди Србије ипак нешто покренуло и да је дошло
до извесних позитивних промена. Ипак, тек у наредне
две године ћемо моћи да увидимо ефекте и да, уколико сви засучемо рукаве, почнемо да живимо боље, оцењује
пословни портал Economy.rs и наводи догађаје који наговештавају позитивне промене.

Пре свега, Србија је коначно добила датум за почетак
преговора са Европском унијом. Према предвиђањима, уколико успешно реформишемо одређене области друштва,
постаћемо равноправна чланица ЕУ 2020. или 2022. године.
Чека нас огроман посао у свим областима друштва, али понајвише у нашој свести, јер је неопходно прво себе да мењамо
како бисмо успешно корачали даље.
На другој страни, светски стручњаци предвиђају да
ће се пажња инвеститора после Олимпијских игара 2016.
и Јужне Америке преселити на Блиски исток и у Кину, где
креће нова фаза инвестиционог циклуса. Зато је у протеклој
години од кључног значаја било успостављање стратешког
партнерства са Уједињеним Арапским Емиратима, који осим
улагања у авио-индустрију планирају да уложе у пољопривредну производњу и бројне друге пројекте у Србији. Из стратешке сарадње Владе Србије и „Етихад ервејза“, једне од
највећих азијских авио-компанија, настала је „Ер Србија“, што
даје шансу да наша авио-компанија поново постане озбиљан
играч на простору источне Европе, а можда и у погледу аквизиције неке од компанија које су настале након распада
бивше СФРЈ, као што су „Кроација ерлајнз“ која је у финансијским проблемима и тражи купца или „Монтенегро ерлајнз“ и
„БХ ерлајнз“.
Такође, у 2013. је у крагујевачким погонима настао први
„фијат 500Л“, који се уз препознатљиви дизајн и одличан
маркетинг на неким европским тржиштима заиста добро котира. Долазак „Фијата“ донео је значајне инвестиције у Крагујевац, запослио индустрију ауто-делова, али то мора да се
искористи и доведе још неколико великих имена ауто-индустрије и искористи повољан трговински положај са Русијом.
Прошле године је „Пеј пал“ (PayPal) стигао у Србију, али
због застарелог схватања финансија на глобалном нивоу од
стране Народне банке Србије, која и даље показује нефлексибилност, српским предузетницима и ИТ девелоперима
остаје да и даље извозе своје ИТ услуге, а да се довијају на
различите начине како би их наплатили. Годину 2013. у ИТ

заједници Србије сигурно можемо назвати и годином развоја
старт-ап филозофије. Неколико одличних конференција, инвеститори који су дошли да испитају потенцијале тржишта,
млади људи који почињу да своје идеје претачу у стварност,
представљају само почетак, а да ли ће све заживети на прави начин, видећемо наредних година. Такође, радује и најава
министра Радуловића да ће држава одвојити одређени буџет
за старт-ап пројекте.
После невероватне 2012. године, када је бележено готово месечно повећање цена прехрамбених производа, претходне године су цене остале на приближно истом нивоу, па
инфлације готово да и нема. Ипак, ниска инфлација није
никакав позитиван показатељ привреде, већ означава веома ниску потрошњу због невероватно слабе куповне моћи
становништва. На другој страни, у доба прве снажне кризе
21. века (опоравак се очекује тек након 2018. године), основни
задатак је уштедети сваки евро и правилно и ефикасно инвестирати. Чини се да је овакав дух завладао и у Србији, а да
ли смо коначно научили да штедимо, остаје да се види.
Протеклу годину обележиле су и најаве Министарства
привреде да ће се свим силама прионути на решавање великог проблема српске привреде - јавних предузећа која услед
неодговорног понашања праве велике губитке које тешко да
би могле да испрате и издрже неке богатије државе, а камоли
финансијски ослабљена Србија. Реформе би требало да доведу до бума малих и средњих предузећа након 2015. године,
сличног оном који смо имали 2006, уколико се оствари план
пореског растерећења мале привреде.

„Држава мора да излази из привреде и смањује своје
учешће - то је кључно стратешко опредељење Министарства
привреде. Идућа година ће бити година реформи. Стандард
грађана неће расти, већ ће у најбољем случају стагнирати. Реформе морамо спровести да бисмо 2015. имали бољи
привредни амбијент који ће довести до раста без којег нема
новог запошљавања. Ако то не урадимо, животни стандард
ће наставити да пада“, рекао је Радуловић на конференцији
за новинаре поводом 100 дана рада Министарства привреде. Министар је истакао да су неопходне реформе предузећа
у реструктурирању и јавних предузећа, затим регулаторна
реформа, као и промене у систему социјалне заштите, пензијском, здравственом и образовном систему.
А.Б.

Нова политика регионалног развоја

РАЗВОЈНИ ПРОЈЕКТИ
ПРИОРИТЕТ

„Пакет измена закона има за циљ да елиминише неке негативне трендове и унапреди
комплетан систем локалне самоуправе. Желимо да променимо традиционално поимање
власти у сервис за услуге грађанима и привреди“, каже Радоје Савићевић, државни
секретар у Министарству регионалног развоја и локалне самоуправе

М

инистарство регионалног развоја и локалне самоуправе ускоро завршава Национални план регионалног развоја за период 2014-2020. године. Како
из овог министарства саопштавају, документ ће
бити одраз стратешког планирања националне регионалне
политике и политике регионалног развоја, али и основ за
повлачење средстава из фондова Европске уније. Будући да
републички буџет не предвиђа довољна средства, фондови
ЕУ ће бити значајан извор финансирања пројеката. Циљ нове
политике регионалног развоја је да планиране мере и активности буду усмерене на искоришћење потенцијала и предности свих локалних самоуправа. Најнеразвијеније општине
имаће помоћ Министарства у погледу указивања на њихове
потребе у правцу развоја, подстицања на реализацију пројеката, али и оперативну, стручну и финансијску подршку у
реализацији планова, пре свега оних који ће допринети економском развоју.
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О проблемима на локалу и плановима за следећу годину, за „Послове“ говори Радоје Савићевић, државни секретар
у Министарству регионалног развоја и локалне самоуправе
(МРРЛС).
Како ће се смањење буџета за наредну годину одразити на финансирање локалних самоуправа?
Локалне самоуправе деле судбину целе државе као и државне управе. Сматрамо да, без обзира на смањена средства
из буџета, локал има великих простора за уштеде. Политиком рационалног трошења средстава и штедње покриће се
мањи трансфер средстава из буџета. Дакле, општине ће морати да штеде.
Да ли ће бити промена у законској регулативи која
се тиче локалне самоуправе?
Контиунирано радимо на унапређењу система локалне
самоуправе, започели смо процес измене и допуне Закона
о локалној самоуправи, у вези са надлежностима органа
локалне самоуправе и положајем одборника, изборима, односом месних заједница и општина, односно градова. Поред
тога, унапређује се и рад локалних скупштина, све у циљу
превазилажења проблема који су се у претходном периоду
јављали, а због којих је било неопходно радити на побољшању овог система и изменама закона.
Тренутно је у фази нацрта, а ускоро ће бити и у
скупштинској процедури, још један врло важан документ Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе. Први пут се посебним законом
уређује радно-правни статус запослених на локалу и у аутономним покрајинама, док је до сада за њих важио Закон
о раду у државним органима из 1992. године. Нови закон
би требало да прекине са праксом прекомерног политичког
запошљавања и кадрирања, довођења људи на позиције без
потребних квалификација. Очекујемо, пре свега, деполитизацију и професионализацију запослених на локалу, с једне
стране, а са друге - заштиту од политичког волонтеризма.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Бавићемо се и изменама Закона о комуналној полицији,
јер су се и ту појавили извесни проблеми у пракси. Такође,
очекује нас и отварање дијалога са свим релевантним политичким факторима по питању измена Закона о локалним
изборима.
Министарство регионалног развоја и локалне самоуправе, паралелно са израдом Закона о запосленима у аутономним покрајинама и локалним самоуправама, ради и на
Стратегији стручног оспособљавања и усавршавања запослених на локалу. Основни циљ је јачање административних
капацитета на локалу. Биће установљене две врсте програма - општи и посебни. Посебне програме утврђиваће локалне самоуправе, према својим потребама. Очекујемо да ће се
имплементација ове стратегије финансирати кроз пројекат
Европске комисије и Савета Европе. Једна од првих биће обука за писање пројектне документације.
Цео пакет измена закона има за циљ да елиминише неке
негативне трендове и унапреди комплетан систем локалне
самоуправе. Желимо да променимо традиционално поимање власти у сервис за услуге грађанима и привреди.
Анализа развијености општина за период 20112013. показала је да све општине бележе стагнацију
у развоју у односу на Републику. Какви су планови за
девастиране општине у којима привредна активност
готово да не постоји?
Неоспорно је да је Србија држава са великим регионалним разликама и да мере предузете у претходном периоду
нису дале резултате. Сматрамо да досадашње краткорочне,
некоординисане мере у неразвијеним општинама морају
бити допуњене средњорочним и дугорочним интегрисаним
инфраструктурним пројектима и развојем услуга, развојем
пословног окружења, инвестирањем у људски капитал и
подстицањем умрежавања и координације иницијатива на
свим територијалним нивоима, у циљу смањивања регионалних разлика.
Нови приступ биће утврђен Националним планом регионалног развоја, који представља стратешки документ којим
се утврђују регионалне политике, са једним крајњим циљем
- успостављањем уједначеног развоја свих региона у Србији.
Секторски приступ подразумева да у оквиру Стратегије регионалног развоја свако министарство треба да препозна
своју улогу, али и да се повежу сва министарства и остале
националне иституције са институцијама на локалу, као и
са социјално-економским актерима. Овај документ ће бити
и основ за повлачење средстава из фондова Европске уније
за област регионалног развоја, што ће бити значајан извор
финансирања пројеката.
Такође, Национални план ће пратити и нови Закон о регионалном развоју, који треба да представља правни оквир
којим ће се политика регионалног развоја спроводити. План
Министарства је да доношењем Националног плана регионалног развоја за период 2014-2020. успостави координисани, интегрисани приступ одрживом социо-економском развоју свих делова Србије.

Бесплатна публикација о запошљавању

Према званичним подацима, више од 60% општина је недовољно развијено, а чак 46 припада групи
најнеразвијенијих. У њима живи скоро милион људи, а
регистрована стопа незапослености износи преко 40%.
Који су конкретни планови за ове општине?
Иако ће буџет Министарства у 2014. години бити за готово 35% мањи у односу на ову годину, посебно пажњу ћемо
посветити најнеразвијенијим општинама, којима су квалитетни пројекти и најпотребнији. Акценат ће бити на развојним пројектима, односно свим оним пројектима који ће
допринети новим инвестицијама и отварању нових радних
места. Локалне самоуправе су те које најбоље познају своје
потенцијале и потребе и зато предлози пројеката и морају да
стигну од њих. Морамо сви заједно да максимално искористимо све шансе које нам се нуде, пре свега кроз претприступне фондове ЕУ, што подразумева спремност и бољу обученост
кадрова на локалном нивоу за израду предлога пројеката са
којима би могли да конкуришу за средства из различитих
фондова. Наиме, само у прошлој години скоро 90% пројектне
документације коју су поднеле локалне самоуправе имало
је неки недостатак. Морам истаћи да има и општина које су
доста добро припремљене и знају како да користе донаторска и фондовска средства.

Колико је активних, а колико се нових пројеката
планира у наредној години? Колико ће људи доћи до
посла на овај начин?
У наредној години планира се завршетак 68 пројеката
регионалне и локалне инфраструктуре (школе, болнице, локални путеви, итд), који се финансирају из зајма Европске
инвестиционе банке и 28 нових пројеката за које ће бити
расписан поступак јавних набавки. Из буџетске линије опредељена су средства за реализацију мера инфраструктурног
опремања пословних зона, као и мера унапређења других
инфраструктурних капацитета у циљу привлачења инвестиција. За развој пословних зона расписаћемо јавни позив за
извођење радова у вредности од 466 милиона динара, што ће
бити врло значајно за локални развој и запошљавање.
У наредној години располагаћемо и са 204 милиона динара за унапређење локалне инфраструктуре, тако да ће се
поред 68 започетих и 28 нових, створити услови за још тридесетак пројеката на локалу. Очекујемо да наредне године имамо укупно 120 пројеката, који ће створити услове и за брже
запошљавање. Свесни смо да су општинама међу приоритетима и реконструкције објеката, као што су школе и болнице.
О томе ћемо водити рачуна, али ће у наредној години акценат бити на развојним пројектима, који треба да допринесу
већим инвестицијама и отварању нових радних места.
		
В.Пауновић
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Интервју: Зоран Мартиновић, државни секретар за рад и запошљавање

(НЕ)ПОТРЕБНЕ ПОЛЕМИКЕ

Јавна расправа о изменама Закона о раду није заустављена већ тече на други начин,
који укључује јавност путем сајта Министарства рада, писаним предлозима који ће бити
уважени као да су се чули на непосредним презентацијама

К

рај 2013. године обележиле су оштре полемике око
измена Закона о раду. Из Владе поручују да је постојеће законско решење неодрживо, привредници да
су и предложене измене недовољне, док синдикати
најављују блокаду путева. Хоће ли социјални партнери успети да се договоре и каква је судбина великог броја људи који
ће већ у јануару постати технолошки вишкови, за „Послове“
говори Зоран Мартиновић, државни секретар у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.
Буџетом за 2014. годину одређено је 2,6 милијарди
динара за активне мере запошљавања. Да ли су та средства довољна, с обзиром да ће НСЗ имати додатни притисак вишкова у јавној администрацији и предузећима
у реструктурирању?
Имајући у виду високу стопу незапослености и чињеницу
да се у периоду када крену програми за активне мере запошљавања на евиденцију НСЗ пријави већи број лица, како би искористили неки од подстицаја за запошљавање, не може се рећи
да су та средства довољна, али су у поређењу са 1.180.000.000
динара, колико је обезбеђено за 2013. годину, више него удвостручена. Поред тога, за професионалну рехабилитацију и
подстицање запошљавања особа са инвалидитетом обезбеђена су 544 милиона динара. С обзиром да су буџетска средства
ограничена и да су смањене субвенције по разним основама,
мислим да ћемо преко активних мера ипак успети да радно
ангажујемо већи број незапослених. Износ од 2,6 милијарди,
од чега је Министарство привреде обезбедило 2 милијарде динара, првенствено је намењен мерама за решавање проблема
технолошких вишкова, за локалне акционе планове запошљавања и стручну праксу код приватних послодаваца.
Шта је предвиђено у Националном акционом плану
запошљавања за 2014?
Циљеви политике запошљавања, дефинисани у НАПЗ за
2014, усмерени су на побољшање услова на тржишту рада, унапређење институција тржишта рада, подстицање запошљавања и социјалног укључивања теже запошљивих лица, развој
социјалног предузетништва, подршку регионалној и локалној
политици запошљавања, унапређење квалитета радне снаге и
улагање у људски капитал. Анализа трендова тржишта рада
указује на даље погоршање положаја теже запошљивих, посебно младих, старијих и вишкова запослених и лица без квалификација и нискоквалификованих. Због тога ће ове категорије
у 2014. имати приоритет и за њих су припремљени посебни
пакети услуга.
Један од приоритета биће и суфинансирање програма и
мера активне политике запошљавања (АПЗ) кроз локалне акционе планове запошљавања. Предложићемо да се за ову намену определи 500.000.000 динара, а очекује се да приближно
исти износ обезбеде и јединице локалне самоуправе. Заједничким средствима планирано је спровођење програма стручне
праксе и организовање јавних радова.
Подстицање запошљавања у мање развијеним регионима
и развој регионалне и локалне политике запошљавања имају
кључну улогу у реализацији циљева Националне стратегије
запошљавања за период 2011-2020. године. Захваљујући активностима у оквиру Твининг пројекта „Припрема институција
тржишта рада у РС за Европску стратегију запошљавања“, 64
јединице локалне самоуправе укључене су у децентрализоване обуке, у циљу јачања капацитета локалних самоуправа за
креирање и спровођење политике запошљавања засноване на
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подацима са локалног тржишта рада. Почетком 2014. године
припремићемо позив јединицама локалне самоуправе за подношење захтева за суфинансирање мера из ЛАПЗ, који ће бити
отворен до краја фебруара 2014.
Да ли је јавна расправа о изменама Закона о раду
обустављена?
Од почетка смо настојали да обезбедимо социјални дијалог и у радну групу за измену закона укључимо све социјалне
партнере. Нажалост, оба репрезентативна синдиката су након
почетног заједничког рада иступила из преговора. Држава је
урадила све како би синдикате потпуно укључила у социјални дијалог. Јавна расправа је требало да надомести све што је
евентуално пропуштено током рада радне групе. Хтели смо да,
без обзира на репрезентативност, окупимо све синдикалне организације, како би изнеле кључне примедбе на предложени
Нацрт закона. Јавности се пласирају нетачне информације да
се презентације избегавају како би се представници запослених спречили да дају своју реч. Јавна расправа није заустављена, већ тече на други начин, који укључује јавност, нажалост
не кроз директну комуникацију, већ путем сајта Министарства
рада, писаним предлозима који ће бити уважени као да су се
чули на непосредним презентацијама.
Које су предложене одредбе спорне?
Флексибилни облици рада и агенције за привремено запошљавање су од синдиката и већег дела јавности дочекани
са великом резервом, па смо од тога у овом тренутку одустали,
али само привремено. Ова обавеза нам предстоји, јер смо уз
подршку социјалних партнера ратификовали Конвенцију 181
Међународне организације рада, а у марту 2014. истиче рок по
коме смо у обавези да одређене одредбе укључимо у наше законодавство.
Агенције за привремено запошљавање и сада раде у условима који нису законски уређени. Постојећим прописима
нису уређени односи између агенција за запошљавање и корисничког предузећа, између агенција и лица, као ни односи
између лица и предузећа. На овај начин ангажована лица су у
неповољнијем положају у односу на стално запослене у предузећима. Намера нам је била да лицима која су ангажована на
овакав начин обезбедимо додатну радно-правну заштиту, пре
свега у погледу зараде. Флексибилни облици рада су у Нацрту закона дефинисани само у одредбама које се тичу непуног
радног времена, рада ван просторија послодавца и продужетка
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

рада на одређено време са 12 месеци на две године. Ове одредбе апсолутно ни у чему не одударају од међународних стандарда, нити могу утицати на неповољнији положај садашњих
и будућих запослених.
Постоји неколико одредби које могу да значе рестрикцију
права запослених. Највећа полемика води се око отпремнина.
Садашње законско решење не постоји ни у једном другом законодавству. Уколико имате одредбу која обавезује послодавце
да приликом проглашења технолошких вишкова исплаћују
отпремнину за целокупни стаж, без обзира да ли је запослени неколико пута током свог радног века већ остварио то право, не може се говорити о редукцији права. Новим законом је
предвиђено да су послодавци у обавези да исплате отпремнину само за године стажа које је радник провео у тој фирми. Не
мислим ни да се права радника крше зато што се за одлазак у
пензију уместо три просечне зараде исплаћују две. Послодавци су предлагали да тај износ буде у висини једне просечне
зараде, али је у том делу остварен компромис.
Такође, потпуно је непотребна полемика око одредби које
дефинишу висину накнаде зараде за време плаћеног одсуства
(годишњи одмори, боловања, одсуство на дан државног или
верског празника, одсуства због смањеног обима посла), јер
су то периоди када радник не привређује. Постојеће решење,
којим се омогућава да се висина накнаде за одсуство са рада
утврђује у висини просечне зараде у последња три месеца, није
добро, због тога што се увећање зараде рачуна по основу учинка који запослени за време одсуства није остварио. Не ради се
о умањењу зараде већ о правичној исплати накнаде за случај
плаћеног одсуства са рада, у висини основне плате, увећане за
минули рад.
Накнада зараде по основу минулог рада јесте нешто ригиднији предлог у односу на досадашње решење. Ако ово решење доведемо у корелацију са начином исплате отпремнина
код последњег послодавца, онда би се и ово право могло везати
за последњег послодавца.
Хоће ли се Закон о раду наћи у скупштинској процедури у јануару?
Према пословнику, јавна расправа за усвајање овог закона
морала је трајати најмање 20 дана, а због празника је, по усвојеном Програму, продужена за неколико дана. Ни у једном
тренутку није нам била намера да јавна расправа буде нетранспарентна. Полемика која се око овог закона води у медијима требало је да буде директна, кроз презентације које су
планиране. Након 10. јануара и формално се завршава јавна
расправа, јер тиме што су заустављене презентације није заустављен ток јавне расправе. Свакодневно нам стижу квалитетни предлози и све што радна група оцени као прихватљиво
може се уградити у предлог закона. У овом тренутку потребно
је извршити стручну и политичку процену о коначном обиму
измена закона пре него што се уђе у скупштинску процедуру.
Такође, важно је обезбедити ставове социјалних партнера, с обзиром да они ни до данас нису доставили своје предлоге.
Поред финансијских, које још мере могу значајније
променити стање на тржишту рада?
Неусклађеност понуде и тражње на тржишту рада, тј. недостатак квалификоване радне снаге која би одговарала захтевима послодаваца, један је од већих изазова. Може се очекиБесплатна публикација о запошљавању

вати растући јаз између нивоа образовања и вештина, ако се
не буду пратиле потребе модерне привреде, јер тржиште рада
тражи нова знања. Даље развијање система мониторинга и
евалуације мера активне политике запошљавања и прогнозирање трендова на тржишту рада је важно, јер резултати ових
истраживања треба да помогну институцијама тржишта рада
да боље креирају и спроводе политику запошљавања.
У складу са приоритетима Националне стратегије запошљавања за период 2011-2020, важно је и даље јачање институција тржишта рада, кроз успостављање функционалне организације рада и перманентну обуку запослених, нарочито у
раду са теже запошљивим лицима.
Што се тиче прогноза за годину која је пред нама, пројектовани раст привредне активности и инвестиција у складу са
фискалном стратегијом, указује да у 2014. не можемо очекивати значајније повећање запослености, пре свега јер неће бити
повећања привредних активности у проценту који бисмо желели. С друге стране, коначним решавањем статуса предузећа
у реструктурирању повећаће се број људи који ће остати без
посла, а у јавном сектору више нема новог запошљавања. Људи
који као вишкови остану без посла често постану пасивни, јер
им је прихватљивије да користе новчану накнаду за случај незапослености или посебну новчану накнаду уколико имају пет
година до пензије, него да се активирају и средства која добију
од социјалног програма уложе у самозапошљавање. Усвајање
четири закона (о стечају, приватизацији, раду и планирању
и изградњи), свакако може значајније поправити привредни
амбијент и повећати запосленост. Овај пакет мера ће сигурно
остварити свој утицај до краја наредне године.
В.Пауновић

Посебни пакети услуга
Ради превенције незапослености, пре него што се потенцијални вишкови запослених пријаве на евиденцију НСЗ, интервенисаће се одређеним активностима: организовањем састанка
са руководством предузећа и синдикатима, организовањем
општег информативног састанка са потенцијалним вишковима
запослених у просторијама послодавца, изјашњавањем запослених о мерама за које су заинтересовани путем попуњавања
упитника, организовањем саветовања за запошљавање кроз
вођење индивидуалних разговора са запосленима у просторијама послодавца.
Након пријаве вишкова на евиденцију незапослених НСЗ
радиће се процена запошљивости, утврдити индивидуални
план запошљавања и одредити мере које су најпогодније за
активацију и унапређење њихове запошљивости. На основу
попуњеног упитника или индивидуалног разговора са саветником за запошљавање, запослени ће се укључивати у различите
обуке. Вишкови запослених приоритетно ће се укључивати у
мере активне политике запошљавања, пре свега јавне радове,
а обезбеђена су за ову категорију и средства за самозапошљавање.
Приоритетна категорија на евиденцији НСЗ су и млади.
Циљ је да се у прва три месеца од пријаве на евиденцију изврши процена запошљивости, утврди индивидуални план запошљавања и одреде мере које су најпогодније за активацију
и подизање запошљивости младих. За младе без радног искуства, старости до 30 година, са најмање средњим стручним образовањем, планиран је програм стручне праксе код приватног
послодавца, где ће моћи да стекну неопходно радно искуство,
знања и вештине и оспособе се за самосталан рад у струци.
Лица без квалификација и нискоквалификовани су, такође,
у неповољном положају на тржишту рада. Према Анкети о радној снази, око 20% незапослених припада овој категорији, док
их је на евиденцији НСЗ око 30% у односу на укупан број незапослених. Ова категорија биће првенствено укључивана у обуке
(мотивационо-активациона обука за лица без квалификација,
функционално основно образовање одраслих, обуке за тржиште
рада, итд) и јавне радове.
Највећи број припадника ромске националности су управо
лица без квалификација, те ће и ова категорија незапослених
имати приоритет при укључивању у мере активне политике
запошљавања.
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Новогодишњи пословни поклони и декорације

ПАЖЊА КОЈА СЕ
ПАМТИ И ВРАТИ

Потрудите се да одаберете поклоне који ће одушевити ваше пословне партнере и
клијенте, показати им да мислите на њих и сматрате их значајним за сопствени успех

И

ове сте године, као и претходних, од силног посла
заборавили на сопствено размишљање: „Следеће
године ћу све припремити на време, а не да изигравам подивљалог ирваса залуталог у саобраћајном
колапсу велеграда“. Наравно, ми смо ту да вам помогнемо да
све то избегнете и да вам празници протекну у миру и уживању са вама драгим људима. Даћемо вам пар савета како да
позитивну енергију празника искористите за боље пословне
резултате.

Поклони
Добро вам је познато колико је тешко стећи купца или
клијента, а још боље знате колико их је тешко задржати. Понуда је у овом кризном периоду много већа од потражње, па
често на купце гледате пажљивије него на сопствену децу
или партнера. Једна од прилика када можете постићи већи
степен њихове лојалности јесте управо Нова година. Искористите све оно што знате о њима, њиховим навикама, породици, пословним плановима. Потрудите се да одаберете неки
пословни поклон који ће их одушевити, који ће им показати
да мислите на њих и да их сматрате значајним за сопствени успех. Наравно, то не значи да треба потрошити велики новац, већ само значи да треба одабрати прави поклон.
Узмимо као пример ситуацију у којој знате да ваш клијент
обожава лов. Нећете погрешити уколико му поклоните било
који предмет који је користан у ситуацијама када је у лову.
Такође, љубитељу доброг вина увек ће бити драго да од вас
добије боцу квалитетног пића. За ситуације у којима немате довољно новца или вам клијент није у тој мери значајан,
увек постоји решење у стандардним пословним поклонима,
као што су роковници, планери, квалитетне оловке, кравате
или новчаници.

же и верујте, уме да буде јако забавно. Не треба занемарити
ни чињеницу да ће се са укусом сређен и украшен простор
сигурно допасти и гостима који дођу на пословне преговоре
или радни састанак. Такво пријатно окружење и позитиван
дух који простор одаје, биће можда она нијанса која ће их определити за сарадњу баш са вама.

Новогодишњи излог
Нова година је можда и најбољи период за трговце, не
само оне у шопинг зонама, већ за све који се баве продајом.
Празнично лудило до те мере испразни новчанике, да је
одавно јануар проглашен за најдужи месец у календарској
години. Набавка робе, од хране до поклона, прераста у непрегледне колоне у саобраћају и нервозна цупкања на касама. Они без осећаја за естетику најпре своје излоге украсе
процентима попуста довољно великим и за оне са озбиљним
диоптријама. Подржавамо попусте, чак им се и радујемо, али
једнако је битно украсити излоге на начин да дочарају новогодишњу атмосферу и привуку пажњу пролазника. Највећи
број људи, нарочито деце, воли празничну атмосферу и новогодишњи шарм лепо украшених излога. Излог украшен са
пуно укуса привући ће пажњу пролазника, чак и ако на себи
нема силне натписе са снижењима. Искористите све то да
привучете људе у радњу, а вешти трговци ће се за њих онда
лако побринути.

Новогодишњи коктел

Украшавање пословног простора
Уз сав ризик да се неће свидети појединим колегама који
то сматрају празничном патетиком, обавезно украсите свој
пословни простор новогодишњим украсима. Научници су
одавно доказали да радно окружење има огроман утицај на
атмосферу у колективу, као и на међуљудске односе. Већина
људи ће позитивно одреаговати на украшавање свог радног
простора. Наш савет је да направите мању паузу и иницирате заједничко украшавање новогодишње јелке и свих других
просторија. То ће бити права прилика да се људи опусте, дру-
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Новогодишњи коктели или ручкови одавно су пракса у
многим фирмама. Схватите их као неку врсту тимбилдинга
и поклоните запосленима мало времена и пажње. Потрудите се да у нову пословну годину уђу са пуно оптимизма и
љубави према свом послу. Заборавите на било какву врсту
критике и покушајте да им дате до знања да су битан шраф и
да верујете да заједно можете још више и боље. Уколико вам
могућности дозвољавају, обрадујте их неким мањим поклонима или новчаним наградама. Посебну пажњу поклоните
онима који су ту најдуже и покажите свима да цените лојалност и посвећеност. И новогодишњи пакетићи за децу запослених су гест који ће свакога одушевити. Уложите у добитак!
Извор: Пословналогистика.рс
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

234
У ОВОМ БРОЈУ

СЛОБОДНA РАДНA 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
Бе о г ра д
ПРЕКРШАЈНИ СУД У БЕОГРАДУ
11000 Београд, Тимочка 14

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких
радних места у суду:

1. Радно место за извршне предмете, звање:
референт
4 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен средње стручне спреме, друштвеног,
природног или техничког смера, најмање две године радног
искуства у струци, положен државни стручни испит и познавање рада на рачунару.
Стручна оспособљеност, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање надлежности, организације и рада Прекршајног суда - усмено, познавање и
примена одредби судског пословника које се односе на рад
писарнице - усмено, познавање опште културе - усмено
(интервју).

2. Уписничар, звање: референт
3 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен средње стручне спреме, друштвеног,
природног или техничког смера, најмање две године радног
искуства у струци, положен државни стручни испит и познавање рада на рачунару.
Стручна оспособљеност, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање рада на рачунару
- практичним радом на рачунару, познавање надлежности,
организације и рада Прекршајног суда - усмено, познавање
и примена одредби судског пословника које се односе на
рад писарнице - усмено, познавање опште културе - усмено
(интервју).

3. Експедитор, звање: референт
1 извршилац

УСЛОВИ: IV степен средње стручне спреме, друштвеног,
природног или техничког смера, најмање две године радног
искуства у струци, положен државни стручни испит и познавање рада на рачунару.
Стручна оспособљеност, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање рада на рачунару
- практичним радом на рачунару, познавање надлежности,
организације и рада Прекршајног суда - усмено, познавање
и примена одредби судског пословника које се односе на
рад писарнице - усмено, познавање опште културе - усмено
(интервју).

4. Записничар, звање: референт, за седиште
Суда у Тимочкој улици
3 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен средње стручне спреме, друштвеног,
природног или техничког смера, најмање две године радног
искуства у струци, положен државни стручни испит, положен стручни испит за дактилографа I класе и познавање
рада на рачунару.
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5. Записничар, звање: референт, за Одељење
Суда у Гроцкој
1 извршилац

УСЛОВИ: IV степен средње стручне спреме, друштвеног,
природног или техничког смера, најмање две године радног
искуства у струци, положен државни стручни испит, положен стручни испит за дактилографа I класе и познавање
рада на рачунару.
ОСТАЛО: Сви кандидати поред наведених посебних услова
морају да испуњавају и услове прописане чланом 45 став 1
Закона о државним службеницима. Рок за подношење пријаве је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана када је
конкурс оглашен у „Службеном гласнику РС“. Поред „Службеног гласника РС“ конкурс ће бити објављен и у публикацији „Послови“.
Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум
и место рођења, адресу становања, контакт телефон, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства
са кратким описом послова на којима је кандидат радио до
подношења пријаве на конкурс, податке о посебним областима знања.
Место рада: За једно радно место записничара, место рада
је у Одељењу Суда у Гроцкој, Булевар ослобођења 2, а за
остала радна места место рада је у седишту Суда у Тимочкој
улици и просторима које Суд користи у Београду.
Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: За сва радна места потребно је приложити следећа документа: оригинал или оверену фотокопију дипломе или уверења којим се
доказује стручна спрема, према условима из огласа; оригинал или оверену фотокопију уверења да против кандидата
није покренута истрага, нити је подигнута оптужница - не
старије од шест месеци; оригинал или оверена фотокопија
извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена
фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде
бивших послодаваца), према условима из огласа за свако
радно место; оригинал или оверена фотокопија уверења о
држављанству - не старије од шест месеци; оверена фотокопија радне књижице; оригинал или оверена фотокопија
доказа о положеном државном стручном испиту, према условима огласа. Докази приложени у фотокопији морају бити
оверени код надлежног органа - у општини или суду. Државни службеник који се пријављује на конкурс уместо уверења
о држављанству и извода из матичне књиге рођених прилаже решење о распоређивању или премештају на радно
место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.
Доказ о здравственој способности прилажу кандидати који
буду изабрани по конкурсу.
Напомене: Кандидати који се пријављују на више радних места у оквиру конкурса подносе појединачне пријаве
за свако радно место, с тим што у пријави наводе уз коју
су пријаву приложили тражена документа. Посебно треба
нагласити у пријави уколико се иста подноси за радно место
записничара у Одељењу Суда у Гроцкој. Пријаве уз које нису
приложени сви потребни докази, у оригиналу или у овереној фотокопији, непотпуне, неблаговремене, недопуштене и
неразумљиве пријаве биће одбачене закључком конкурсне
комисије. Кандидати чије пријаве испуњавају услове овог
конкурса биће благовремено обавештени о датуму и времену провере стручне оспособљености, знања и вештина,
путем телефона који наведу у пријави као контакт, а сва
писмена ће бити достављана на адресе наведене у пријави. Кандидати заснивају радни однос на неодређено време,
а кандидати који први пут заснивају радни однос у државним органима, подлежу пробном раду у трајању од 6 месеци.
Кандидати без положеног државног стручног испита примају
се у радни однос под условом да тај испит положе у року од
шест месеци, до истека пробног рада.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Администрација и управа
Адреса на коју се подносе пријаве: Прекршајни суд у Београду, Тимочка 14, са назнаком: „За јавни конкурс“.
Лице задужено за давање обавештења о конкурсу: Душанка Миладиновић - шеф кадровске и опште службе, контакт
телефон: 011/2835-592.

Јагодина
ГРАДСКА УПРАВА ЗА СКУПШТИНСКЕ
И НОРМАТИВНЕ ПОСЛОВЕ
35000 Јагодина, Краља Петра I 6

Административни секретар за послове
информисања и протокола у Градској управи за
скупштинске и нормативне послове
на одређено време ради замене и до повратка
привремено одсутног запосленог радника

УСЛОВИ: средња школска спрема - IV степен стручне спреме, економско - трговинска, гимназија, медицинска, управна
и друга школа друштвеног смера, познавање рада на рачунару, 1 година радног искуства и положен државни стручни
испит.
ОСТАЛО: Поред посебних услова, кандидат мора да испуњава и услове из члана 6 Закона о радним односима у државним органима: да је држављанин Републике Србије, 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, да има
општу здравствену способност. Пријаве на оглас са доказима о испуњавању услова подносе се у року од 8 дана од дана
објављивања, на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

К ра љ е в о
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА

36210 Врњачка Бања, Крушевачка 17

Извршилац на пословима шефа протокола
председника Општине

на одређено време до повратка одсутног радника, за
рад у Одељењу за стручне послове органа Општине,
Општинске управе Општине Врњачка Бања
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, високо образовање
стечено на студијама другог степена (дипломске академске
студије-мастер, специјалистичке струковне студије) у образовном пољу друштвено-хуманистичких наука, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири године-политиколошки, правни, филозофски или економски факултет
и најмање 1 година радног искуства у струци, да је кандидат држављанин Републике Србије, да је пунолетно лице,
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. Пријаве се подносе Општинској управи Општине Врњачка Бања, Крушевачка
17, у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
разматрати.

Ле с к о в а ц
ЦЕНТАР ЗА ЕКОНОМИКУ ДОМАЋИНСТВА
„ДАНИЦА ВУКСАНОВИЋ“
16000 Лесковац, Партизанска 7

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
35213 Деспотовац, Моравска 28
тел. 035/611-394

Директор
УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степена
(мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године и одговарајући
академски, односно стручни назив утврђен у области правних економских, психолошких, педагошких, андаргошких и
социолошких наука, односно стручни назив: дипломирани
социјални радник, најмање 5 година радног искуства у струци, држављанство Републике Србије, да кандидат поседује организаторске способности, да се против кандидата не
води кривични поступак и да није осуђиван на безусловну
казну затвора за кажњиво дело које га чини неподобним за
рад у државним органима, општа здравствена способност
која се доказује лекарским уверењем. Сваки кандидат који
испуњава горенаведене услове дужан је да поднесе програм
рада за мандатни период за који конкурише. Избор директора врши се на период од 4 године. Пријаве са доказима
о испуњености услова доставити у року од 15 дана од дана
објављивања, на горенаведену адресу.

НСЗ Позивни центар

0800 300 301
(позив је бесплатан)
Бесплатна публикација о запошљавању

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: да је кандидат пунолетан и пословно способан; да
је држављанин Републике Србије; високо образовање стечено на основним студијама у трајању од најмање четири године (правне, економске, техничке или трехнолошке струке);
најмање 3 године радног искуства; да није осуђиван за кривично дело против привреде, правног саобраћаја и службене дужности; да се против њега не води истрага и да против
њега није подигнута оптужница; да му није изречена мера
безбедности забране обављања делатности која је претежна
делатност установе; да познаје пословање предузећа.
ОСТАЛО: Докази који се прилажу уз пријаву: извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству; диплома о
стручној спреми; исправе којима се доказује радно искуство
(потврде или уверења којима се доказује да има најмање
3 године радног искуства); кратка радна биографија; уверење надлежног органа да није осуђиван за кривично дело
против привреде, правног саобраћаја и службене дужности;
уверење надлежног органа да се против њега не води истрага и да против њега није подигнута оптужница; предлог
програма рада и развоја установе. Сви докази прилажу се у
оригиналу или у овереној фотокопији. Пријава са доказима
о испуњавању услова подноси се препорученом пошиљком
или лично на адресу Центра, са назнаком: „За јавни конкурс
за именовање директора“. Рок за подношење пријаве је 15
дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања.
Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, Управни одбор одбацује закључком против кога није допуштена посебна жалба.
31.12.2013. | Број 550 - 551 |
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Ни ш
ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ МЕРОШИНА

18252 Мерошина, Цара Лазара 17
Оглас објављен 11.12.2013. године у публикацији
„Послови“, поништава се у целости.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ГРАДСКА ОПШТИНА ЦРВЕНИ КРСТ
УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
ЦРВЕНИ КРСТ
18000 Ниш, Булевар 12. фебруар 89
тел. 018/583-700

извод из матичне књиге рођених (издат после 01.03.2010.
године); уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци); лекарско уверење; оверену копију доказа о радном искуству; доказ да нису осуђивани за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци
или за кажњиво дело које их чини неподобним за обављање
послова у државном органу (оригинал или оверена фотокопија); друге доказе о испуњености услова из огласа. Пријаве са потребном документацијом слати на адресу: Градска
општина Црвени Крст, Управа Градске општине Црвени
Крст, Булевар 12. фебруар 89, Ниш, са назнаком: „Оглас за
пријем у радни однос на одређено време“, са називом радног места за које се конкурише или доставити лично писарници Управе Градске општине Црвени Крст, канцеларија бр.
4. Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и пријаве уз
које нису приложени сви потребни докази о испуњености
услова из огласа неће се узимати у разматрање.

Нови Са д

Оглас објављен 18.12.2013. године у публикацији
„Послови“, поништава се у целости.

СЕКРЕТАРИЈАТ ВЛАДЕ
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

ГРАДСКА ОПШТИНА ЦРВЕНИ КРСТ
УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
ЦРВЕНИ КРСТ

Самостални стручни сарадник II за
материјално-финансијске и студијскоаналитичке послове

18000 Ниш, Булевар 12. фебруар 89
тел. 018/583-700

Послови сарадње са јавним предузећима

за рад у Служби за инспекцијске, комуналностамбене и имовинско-правне послове, на одређено
време до 12 месеци
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, правни, економски,
факултет заштите на раду; електронски факултет; висока
грађевинска школа струковних студија, грађевински смер;
факултет за менаџмент, смер оперативни менаџмент; најмање 12 месеци радног искуства у струци; да је кандидат
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.

Комунални послови

за рад у Служби за инспекцијске, комуналностамбене и имовинско-правне послове, на одређено
време до 12 месеци
УСЛОВИ: средња школа саобраћајног усмерења, трговинска
школа или гимназија; најмање 12 месеци радног искуства у
струци; да је кандидат 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.

Хигијеничар

за рад у Служби за опште и правне послове, на
одређено време до 12 месеци
УСЛОВИ: завршена основна школа; најмање 6 месеци радног искуства у струци; да је кандидат 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.
ОСТАЛО: Учесници огласа су дужни да уз пријаву доставе:
оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми;
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21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16

на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства
УСЛОВИ: високо образовање стечено у области економских
наука на студијама другог степена (дипломске академске
студије - мастер, специјалистичке академске студије), односно на основним студијама економије у трајању од најмање 4
године, положен државни стручни испит, најмање пет година радног стажа у струци, основни ниво оспособљености за
рад на рачунару - ЕCDL START и пробни рад од три месеца.
Посебни услови: У радни однос у државном органу не може
бити примљено лице које је осуђивано за кривично дело на
безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за
кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу.
Опис послова радног места: обавља сложеније материјално-финансијске и студијско-аналитичке послове за потребе
Секретаријата и покрајинске владе, припрема финансијске
планове, прати њихову реализацију и извршење, припрема
извештаје о укупним приходима и расходима Секретаријата
и покрајинске владе, припрема и комплетира документацију
за извршење финансијских планова, реализује приспеле
финансијске обавезе у Секретаријату и покрајинској влади, води пословне књиге и усклађује их са главном књигом
трезора, саставља консолидоване периодичне и годишње
извештаје и обавља друге послове које му повере секретар
и помоћник секретара.
Одлука о избору: Одлуку о избору између пријављених
кандидата доноси секретарка Владе Аутономне Покрајине
Војводине.
Место рада: Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16.
Рок за подношење пријаве је 8 дана. Рок почиње да тече
наредног дана од дана када оглас објави организација
надлежна за послове запошљавања у огласним новинама
„Послови“. Рок почиње да тече 01. јануара 2014. године, а
истиче 08. јануара 2014. године.
Адреса на коју се подносе пријаве: Секретаријат Владе Аутономне Покрајине Војводине, Булевар Михајла Пупина 16,
Нови Сад.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Администрација и управа
Име лица задуженог за давање обавештења о огласу: Весна
Аршинов, помоћница секретарке Владе Аутономе Покрајине
Војводине, број телефона: 021/4874-260.
Докази који се прилажу: пријава на оглас у којој је потребно
навести тачну адресу становања и контакт телефон; фотокопија личне карте, односно испис очитане биометријске
личне карте; фотокопија радне књижице; CV - радна биографија; уверење о држављанству - не старије од шест месеци
(оригинал или оверена фотокопија); уверење да кандидат
није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или кажњаван за дело које га
чини неподобним за обављање послова у државном органу,
издато од стране МУП-а - не старије од шест месеци; доказ о
одговарајућој стручној спреми (оригинал или оверена фотокопија); уверење о положеном државном стручном испиту
за рад у органу управе (оригинал или оверена фотокопија);
потврда о оспособљености за рад на рачунару (ЕCDL START)
- 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).
Напомена: Кандидат који буде изабран дужан је да достави лекарско уверење о општој здравственој способности, не
старије од 6 месеци.

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

Радник на обезбеђењу

за рад у Одељењу за општу управу и скупштинске
послове, због повећаног обима рада до 12 месеци
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, друштвеног, природног
или техничког смера, завршен курс ППЗ, 6 месеци радног
искуства. 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 нису осуђивани за кривично дело на безусловну
казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело
које их чини неподобним за обављање послова у државним
органима. Избор кандидата извршиће се у року од 15 дана
од дана истека рока за оглашавање. Пријаву са документацијом поднети 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 или на број телефона: 012/539-651.

Национална служба за
запошљавање

Преквалификације
доквалификације
Стекните конкурентску
предност
Бесплатна публикација о запошљавању

ОПШТИНСКА УПРАВА

12300 Петровац на Млави, Српских владара 165

Виши сарадник за вођење уписника
на одређено време од 6 месеци

УСЛОВИ: висока школа струковних студија друштвеног смера (VI степен стручне спреме), 1 година радног искуства у
струци, положен стручни испит за рад у органима државне
управе.

Стручни сарадник за послове информисања и
поступање по захтевима за информације од
јавног значаја
на одређено време од 6 месеци

УСЛОВИ: висока стручна спрема друштвеног смера (VII степен стручне спреме), 1 година радног искуства у струци,
познавање енглеског језика, положен стручни испит за рад
у органима државне управе.

Возач

на одређено време од 6 месеци
УСЛОВИ: средња стручна спрема (IV степен стручне спреме), положен возачки испит најмање „Б“ категорије, 1 година радног искуства у струци.

Комунални инспектор, виши сарадник
на одређено време од 6 месеци

УСЛОВИ: висока или виша стручна спрема (VII или VI степен
стручне спреме), 3 године радног искуства, положен стручни
испит за рад у органима државне управе.

Стручни сарадник за послове ликвидатуре
на одређено време од 6 месеци

УСЛОВИ: висока стручна спрема, економски факултет (VII
степен стручне спреме), 1 година радног искуства у струци,
положен стручни испит за рад у органима државне управе.
ОСТАЛО: Уз пријаву на оглас доставити: доказ да је лице
држављанин Републике Србије - уверење о држављанству,
извод из матичне књиге рођених, фотокопију личне карте
(све странице), да има прописану стручну спрему (оверена
фотокопија дипломе), доказ да има прописано радно искуство (оверена фотокопија радне књижице), уверење о положеном стручном испиту за рад у органима државне управе, уверење о општој здравственој способности (лекарско
уверење), уверење да се не води истрага, нити се спроводе
истражне радње, нити се води кривични поступак по оптужници и оптужном предлогу који није правноснажно окончан,
уверење 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. Оглас је отворен 8 дана од дана објављивања.
Пријаве на оглас са потребном документацијом слати на
адресу Општине.

Ваша права адреса:

http://www.nsz.gov.rs/
31.12.2013. | Број 550 - 551 |

13

Администрација и управа

С р е м с к а Мит р о в и ц а
ОПШТИНА РУМА
ОПШТИНСКА УПРАВА
22400 Рума, Орловићева 5

Оглашава радна места на одређено време због
повећаног обима посла, на период до 12 месеци:

1) Начелник Одељења за привреду и буџет
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме (економски или правни факултет); 5 година радног искуства у струци; положен
државни стручни испит.

2) Послови ликвидатора борачко-инвалидске
заштите
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме (средња школа усмереног или општег образовања или економска школа); 1 година
радног искуства; положен државни стручни испит.

3) Послови комуникације са јавношћу за
потребе органа општине и административни
послови
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме (средња школа усмереног или општег образовања); 1 година радног искуства;
познавање енглеског језика.
ОСТАЛО: Поред наведених посебних услова, кандидат мора
испуњавати и опште услове предвиђене чланом 6 Закона
о радним односима у државним органима, односно да је
држављанин Републике Србије, да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци
или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање
послова у државном органу, као и да поседује општу здравствену способност. У пријави на оглас кандидат је дужан да
назначи за које радно место конкурише, као и да приложи
следећу документацију: кратку биографиј, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству РС, диплому
или сведочанство о одговарајућем степену стручне спреме,
уверење о положеном државном стручном испиту (за радна места наведена под редним бројевима 1 и 2), доказ о
испуњавању услова у погледу познавања енглеског језика
(за радно место под редним бројем 3), уверење да се не
води кривични поступак (издаје суд), уверење о некажњавању (издаје орган унутрашњих послова), оверену копију
радне књижице или други доказ о радном искуству, очитану
личну карту или оверену копију личне карте. Након одлуке о
избору, а пре уручења решења о заснивању радног односа,
кандидат је дужан да достави и уверење о општој здравственој способности (издаје надлежна здравствена установа).
Сва документа неопходно је приложити у оригиналу или у
овереној копији, док датум издавања уверења о држављанству РС, уверења да се не води кривични поступак и уверења о некажњавању не сме бити старије од 6 месеци. Рок
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања. Пријаве са
доказима о испуњавању услова из огласа подносе се поштом
на адресу: Општинска управа Општине Рума, 22400 Рума,
Орловићева 5, са назнаком: „За оглас“ или лично предајом
на шалтеру писарнице. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узимати у разматрање. Изабрани кандидат за радно
место под редним бројем 3 је у обавези да положи државни стручни испит за рад у органима управе, у року од шест
месеци од дана заснивања радног односа. За све информације у вези са овим огласом контактирати персоналну службу Општинске управе, на број телефона: 022/433-910.
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ОПШТИНА ИРИГ - ОПШТИНСКА УПРАВА
22406 Ириг, Војводе Путника 1
тел. 022/400-600

Директор д.о.о. Агенције за рурални развој
Општине Ириг, Ириг
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидати морају испуњавати следеће услове: најмање средња стручна спрема; најмање пет година радног
искуства, од чега најмање годину дана на пословима руралног развоја; организационе и комуникационе способности и
рад на рачунару. Рок за подношење пријава је 8 дана. Рок
почиње да тече наредног дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве са потребним доказима доставити Служби Скупштине општине и Општинског већа, контакт
телефон: 022/400-600, контакт особа је Владимир Ристић.

Су б о ти ц а
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ЗА ОПШТИНЕ
БАЧКА ТОПОЛА И МАЛИ ИЂОШ
24300 Бачка Топола, Петефи бригаде 20
тел. 024/715-810

Радник на управно-правним пословима у
Центру за социјални рад за општине Бачка
Топола и Мали Иђош, Оделење у Малом Иђошу
са 50% радног времена, на одређено време до
повратка раднице са породиљског одсуства

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, висока стручна спрема,
дипломирани правник, 1 година радног искуства. Уз пријаву
на конкурс кандидат треба да достави следећу документацију: оверену фотокопију дипломе, уврење о држављанству,
извод из матичне књиге рођених, лекарско уверење о здравственој способности, уверење суда да није осуђиван за кривична дела која га чине неподобним за рад у државним органима или за кривично дело за које је изречена казна затвора
у трајању од 6 месеци. Тражену документацију доставити у
року од 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“, на горенаведену адресу.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ЗА ОПШТИНЕ
БАЧКА ТОПОЛА И МАЛИ ИЂОШ
24300 Бачка Топола, Петефи бригаде 20
тел. 024/715-810

Оглас објављен 04.12.2013. године у публикацији
„Послови“, поништава се у целости.

Ужице
ОПШТИНСКА УПРАВА КОСЈЕРИЋ
31260 Косјерић, Олге Грбић 10
тел. 031/781-460

Стручни сарадник за послове скупштине и већа

на одређено време до повратка радника са боловања
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, друштвеног смера,
1 година радног искуства; држављанство РС; прописана стручна спрема; 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. Пријаве се подносе начелнику
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Администрација и управа / Трговина и услуге / Грађевинарство и индустрија
Општинске управе Косјерић, са назнаком: „За конкурс“, на
горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узимати у разматрање.

WIENER STADTISCHE ОSIGURANJE АDО
11070 Нови Београд, Трешњиног цвета 1

Менаџер продаје

В ра њ е
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН

17510 Владичин Хан, Светосавска 1
тел. 017/473-142

Послови интерне контроле у оквиру трезора,
координације и вођења помоћних пословних
књига за индиректне кориснике буџета
УСЛОВИ: висока школска спрема - економски факултет,
односно VII степен и чл. 6 Закона о радним односима у
државним органима. Извршилац наведен у овом огласу прима се као приправник-волонтер у Општинској управи Општине Владичин Хан, на одређено време од 12 месеци. Рок за
пријављивање је 8 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“.

Зајечар
„КОПАОНИК“ АД - ОГРАНАК ЗАЈЕЧАР
19000 Зајечар, Филипа Кљајића 2
тел. 019/421-085

Директор Огранка Зајечар
УСЛОВИ: радно искуство на тим пословима, VII степен захтеване стручне спреме, израда предлога бизнис плана за огранак Зајечар, а према подацима и параметрима које би добили од генералног директора, после састанка и разговора. CV
доставити на е-mail: pravnasluzba.kopaonik@gmail.com.

Трговина и услуге

на одређено време од 6 месеци
2 извршиоца
УСЛОВИ: VII или IV степен стручне спреме у било ком занимању, познавање рада на рачунару, познавање енглеског
језика (почетни ниво), возачка дозвола, искуство у продаји,
на менаџерским - лидерским позицијама. Пријаве слати на
е-mail: t-djunisijevic@wiener.cо.rs, у року од 30 дана од дана
објављивања.

Грађевинарство и индустрија
„ПОЛИТЕК“ ДОО

34000 Крагујевац, Дивостински пут бб
тел. 034/6305-057
e-mail: info@politek.rs

Менаџер производње

лице за организовање процеса производње,
набавку и контролу
УСЛОВИ: машински инжењер - VI степен стручне спреме,
најмање 5 година радног искуства у струци, знање енглеског језика - почетни ниво и знање рада на рачунару. Заинтересовани кандидати могу да проследе радне биографије
на горенаведену мејл адресу или позвати на број телефона:
034/6305-057, најкасније до 20.01.2014. године.

ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ПЛАНУМ“ АД
11080 Земун, 22. октобра 15
тел. 011/2108-618
e-mail: kadrovska@planum.rs

ВКВ и КВ минер

„FUNIA“ DОО

на одређено време 12 месеци, место рада: Брђани
6 извршилаца

Менаџер играонице

Опис посла: рад на пословима бушења, минирања и осталим
минерским радовима код изградње тунела.

11070 Нови Београд, Савски насип 7

2 извршиоца

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, менаџмент, искуство у
менаџерским и/или организаторским пословима, познавање
рада на рачунару, возачка дозвола „Б“ категорије, знање
енглеског језика (средњи ниво), да кандидат није кривично
кажњаван, пробни рад 3 месеца.

Хостеса

2 извршиоца

УСЛОВИ: минимум III степен стручне спреме, 12 месеци
радног искуства, обезбеђен смештај. Конкурс је отворен до
попуне радних места. Лице за контакт: Снежана Филиповић.

Најкраћи пут
до посла

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у било ком занимању,
знање енглеског језика (средњи ниво), пробни рад 3 месеца.

Аниматор

8 извршилаца
УСЛОВИ: VII или IV степен стручне спреме у било ком занимању, искуство у раду са децом и раду у играоници, знање
енглеског језика (средњи ниво), пробни рад 3 месеца.
ОСТАЛО: Пријаве слати на е-mail: оffice@аdv-bijelic.cо.rs, у
року од 10 дана од дана објављивања.
Бесплатна публикација о запошљавању

Сајмови
запошљавања
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Медицина

Mедицина
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
11000 Београд, Краља Милутина 8

Оглашава слободна радна места за
рад у држави Катар
Послодавац: Клиника „Аспетар“, Доха, држава Катар (једна од најпознатијих светских клиника специјализована за
ортопедију и спортску медицину, део је спортске академије
„Аspire Zone“).
Исказала је потребу за већим бројем извршилаца следећих
профила:

1. Доктор специјалиста спортске медицине
2. Доктор специјалиста - клупски лекар са
искуством у спортској медицини
3. Физиотерапеут
4. Медицински техничар
5. Масер

УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА КЛИНИКА
11000 Београд, Тиршова 10
тел. 011/2060-676

Медицинска сестра - техничар

на одређено време по основу замене
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска школа педијатријског или општег смера; положен стручни испит;
најмање шест месеци радног исксутва. Пријаве слати у
затвореној коверти, на наведену адресу Клинике, са назнаком: „Пријава на конкурс за пријем медицинске сестре - техничара на одређено време по основу замене - 1 (један) извршилац“. Кандидати су дужни да доставе: кратку биографију;
фотокопију личне карте; фотокопију дипломе о завршеној
школи; фотокопију дипломе о положеном стручном испиту;
оверену фотокопију радне књижице.

Лабораторијски техничар

на одређено време по основу замене

Посебна знања и вештине: висок ниво знања енглеског
језика.

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска школа, смер
лабораторијски техничар; положен стручни испит; најмање
шест месеци радног исксутва. Пријаве слати у затвореној
коверти, на наведену адресу Клинике, са назнаком: „Пријава
на конкурс за пријем лабораторијског техничара на одређено време по основу замене - 1 (један) извршилац“ . Кандидати су дужни да доставе: кратку биографију; фотокопију личне карте; фотокопију дипломе о завршеној школи;
фотокопију дипломе о положеном стручном испиту; оверену
фотокопију радне књижице.

Потребна документација: радна биографија/CV на српском и енглеском језику; пропратно писмо на српском језику.

ОСТАЛО: Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

Место рада: град Доха, држава Катар.
Радно искуство: неопходно радно искуство у наведеним професијама.

Начин конкурисања: Документацију доставити на е-mail:
zaposljavanje@nsz.gov.rs или поштом на адресу: Национална
служба за запошљавање, Дечанска 8/V, 11000 Београд, са
назнаком: „За конкурс: Катар, назив радног места за које се
конкурише: _ _ _ _“.
(Неопходно је определити се за један од понуђених начина
достављања документације).
Информације о условима рада кандидати ће добити на разговору са послодавцем.
О месту и термину одржавања разговора биће обавештени
кандидати који уђу у ужи избор, путем телефона.
Рок за достављање радних биографија је до 15.01.2014.
године.

Национална служба за
запошљавање

Обука за активно
тражење посла
Информисаност
сигурност
самопоуздање
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СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА „КАРАЏИЋ“
Петровац на Млави, Рударска 1
тел. 012/331-462

Стоматолошка сестра
УСЛОВИ: стоматолошка сестра - IV степен стручне спреме,
6 месеци радног искуства, лице млађе од 30 година, замена
лица по члану 45. Конкурс је отворен до попуне радног места. Заинтересовани кандидати могу да се јаве на на горенаведени број телефона. Лице за контакт: Радивоје Караџић.

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

Лекар специјалиста опште хирургије
рад на одређено време

Опис посла: послови лечења, превијања, операције и остали
послови које подразумева болничка хирургија.
УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, лекар специјалиста.
Трајање конкурса: до попуне радног места. Заинтересовани кандидати се путем датог броја телефона, електоронским
путем или путем поште могу обратити особи за контакт:
Бојана Скрлатовић.

Ваша права адреса:

http://www.nsz.gov.rs/
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Медицина / Пољопривреда и ветерина

ОПТИКА „ФОКУС-ЛЕНС“

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

Офталмолог
УСЛОВИ: специјалиста офталмологије - VII/2 степен или
дипломирани дефектолог - тифлолог - VII/1 степен стручне спреме; 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.

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКА ОРДИНАЦИЈА
ИЗ ГИНЕКОЛОГИЈЕ И АКУШЕРСТВА „ХОЛИМЕД“
11000 Београд, Пуковника Миленка Павловића 14
e-mail: ginekologijaholimed1@gmail.com

Специјалиста гинекологије и акушерства

АПОТЕКА „ЗДРАВЉЕ“

11420 Смедеревска Паланка
Првог српског устанка 133
тел. 026/321-520

Административни радник - приправник
УСЛОВИ: На конкурс се може пријавити лице које поред
општих услова утврђених законом испуњава следеће услове: завршена средња стручна спрема, економски техничар,
положен возачки испит „Б“ категорије. Приправнички стаж у
трајању од три месеца ради оспособљавања за самостални
рад у апотеци је волонтерски. Пријаве са доказом о испуњености услова слати на горенаведену адресу, са назнаком: „За
конкурс“. Ближа обавештења могу се добити на број телефона: 026/321-520. Особа за контакт: Снежана Милојичић.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПИРОТ

Место рада: Земун - Батајница

18300 Пирот, Кеј бб

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, положен стручни
испит и поседовање лиценце, познавање рада на рачунару,
познавање енглеског језика, радно искуство на наведеним
пословима минимум 2 године. Конкурс је отворен до попуне
радног места. Лице за контакт: Илија Вуковљак.

Оглас објављен 04.12.2013. године у публикацији
„Послови“, за радна места: доктор медицине на специјализацији из микробиологије и доктор медицине на специјализацији из епидемиологије, ради
добијања сагласности Министарства здравља РС за
специјализацију, поништава се у целости.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ДОМ ЗДРАВЉА „1. ОКТОБАР“
26360 Пландиште, Карађорђева 13
тел. 013/861-230

Оглас објављен 18.12.2013. године у публикацији
„Послови“, за радно место: фармацеутски техничар,
поништава се у целости.

Пољопривреда и ветерина
„МТИ ПРЕРАДА ДРВЕТА“ ДОО
36000 Краљево, Индустријска 23
тел. 036/314-347

Дипломирани шумарски инжењер
на одређено време

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР СУРДУЛИЦА
17530 Сурдулица, Српских владара 111
тел. 017/815-300, 815-182

Медицинска сестра - педијатријски смер

за рад на дечјем одељењу ОЈ Болница „Сурдулица“
УСЛОВИ: IV степен, завршена средња медицинска школа педијатријски смер, положен стручни испит. Поред оверене
фотокопије дипломе и уверења о положеном стручном испиту, уз пријаву на оглас кандидат доставља и извод из матичне књиге рођених, односно венчаних (лица која су имала
промену презимена) и лекарско уверење.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ
„ГОРЊА ТОПОНИЦА“
18202 Горња Топоница

Возач „Д“ категорије

на одређено време до 12 месеци
УСЛОВИ: III степен стручне спреме и положен возачки испит
за возача „Д“ категорије. Кандидат уз пријаву - биографију
треба да достави: оверену фотокопију дипломе; оверену
фотокопију возачке дозволе; извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узимати у разматрање.
Бесплатна публикација о запошљавању

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме.

Шумарски техничар
на одређено време

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме.
ОСТАЛО: Рок за пријаву је 15 дана од дана објављивања у
публикацији „Послови“. Неблаговремене пријаве неће бити
узете у разматрање.

ЛОВАЧКО УДРУЖЕЊЕ „БОЉЕВАЦ“
19370 Бољевац, Краља Александра 5
тел. 030/463-766

Ловочувар

за рад у ловишту „Црни Тимок“ Ловачког удружења
„Бољевац“
УСЛОВИ: општи услови предвиђени Законом о раду Републике Србије, најмање III степен, шумарске струке, дозвола за држање и ношење оружја, положен ловачки испит,
лиценца за обављање послова ловочувара, возачка дозвола
„Б“ категорије. Тражена документа приложити у оригиналу
или у овереној фотокопији: уверење о држављанству, извод
из матичне књиге рођених и уверење од надлежних судова
да се против кандидата не води истрага и да није подигнута
оптужница. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања у
публикацији „Послови“.
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ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Услови за пријем у
радни однос
Члан 120

У радни однос у установи може да буде примљено лице
под условима прописаним законом и ако:
1) има одговарајуће образовање;
2) има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима;
3) није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскрнављење, за кривично дело примање мита
или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање;
4) има држављанство Републике Србије.
5) зна језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад.
Услови из става 1. овог члана доказују се приликом
пријема у радни однос и проверавају се у току рада.
Доказ о испуњености услова из става 1. тач. 1), 4) и
5) овог члана подносе се уз пријаву на конкурс, а из
става 1. тачка 2) овог члана пре закључења уговора о
раду. Доказ из става 1. тачка 3) овог члана прибавља
установа.
Запосленом престаје радни однос ако се у току радног односа утврди да не испуњава услове из става 1.
овог члана или ако одбије да се подвргне лекарском
прегледу у надлежној здравственој установи на захтев
директора.

Бе о г ра д
ВИСОКА ЗДРАВСТВЕНА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У БЕОГРАДУ
11080 Земун, Цара Душана 254

Професор струковних студија, област
Дерматологија

на одређено време до 1/3 радног времена допунски рад
УСЛОВИ: VIII степен, докторат медицинских наука из
области дерматологије или дерматовенерологије.

Предавач, област Дерматологија

на одређено време до 1/3 радног времена - допунски
рад
УСЛОВИ: VII/2 степен, магистеријум медицинских наука или
специјализација из дерматологије или дерматовенерологије,
искуство у настави 3 године.

Предавач, област Медицина, ужа научна област
Физикална медицина и рехабилитација

на одређено време до 1/3 радног времена - допунски
рад
УСЛОВИ: VII/2 степен, медицински факултет са специјализацијом из физикалне медицине и рехабилитације, искуство
у настави 3 године.

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

УСЛОВИ: VII/2 степен, магистеријум медицинских наука или
дефектолошких наука, медицински факултет или факултет
за специјалну едукацију и рехабилитацију са завршеном
вишом медицинском школом, одсек виших терапеута, смер
виших радних терапеута, искуство у настави 3 године.

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

УСЛОВИ: VII/2 степен, магистеријум медицинских наука или
дефектолошких или економских наука - област менаџмент
у здравству, са претходно завршеном вишом медицинском
школом, одсек виших медицинских сестара, искуство у
настави 3 године.

Предавач, област Техничко - технолошке науке,
ужа научна област Заштита животне средине
на одређено време до 1/3 радног времена - допунски
рад

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

Предавач, област Техничко - технолошке науке,
ужа научна област Урбанизам
на одређено време до 1/3 радног времена - допунски
рад

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

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

УСЛОВИ: VII/2 степен, магистеријум медицинских или дефектолошких или мултидисциплинарних наука са претходно
завршеним дефектолошким или педагошким факултетом и
вишом медицинском школом, одсек виших медицинских сестара, искуство у настави 3 године.

Професор струковних студија, област
Медицина, ужа научна област Физикална
медицина и рехабилитација

Предавач, област Медицина, ужа нучна област
Јавно здравље

УСЛОВИ: VIII степен, докторат медицинских наука из
области физикалне медицине и рехабилитације.

УСЛОВИ: VII/2 степен, специјализација из области социјалне
рехабилитације, дефектолошки факултет, искуство у настави 3 године.

на одређено време до 1/3 радног времена - допунски рад
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Наставник практичне наставе, област Техничко
- технолошке науке, ужа научна област
Заштита животне средине

на одређено време до 1/3 радног времена - допунски
рад
УСЛОВИ: VII/1 степен, факултет заштите на раду или дефектолошки факултет, са завршеном вишом медицинском школом, одсек виших санитарних техничара, искуство у струци
3 године.

Наставник практичне наставе, област
Медицина, ужа научна област Хигијена

на одређено време до 1/3 радног времена - допунски
рад
УСЛОВИ: VII/1 степен, факултет заштите на раду, дефектолошки факултет или факултет здравствених наука, са претходно завршеном вишом медицинском школом, одсек виших
санитарних техничара, искуство у струци 3 године.

Наставник практичне наставе, област Природно
- математичке науке, ужа научна област Хемија
на одређено време, са 50% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен, фармацеутски факултет, искуство у
настави или струци 3 године.

Наставник практичне наставе, област
Медицина, ужа нучна област Фармација
на одређено време, са 50% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен, фармацеутски факултет, искуство у
настави или струци 3 године.

Наставник практичне наставе, област
Медицина, ужа научна област Здравствена нега
на одређено време
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен, педагошки или дефектолошки факултет или факултет за менаџмент у здравству, са претходно
завршеном вишом медицинском школом, одсек виша медицинска сестра - техничар, искуство у струци 3 године.

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

УСЛОВИ: VII/1 степен, факултет организационих наука,
одсек за информационе системе, искуство у настави или
струци 3 године.

Наставник практичне наставе, област
Медицина, ужа научна област Исхрана

на одређено време, са 75% радног времена
УСЛОВИ: VII/1 степен, факултет организационих наука, са
претходно завршеном вишом медицинском школом, одсек
виши дијететичар нутрициониста, искуство у настави или
струци 3 године.

Сарадник у настави, област Медицина, ужа
научна област Здравствена нега
на одређено време од једне године
2 извршиоца

УСЛОВИ: VI степен, специјалиста струковна медицинска сестра са претходно завршеном високом здравственом школом
струковних студија, струковна медицинска сестра, са радним
искуством од најмање једне године.
Бесплатна публикација о запошљавању

Сарадник у настави, област Медицина,
ужа научна област Физикална медицина и
рехабилитација

на одређено време од једне године, до 1/3 радног
времена - допунски рад
4 извршиоца
УСЛОВИ: VI степен, виша медицинска школа, одсек виших
терапеута, смер виших физиотерапеута или висока здравствена школа струковних студија, струковни физиотерапеут,
са радним искуством од најмање једне године.
ОСТАЛО: Општи и посебни услови предвиђени су Законом
о високом образовању, Статутом Школе и Правилником о
систематизацији радних места. Кандидати који конкуришу за
рад до 1/3 пуног радног времена на одређено време - допунски рад, потребно је да приложе и сагласност своје матичне организације у којој се налази у сталном радном односу.
Пријаве на конкурс са биографијом, овереним дипломама,
уверење 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.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОШ „КНЕЗ ЛАЗАР“

11550 Лазаревац, Бранка Радичевића 27а
тел. 011/8122-251
Оглас објављен 25.12.2013. године у публикацији
„Послови“ поништава се у целости.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОШ „ДИША ЂУРЂЕВИЋ“
11564 Вреоци, 2. октобар 8
тел. 011/8144-017

Оглас објављен 25.12.2013. године у публикацији
„Послови“, поништава се услед недостатка сагласности Министарства финансија за расписивање истог.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА
„СЛОБОДАН ПЕНЕЗИЋ КРЦУН“
11562 Јунковац, Бановски пут 2
тел. 011/8177-020

Оглас објављен 25.12.2013. године у публикацији
„Послови“, поништава се у целости.

Модеран
јавни сервис
Брз и ефикасан
одговор
на захтеве
клијената
31.12.2013. | Број 550 - 551 |
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Булевар краља Александра 73
тел. 011/3218-553
Расписује конкурс за избор у звање и заснивање
радног односа:

1. Редовни професор за ужу научну област
Техничка механика и теорија конструкција
2. Ванредни професор за ужу научну област
Подземне конструкције и саобраћајни тунели
са 30% радног времена, на одређено време од пет
година

3. Доцент за ужу научну област Геодетска
картографија и моделирање и менаџмент у
геодезији
на одређено време од пет година

4. Доцент за ужу научну област Инжењерска
геометрија, теорија, геометријска обрада и
презентација у грађевинарству
на одређено време од пет година

5. Асистент - студент докторских студија за ужу
научну област Математика
на одређено време од три године

6. Асистент - студент докторских студија за
ужу научну област Подземне конструкције и
саобраћајни тунели

са 70% радног времена, на одређено време од три
године
УСЛОВИ: За радна места бр. 1, 2, 3 и 4: VIII степен стручне спреме, докторат из уже научне области којој припада
наставни предмет. За радна места бр. 5 и 6: VII/1 степен
стручне спреме из уже научне области за коју се бира (студент докторских студија), у складу са чл. 72 став 1 Закона
о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 97/08,
44/10, 100/07 и 93/12).
ОСТАЛО: Кандидати који конкуришу, поред општих услова
треба да испуњавају и услове предвиђене одредбама Закона о високом образовању и Статута Грађевинског факултета
Универзитета у Београду. Уз пријаву доставити: биографију
са подацима о досадашњем раду, списак научних радова и
оверен препис дипломе. Рок за пријављивање је 15 дана од
дана објављивања. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће се узимати у разматрање.

ОШ „РАДОЈКА ЛАКИЋ“

11000 Београд, Др Александра Костића 1-7
тел. 011/3619-713

Професор разредне наставе
Професор разредне наставе

за рад у боравку, на одређено време до повратка
раднице са породиљског боловања и одсуства ради
неге детета
УСЛОВИ: одговарајуће образовање предвиђено чл. 8 и 120
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, бр. 72/2009, 52/11 и 55/2013) и Правилником
о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у
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основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр.
11/12 и 15/13). Кандидат мора да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на
високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова, да
испуњава услове прописане одредбама члана 120 став 1 тач.
2, 3 и 4 Закона о основама система образовања и васпитања,
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима, држављанство Републике Србије, да
није осуђиван 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 родоскрнављење, 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. Уз пријаву доставити: оверену
копију дипломе о стеченом образовању, оригинал или оверену копију уверења о држављанству и извод из матичне
књиге рођених. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са децом и ученицима подноси се пре
закључења уговора о раду, а доказ о неосуђиваности прибавља школа. Пријаве доставити на наведену адресу школе.
Контакт телефон: 011/3619-713.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Чика Љубина 18-20
тел. 011/3206-104

Доцент за ужу научну област Историја
ликовних уметности и архитектуре
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, начуни назив доктора наука из уже научне области из које се бира и способност за наставни рад. Поред општих услова кандидат треба да испуњава и услове предвиђене одредбама Закона о
високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05) и Статута
Факултета. Пријаве кандидата са прилозима (биографија са
неопходним подацима за писање извештаја, дипломе, списак објављених радова и остала пратећа документацију),
доставити на наведену адресу Факултета. Контакт телефон:
011/3206-104, Радмила Ђорђевић, стручни сарадник за радне односе.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО
ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ

11400 Младеновац, Краља Петра I 175/2
тел/факс: 011/8232-336

Професор српског језика
са 67% радног времена

УСЛОВИ: Услови предвиђени чл. 120 став 1 и 4 Закона о
основама система образовања и васпитања, да кандидат
поседује психичку, физичку и здравствену способност за
рад са ученицима; да је држављанин РС; да има одговарајуће образовање; да није осуђиван за кривична дела и да
се против њега не води кривични поступак. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Уз пријаву
на конкурс приложити: уверење о држављанству РС, оверен препис дипломе о стеченом одговарајућем образовању
и извод из матичне књиге рођених.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Наука и образовање

ОШ „ГАВРИЛО ПРИНЦИП“
11080 Земун, Крајишка 34
тел. 011/2194-294, 3161-752
e-mail: оsgprincip@gmail.com

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање за наставника
основне школе или стручног сарадника, у складу са чл. 8 ст.
2, чл. 120 и чл. 59 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 52/11, 55/13), стечено
на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо образовање почев
од 10.09.2005. године; психичка, физичка и здравствена
способност за рад са децом и ученицима; дозвола за рад
(лиценца наставника, педагога или психолога, односно
положен стручни испит); најмање 5 година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговорајућег образовања; да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120
ст. 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије; да кандидат зна
језик на ком се остварује образовно-васпитни рад; обука и
положен испит за директора.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат је дужан да достави: оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем
високом образовању; оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту (дозволи за рад); уверење о раду
у области образовања (копија радне књижице); уверење о
држављанству РС (не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених (не старији од 6 месеци); уверење да није
под истрагом; лекарско уверење да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима (не
старије од 6 месеци); пријаву на конкурс са прегледом кретања у служби и стручног усавршавања; предлог програма
рада директора школе. Уверење о неосуђиваности утврђено
у чл. 120 ст. 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања - прибавља школа. Изабрани кандидат
има обавезу да у законском року положи испит за директора. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети
у разматрање. Пријаве на конкурс подносе се у затвореној
коверти, са назнаком: „За конкурс“, непосредно у школи или
на горенаведену адресу. Рок за пријављивање је 15 дана од
дана објављивања. Ближа обавештења могу се добити на
број телефона: 011/2194-294.

ОШ „ЈАНКО КАТИЋ“

11453 Рогача, Космајска 153
тел. 011/8255-021

Професор разредне наставе
2 извршиоца

Професор биологије

за 40% радног времена
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: 1.
да имају одговарајуће образовање: високо образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске студије,
специјалистичке академске студије или специјалистичке
струковне студије), по пропису који уређује високо образовање почев од 10.09.2005. године или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10.09.2005. године; 2. да
имају психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; 3. да нису осуђивани правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
Бесплатна публикација о запошљавању

за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскрнављење, за кривично дело примање или давање
мита, за кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену санкцију, и да за њих није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4.
држављанство Републике Србије (уверење о држављанству
и извод из матичне књиге рођених). Услови из ст. 1 доказују
се приликом пријема у радни однос и проверавају се у току
рада. Докази о испуњености услова из ст. 1 тач. 1 и 4 - подносе се уз пријаву на конкурс; доказ о испуњености услова
из ст. 1 тач. 2 - подноси се пре закључења уговора о раду;
доказ из ст. 1 тач. 3 - прибавља школа. Рок за пријављивање
је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве са потребном документацијом слати на адресу школе.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОШ „НИКОЛА ТЕСЛА“

11509 Скела, Мила Манића Албанте 5
тел. 011/8770-050
Оглас објављен 18.12.2013. године у публикацији
„Послови“, поништава се у целости.

OШ „ЈАЈИНЦИ“

11222 Београд - Јајинци, Илије Петровића 12
тел/факс: 011/3940-310, 3941-826

Наставник српског језика

на одређено време преко 60 дана, са 49,44% радног
ангажовања, ради замене одсутне запослене
(неплаћено одсуство)

Наставник енглеског језика

на одређено време преко 60 дана, са 31,11% радног
ангажовања, ради замене одсутне запослене
(трудничко боловање и породиљско одсуство)
УСЛОВИ: Општи и посебни услови за заснивање радног односа у школи прописани су чл. 8 и120 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11
и 55/13) и чл. 30 Правилника о огранизацији рада и систематизацији радних места ОШ „Јајинци“. Кандидат уз пријаву са
биографским подацима, односно радном биографијом, треба
да достави: диплому о одговарајућем стеченом високом образовању, сходно Правилнику о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/12 и 15/13) и чл. 8 Закона
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, бр. 72/09, 52/11и 55/13); уверење о држављанству РС не старије од 6 месеци; извод из матичне књиге рођених; уверење да против лица није покренута истрага, нити је подигнута оптужница код надлежног суда - не старије од 6 месеци;
фотокопију радне књижице; доказ о знању језика на ком се
остварује образовно - васпитни рад (осим кандидата који су
одговарајуће образовање стекли на том језику). Психофизичка способност за рад са децом и ученицима биће проверена
само за кандидате који буду испуњавали услове конкурса и
који буду у ужем избору на основу одлуке директора школе.
Уверење да кандидати нису осуђивани за дела утврђена чл.
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања - прибавља школа. Лекарско уверење, односно
доказ о општој здравственој способности, доставља изабрани
кандидат, пре закључења уговора о раду. Докази о испуњености услова подносе се у оригиналу или као оверене фотокопије. Пријаве доставити у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање.
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OШ „ЈАЈИНЦИ“

11222 Београд - Јајинци, Илије Петровића 12
тел/факс: 011/3940-310, 3941-826

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат за директора школе може да буде лице
које има одговарајуће високо образовање из чл. 8 став 2
Закона о основама система образовања и васпитања за
наставника основне школе, педагога или психолога, стечено на студијама другог степена - мастер академске студије,
специјалистичке академске студије или специјалистичке
струковне студије, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године или високо образовање стечено на основним студијама у трајању од најмање
4 године, по пропису који је уређивао високо образовање до
10. септембра 2005. године; да има дозволу за рад, односно
положен стручни испит или испит за лиценцу за наставника
и стручног сарадника; да има положен испит за директора
установе (с обзиром да програм обуке за директора школе
и Правилник о полагању испита за директора школе нису
донети, нити је Министарство просвете организовало полагање испита за директора, изабрани кандидат биће у обавези да у законском року положи испит за директора); најмање 5 година рада у установи на пословима образовања
и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и 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 родоскрнављење, за кривично дело примање мита или давање
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
држављанство РС; да зна језик на ком се остварује образовно - васпитни рад. Уз пријаву кандидат је дужан да достави:
пријаву са биографским подацима, односно радном биографијом; оверен препис дипломе о завршеном одговарајућем
високом образовању; оверен препис уверења о положеном
стручном испиту или испиту за лиценцу; потврду о раду у
области образовања и васпитања (најмање 5 година рада
у установи); уверење о држављанству РС - не старије од
6 месеци; извод из матичне књиге рођених; доказ о знању
језика на ком се остварује образовно-васпитни рад (осим
кандидата који су одговарајуће образовање стекли на том
језику); уверење да против лица није покренута истрага,
нити је подигнута оптужница код надлежног суда - не старије од 6 месеци; оверен препис радне књижице; програм
рада директора школе; остала документа која могу послужити приликом доношења одлуке о избору. Уверење да кандидати нису осуђивани за дела утврђена чл. 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања - прибавља школа. Лекарско уверење којим се доказује психичка,
физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима, изабрани кандидат доставља пре заључења уговора о
раду. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.
Докази о испуњености услова подносе се у оригиналу или
као оверене фотокопије. Пријаве са потребном документацијом подносе се у затвореној коверти, лично или поштом,
са назнаком: „Конкурс за директора школе“.

Национална служба
за запошљавање
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КРИМИНАЛИСТИЧКО-ПОЛИЦИЈСКА
АКАДЕМИЈА
11080 Земун, Цара Душана 196

Предавач за ужу научну област Безбедност
саобраћаја - полицијска контрола и регулисање
саобраћаја
на период од 5 година

УСЛОВИ: завршене основне студије - саобраћајни факултет,
Криминалистичко - полицијска академија, Полицијска академија или правни факултет, стечен академски назив магистра
или стручни назив специјалисте из одговарајуће научне
области и способност за наставни рад.

Асистент за ужу научну област Казнено право кривично право
на период од 3 године

УСЛОВИ: завршене основне студије - правни факултет, студент докторских студија или магистар наука коме је прихваћена тема докторске дисертације, који је претходне
нивое студија завршио са укупном просечном оценом најмање осам и који показује смисао за наставни рад.
ОСТАЛО: Кандидати поред општих услова треба да испуњавају и услове предвиђене одредбама Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10,
93/12) и Статута Криминалистичко - полицијске академије. Кандидат уз пријаву прилаже: биографију; уверење о
држављанству Републике Србије; извод из матичне књиге
рођених; уверење да није под истрагом (које није старије
од 6 месеци); диплому, односно уверење о високој стручној спреми; диплому или уверење о стеченом одговарајућем
стручном, академском односно научном називу; списак научних и стручних радова, као и по један примерак тих радова.
Пријаве са биографијом и траженим доказима о стеченом
образовању достављају се на горенаведену адресу, у року
од 8 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве поднете
по истеку рока и пријаве без потребних доказа неће се разматрати.

АКАДЕМИЈА ЗА ДИПЛОМАТИЈУ И БЕЗБЕДНОСТ
11000 Београд, Травничка 2
тел. 011/2620-186

Наставник за ужу научну област политиколошке науке

на неодређено или одређено време од 5 година реизбор
2 извршиоца

Наставник за ужу научну област политиколошке науке

на неодређено време или одређено време од 5
година - избор
2 извршиоца
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, факултет политичких
наука, правни факултет или филозофски факултет и докторат из области за коју се бира.

Наставник за ужу научну област - безбедносне
науке
на неодређено или одређено време од 5 година реизбор
4 извршиоца
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Наставник за ужу научну област безбедносне науке

на неодређено или одређено време од 5 година избор
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, факултет политичких
наука, правни факултет, факултет за безбедност, војна академија или факултет организационих наука и докторат из
области за коју се бира.

Наставник за ужу научну област - правне науке
на неодређено или одређено време од 5 година реизбор
4 извршиоца

Наставник за ужу научну област - правне науке
на неодређено или одређено време од 5 година избор
2 извршиоца

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, правни факултет и
докторат из области за коју се бира.

Наставник за ужу научну област историјске науке

на неодређено или одређено време од 5 година
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, факултет политичких
наука или филозофски факултет и докторат из области за
коју се бира.

Наставник за ужу научну област Менаџмент
на неодређено или одређено време од 5 година
2 извршиоца

УСЛОВИ: стечено високо образовање из поља друштвено-хуманистичких и техничко-технолошких наука и докторат
из области за коју се бира.

Наставник за ужу научну област економске науке

на неодређено или одређено време од 5 година
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, економски факултет
или факултет из области друштвено-хуманистичких наука из
области економских наука и докторат из области за коју се
бира.
Остали услови за избор наставника прописани су Законом о
високом образовању и Статутом Академије за дипломатију
и безбедност.
ОСТАЛО: Пријаве са биографијом и доказима о испуњености
услова из конкурса (оверена копија дипломе, списак научних и стручних радова), достављају се у року од 15 дана
од дана објављивања конкурса. Пријаве слати на адресу:
Травничка 2.

Tржиштe рада

Аналитички
приступ
запошљавању

Бесплатна публикација о запошљавању

АКАДЕМИЈА ЗА ДИПЛОМАТИЈУ И БЕЗБЕДНОСТ
11000 Београд, Травничка 2
тел. 011/2620-186

Наставник за научну област - филолошке
науке, предмет: Шпански језик
на одређено време од 5 година - реизбор

УСЛОВИ: филолошки факултет, катедра за шпански језик.

Наставник за ужу научну област - филолошке
науке, предмет: Италијански језик
на одређено време од 5 година - реизбор

УСЛОВИ: филолошки факултет, катедра за италијански
језик.

Наставник за ужу научну област - филолошке
науке, предмет: Енглески језик
на одређено време од 5 година - реизбор
2 извршиоца

УСЛОВИ: филолошки факултет, катедра за енглески језик.
ОСТАЛО: Остали услови за избор наставника прописани су
Законом о високом образовању и Статутом Академије за
дипломатију и безбедност. Пријаве са биографијом и доказима о испуњености услова конкурса (оверене копије диплома, списак научних и стручних радова), достављају се на
адресу Академије, Травничка 2.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Каменичка 6
тел. 011/3021-137

Доцент за ужу научну област Статистика и
математика - математика
на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област Рачуноводство
и пословне финансије - компаративно
рачуноводство
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: научни назив доктора наука и способност за
наставни рад. Поред наведених услова, кандидати треба да
испуне и друге услове прописане одредбама Закона о високом образовању, Статута Универзитета у Београду, Статута Факултета, Критеријума за стицање звања наставника на
Универзитету у Београду и Критеријума за стицање звања
наставника и сарадника на Економског факултету у Београду.

Сарадник у настави за ужу научну област
Економска теорија и анализа - савремени
привредни системи и основи економије
на одређено време од 1 године

Сарадник у настави за ужу научну област
Економска теорија и анализа - основи
економије и економија рада
на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: Услови су прописани Законом о високом образовању, Статутом Факултета, Правилником о ближим условима
за избор сарадника Факултета и Критеријумима за стицање
звања наставника и сарадника Економског факултета.
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ОСТАЛО: Пријаве на конкурс са доказима о испуњености
услова конкурса достављају се на наведену адресу Факултета, соба бр. 139, у року од 15 дана од дана објављивања.

Бор
ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
НАРОДНА БИБЛИОТЕКА БОР
19210 Бор
тел. 030/423-592

Оглас објављен 18.12.2013. године у публикацији
„Послови“, за радна места: дипломирани економиста
и библиотекар, поништава се у целости.

Гњилане
ОШ „МИЛАДИН ПОПОВИЋ“
Бостане - Ново Брдо
Наставно особље:

Наставник математике
за 16 часова недељно

Наставник биологије
за 8 часова недељно

Наставник географије
за 7 часова недељно

Наставник руског језика
за 8 часова недељно

Наставник музичке културе
за 5 часова недељно

Наставник домаћинства
за 2 часа недељно

Наставник разредне наставе

за рад у издвојеном одељењу у Новом Брду
Помоћно особље:

Помоћни радник
Помоћни радник

са 50% радног времена, за рад у Новом Брду

Помоћни радник

са 80% радног времена
УСЛОВИ: Поред општих услова, кандидат треба да испуњава
и следеће услове: да има одговарајуће образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске студије,
специјалистичке академске студије или струковне студије, у
складу са Законом о високом образовању); да има психичку и здравствену способност за рад са ученицима; да није
осуђиван за кривично дело за које је изречена казна затвора
у трајњу од најмање три месеца или за дела против достојанства личности и морала. Уз пријаву на конкурс доставити: доказ о стручној спреми; доказ о здравственом стању; да
кандидат није осуђиван; извод из матичне књиге рођених;
уверење о држављанству; број телефона. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања. Пријаве слати на адресу
школе, са назнаком: „За конкурс“.
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Ч ач а к
ГИМНАЗИЈА ИВАЊИЦА

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

Наставник физике

на одређено време у својству приправника, са 80%
радног времена
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор физике,
дипломирани физичар, дипломирани астрофизичар, дипломирани физичар за општу физику, дипломирани физичар за
примењену физику, дипломирани физичар-информатичар,
професор физике за средњу школу, дипломирани физичар-истраживач, дипломирани физичар за теорију и експерименталну физику, дипломирани физичар за примењену
физику и информатику, дипломирани физичар-професор
физике - мастер, дипломирани физичар-теоријска и ексериментална физика-мастер, дипломирани физичар-примењена
и компјутерска физика-мастер, дипломирани физичар-примењена физика и информатика-мастер, дипломирани професор физике-мастер, дипломирани физичар-мастер, дипломирани физичар-мастер физике-метеорологије, дипломирани
физичар-мастер физике-астрономије, дипломирани физичар-мастер медицинске физике, мастер физичар, мастер
професор физике. Лица која су стекла академско звање мастер морају имати претходно завршене основне академске
студије на студијским програмима из области физике. Уколико школа преузимањем или конкурсом не заснује радни
однос са лицем које испуњава услове из става 1 ове тачке,
наставу и друге облике образовно-васпитног рада за предмет Физика може да изводи и дипломирани астроном, астрофизички смер.

Наставник математике

на одређено време до истека мандата директора
школе, најкасније до 16.12.2016. године
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор математике, дипломирани математичар, дипломирани математичар
за теоријску математику и примене, дипломирани математичар за рачунарсво и информатику, дипломирани математичар-информатичар, дипломирани математичар-професор математике, дипломирани математичар за математику
економије, професор математике и рачунарства, дипломирани математичар-астроном, дипломирани математичар-теоријска математика, дипломирани математичар-примењена математика, дипломирани инжењер математике (са
изборним предметом: Основи геометрије), дипломирани
информатичар, дипломирани професор математике-мастер,
дипломирани математичар-мастер, дипломирани инжењер
математике-мастер (са изборним предметом: Основи геометрије), професор математике-теоријско усмерење, професор математике-теоријски смер, мастер математичар, мастер
професор математике. Лица која су стекла академско звање
мастер морају имати претходно завршене основне академске студије на студијским програмима Математика или Примењена математика (са положеним испитом из предмета:
Геометрија или Основи геометрије).

Наставник музичке културе

на одређено време, са 35% радног времена
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, академски музичар,
дипломирани музичар (сви смерови), дипломирани музиколог, дипломирани музички педагог, дипломирани музичар
за медијску област, професор солфеђа и музичке културе,
професор музичке културе, професор музичког васпитања,
дипломирани етномузиколог, дипломирани музичар-педагог, мастер теоретичар уметности (професионални статуси:
музички педагог, етномузиколог, музиколог, музички теореНационална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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тичар), мастер музички уметник (сви професионални статуси), мастер композитор.

Наставник француског језика

на одређено време - приправник, са 44% радног
времена
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор, односно
дипломирани филолог за француски језик и књижевност,
мастер филолог (студијски програм или главни предмет,
односно профил Француски језик и књижевност), мастер
професор језика и књижевности (студијски програм или
главни предмет, односно профил Француски језик и књижевност).

Наставник руског језика

на одређено време - приправник, са 22%радног
времена
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор, односно
дипломирани филолог за руски језик и књижевност, мастер
филолог (студијски програм или главни предмет, односно
профил Руски језик и књижевност), мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет,
односно профил Руски језик и књижевност.)
ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају и следеће услове: психичка, физичка и здравствена способност за рад са
децом и ученицима (доказује се лекарским уверењем приликом заснивања радног односа); да лице које конкурише 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 родоскрнављење, за кривично дело
примање мита или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (доказује се изводом из казнене
евиденције који прибавља Гимназија); држављанство Републике Србије (уверење о држављанству); да зна језик на
ком се остварује образовно - васпитни рад. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања. Заинтересовани кандидати
потребне доказе достављају на адресу школе.

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ОШ „СВЕТИ САВА“

32000 Чачак, Др Драгише Мишовића 245
тел. 032/366-094
Конкурс објављен 06.11.2013. године у публикацији
„Послови“, за радно место: библиотекар, са 50% радног времена, поништава се у целости.

Јагодина
ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ТЕХНИЧКА ШКОЛА

35230 Ћуприја, Кнеза Милоша бб
тел. 035/472-466
Конкурс објављен 18.12.2013. године у публикацији
„Послови“, поништава се у целости.
Бесплатна публикација о запошљавању

К ики н д а
ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОШ „НОВАК РАДОНИЋ“
24435 Мол, Маршала Тита 82

Оглас објављен 18.12.2013. године у публикацији
„Послови“, поништава се у целости.

К о с о в с к а Мит р о в и ц а
МУЗИЧКА ШКОЛА „СТЕВАН МОКРАЊАЦ“
38205 Грачаница

Директор

на мандат од 4 године
УСЛОВИ: одговарајуће образовање за наставника музичке
школе, подручје рада: култура, уметност и јавно информисање, за педагога и психолога, дозвола за рад (лиценца за
наставника или стручног сарадника), обука и положен испит
за директора школе, најмање пет година рада у установи на
пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања, да кандидат има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; доказ
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 родоскрнављење, за кривично дело
примање мита или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; држављанство РС. Рок за
пријаву је 15 дана од дана објављивања, на адресу школе
или лично.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „БАМБИ“
38217 Сочаница
тел. 028/87-321

Педагог

са 50% радног времена
УСЛОВИ: VII степен (VI/1 степен), смер педагошки и звање:
дипломирани педагог, дипломирани професор психологије,
професор предшколске педагогије, 1 година радног искуства, да кандидат испуњава услове прописане чл. 8, 120 и
122 Закона о основама система образовања и васпитања.
Кандидати који конкуришу морају да имају одговарајуће
образовање, психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима, да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривично дело насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскрнављење, 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 да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, држављанство Републике Србије - потврду прибавља
установа. Уз пријаву на конкурс поднети: доказ о завршеној стручној спреми, уверење о држављанству (не старије
од 6 месеци) и извод из матичне књиге рођених. Фотокопије морају бити оверене. Потврде о психичкој, физичкој и
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здравственој способности изабрани кандидат доставља пре
закључења уговора, а проверу психофизичких способности
кандидата вршиће Национална служба за запошљавање.
Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве доставити на горенаведену адресу.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

К ра г у ј е в а ц
ОСНОВНА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ“
34240 Кнић
тел. 034/510-118

Наставник српског језика и књижевности
за 95% радног времена

УСЛОВИ: диплома високог образовања, са звањем: професор, односно дипломирани филолог за српскохрватски језик
и југословенску књижевност; професор, односно дипломирани филолог за југословенску књижевност и српскохрватски језик; професор, односно дипломирани филолог за
југословенску књижевности и општу књижевност; професор
југословенске књижевности са страним језиком; професор
српског језика и књижевности; професор српске књижевности и језика; професор српске књижевности и језика са
општом књижевношћу; дипломирани филолог за књижевност и српски језик; дипломирани филолог за српски језик
и књижевност; дипломирани филолог српског језика са јужнословенским језицима; професор југословенске књижевности и српског језика.

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: професор разредне наставе, наставник разредне наставе, професор педагогије са претходно завршеном
педагошком академијом или учитељском школом, професор
разредне наставе и енглеског језика за основну школу, мастер учитељ, дипломирани учитељ - мастер.

Наставник разредне наставе
на одређено време

УСЛОВИ: професор разредне наставе, наставник разредне наставе, професор педагогије са претходно завршеном
педагошком академијом или учитељском школом, професор
разредне наставе и енглеског језика за основну школу, мастер учитељ, дипломирани учитељ - мастер.
ОСТАЛО: да кандидати имају држављанство Републике
Србије; психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима и да нису осуђивани правноснажном
пресудом за кривична дела прописана чланом 120 Закона
о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву
на конкурс кандидати треба да поднесу следећу документацију: диплому или уверење о стеченој стручној спреми;
уверење о држављанству Републике Србије и извод из матичне књиге рођених (венчаних). Сва документа прилажу се у
оригиналу или у овереном препису. Проверу психофизичких
способности за рад са ученицима врши надлежна служба за
запошљавање, после подношења пријаве. Доказ о неосуђиваности прибавља школа по службеној дужности. Лекарско
уверење се подноси пре закључења уговора о раду. Пријаве
слати на горенаведену адресу школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Ближе
информације о конкурсу могу се добити код секретара школе или на број телефона: 034/510-118.

Ваша права адреса:

http://www.nsz.gov.rs/
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БИБЛИОТЕКА „РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ“
34310 Топола, Краљице Марије 4
тел. 034/811-306

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, друштвеног смера; да
кандидат има радно искуство најмање 3 године на пословима културе и образовања; предлог програма рада и развоја
библиотеке за мандатни период од 4 године као саставни
део конкурсне документације. Уз пријаву на конкурс кандидат је у обавези да приложи следећу документацију: извод
из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија); уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија); диплома о стеченом високом
образовању (оригинал или оверена фотокопија); доказ о
радном искуству (потврда да кандидат има 3 године радног
искуства у култури и сродним делатностима са фотокопијом
радне књижице); уверење да није осуђиван за кривично
дело и да се против њега не води кривични поступак; биографију са контакт подацима. Пријаве слати на горенаведену адресу у затвореној коверти, са назнаком: „За конкурс“.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.
Број телефона за информације: 034/811-306. Рок за пријаву
је 15 дана од дана објављивања.

К ра љ е в о
ЕКОНОМСКО - ТРГОВИНСКА ШКОЛА
36000 Краљево, Доситејева 46
тел. 036/382-047
е-mail: еtskkv@ptt.rs

Професор физичког васпитања
за 15% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен одговарајући факултет сходно одредбама Правилника о врсти
стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних
наставника у стручним школама, психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима; 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 или родоскрнављење, за
кривично дело примање мита или давање мита, за кривично
дело из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, држављанство
Републике Србије. Кандидати треба да поднесу: молбу уз
обавезно навођење јединственог матичног броја, диплому
о одговарајућем образовању и доказ о држављанству Републике Србије. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања. Пријаве поднети на адресу школе.

Највећа понуда
слободних послова
на једном месту
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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МЕДИЦИНСКА ШКОЛА

36000 Краљево, Доситејева 46Г
тел. 036/382-548

Помоћни радник - хигијеничар
за 50% радног времена

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена основна школа. Осим у погледу стручне спреме, кандидат треба да
испуњава и следеће услове: да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 ст.
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије. Уз пријаву на конкурс доставити: диплому о завршеној одговарајућој школи
(одговарајуће образовање); уверење о држављанству РС.
Уверење о здравственој способности доставља изабрани кандидат, пре заснивања радног односа, док уверење
о неосуђиваности прибавља школа. Пријаве на конкурс са
потребном документацијом о испуњености услова доставити на адресу школе. Рок за подношење пријава је 8 дана
од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узимати у разматрање.

Крушевац
ОШ „ВЕЛИКА ДРЕНОВА“
37245 Велика Дренова
тел. 037/725-110

Наставник физике

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана, са 60% радног времена
УСЛОВИ: одговарајућа стручна спрема: професор физике,
дипломирани физичар, професор физике и хемије, дипломирани педагог за физику и хемију, професор физике и основе
технике, дипломирани педагог за физику и основе технике,
професор физике и математике, дипломирани астрофизичар,
дипломирани физичар за примењену физику и информатику, професор физике и хемије за основну школу, професор
физике и основа технике за основну школу, дипломирани
физичар за примењену физику, професор физике за средњу
школу, дипломирани физичар истраживач, дипломирани
професор физике и хемије за основну школу, дипломирани
професор физике и основа технике за основну школу, дипломирани физичар за општу физику, дипломирани физичар за
теоријску и експерименталну физику, дипломирани педагог
за физику и општетехничко образовање ОТО, дипломирани
астроном, смер астрофизика, професор физике-информатике, дипломирани физичар-медицинска физика, дипломирани професор физике-мастер, дипломирани физичар-мастер,
мастер физичар, мастер професор физике, мастер професор физике и хемије, мастер професор физике и информатике, дипломирани физичар-мастер физике-метеорологије,
дипломирани физичар-мастер физике-астрономија, дипломирани физичар-мастер медицинске физике, дипломирани
професор физике-хемије, мастер, дипломирани професор
физике-информатике, мастер, дипломирани физичар-професор физике-мастер, дипломирани физичар-теоријска
и експериментална физика-мастер, дипломирани физичар-примењена и компјутерска физика-мастер, дипломирани физичар-примењена физика и информатика-мастер,
дипломирани физичар-професор физике и основа технике
за основну школу-мастер, дипломирани физичар-професор физике и хемије за основну школу-мастер. Лица која
су стекла академско знање мастер морају имати претходно
завршене основне академске студије на студијским програмима из области физике.
Бесплатна публикација о запошљавању

Наставник техничког и информатичког
образовања

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана, са 40% радног времена
УСЛОВИ: одговарајућа стручна спрема: професор техничког образовања, професор технике, професор технике и
информатике, професор информатике и техничког образовања, професор техничког образовања и машинства, професор технике и машинства, професор машинства, професор електротехнике, професор техничког образовања и
техничког цртања, професор техничког образовања и физике, професор физике и основа технике, професор техничког образовања и хемије, дипломирани педагог за физику
и општетехничко образовање ОТО, дипломирани професор
физике и основа технике за основну школу, професор физике и основа технике за основну школу, професор техничког
образовања и васпитања, професор техничког васпитања и
образовања, професор политехничког образовања и васпитања, професор политехничког васпитања и образовања,
професор политехничког образовања, професор технике и
графичких комуникација, професор производног-техничког
образовања, дипломирани педагог за техничко образовање,
дипломирани педагог за физику и основе технике, професор основа технике и производње, професор политехнике,
професор технике и медијатекарства, професор техничког
образовања и медијатекар, дипломирани физичар-професор
физике и основа технике за основну школу-мастер, дипломирани професор физике и основа технике за основну школу-мастер, дипломирани професор технике и информатике-мастер, дипломирани професор технике-мастер, мастер
професор технике и информатике, мастер професор информатике и технике, професор основа технике и информатике.
ОСТАЛО: психичка, физичка и здравствена способност за
рад са децом и ученицима; да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које му 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 родоскрнављење, за кривично дело примање
мита или давање мита, за кривично дело из групе 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 кандидат зна језик на
ком се остварује образовно-васпитни рад; извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству, издати у
последњих 6 месеци или који имају трајно важење, оверена
фотокопија дипломе и кратка биографија. Пријаве слати на
горенаведену адресу.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
МАШИНСКО-ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА
37000 Крушевац, Ћирила и Методија 26

Оглас објављен 18.12.2013. године у публикацији
„Послови“, поништава се за радна места:
- наставник физичке културе, за 70% радног времена, на одређено време до повратка радника са функције и
- наставник физичке културе, за 30% радног времена.
У осталом делу оглас је непромењен.

Национална служба
за запошљавање
31.12.2013. | Број 550 - 551 |
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ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОШ „СТРАХИЊА ПОПОВИЋ“
37206 Дворане
тел. 037/698-104

Оглас објављен 18.12.2013. године у публикацији
„Послови“, поништава се у целости.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОШ „ЈОВАН ПОПОВИЋ“

37000 Крушевац, Балканска 56
тел. 037/448-050
Огласи објављени 18.12.2013. године у публикацији „Послови“, за радна места: наставник разредне
наставе, помоћни радник - спремачица, помоћни радник - ложач, поништавају се у целости.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ
СТУДИЈА ЗА ВАСПИТАЧЕ

37000 Крушевац, Ћирила и Методија 22-24
тел. 037/439-754
Оглас објављен 11.12.2013. године у публикацији
„Послови“, поништава се у целости.

ОШ „ВЕЛИКА ДРЕНОВА“
37245 Велика Дренова
тел. 037/725-110

биографске податке (посебно: кретање у служби и радна
биографија), са евентуалним прилозима којима се доказују
стручне, педагошке, организационе и друге способности.
Учесницима конкурса биће достављено решење о избору
директора по овом конкурсу, у складу са чланом 60 став 8
Закона о основама система образовања и васпитања. Рок за
подношење пријава је 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве слати на горенаведену адресу.

Ле с к о в а ц
ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ОСНОВНА ШКОЛА
„ВУК КАРАЏИЋ“
16230 Лебане
тел. 016/846-291

Конкурс објављен 20.11.2013. године у публикацији
„Послови“, за радно место: наставник математике, са
88,88% радног времена, за рад у ОШ „Вук Караџић“
Лебане - ИО Бувце, и за радно место: наставник математике, са 22,22% радног времена, поништава се у
целости.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
НАРОДНА БИБЛИОТЕКА
„РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ“

16000 Лесковац, Булевар ослобођења 61
тел. 016/233-890
Оглас објављен 18.12.2013. године у публикацији
„Послови“, за радно место: директор, поништава се
у целости.

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, одговарајуће високо
образовање предвиђено чланом 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, почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; дозвола за
рад-лиценца (положен стручни испит за наставника, педагога или психолога), најмање 5 година рада у установи на
пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; психичка, физичка и здравствена
способност за рад са децом и ученицима; да кандидат није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које
му 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 родоскрнављење, за кривично дело
примање мита или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; држављанство Републике Србије;
знање језика на ком се остварује образовно-васпитни рад.
Кандидати достављају следеће доказе о испуњености услова: оверен препис дипломе факултета; оверену фотокопију
уверења о положеном стручном испиту (лиценца); потврду
о најмање 5 година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; уверење о држављанству Републике Србије, извод
из матичне књиге рођених, издати у последњих 6 месеци;
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ДОПУНА ОГЛАСА
ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“
16253 Брестовац

Оглас објављен 25.12.2013. године у публикацији
„Послови“, за радно место: наставник енглеског језика, допуњује се тако што уместо: 70% радног времена, за рад у издвојеним одељењима у Липовици и
Доњем Бријању, треба да стоји: 30% радног времена у издвојеном одељењу у Липовици и 40% радног
времена у издвојеном одељењу у Доњем Бријању.

ОШ „ПАРТИЗАНСКИ ДОМ“
16240 Медвеђа, Бучумет
тел. 063/7774-437

Професор математике
са 89% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању. Кандидати су дужни да доставе следећу документацију: уверење о држављанству, извод из матичне књиге
рођених, диплому о стеченој стручној спреми, лекарско уверење да имају психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима, да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и
за кривична дела насиља у породици, одузимање малолетног лица, 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
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Наставник енглеског језика

на изречену кривичну санкцију, и да за њих није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање. Рок за
пријављивање је 8 дана од дана објављивања. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

са 18% радног времена, за рад у оквиру ООО, на
одређено време до 31.08.2014. године

ОШ „ВЛАДИМИР БУКЕЛИЋ“

са 40% радног времена, за рад у оквиру ООО, на
одређено време до 31.08.2014. године

Наставник математике

16247 Туларе
тел. 016/896-308

Професор математике
са 89% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању. Кандидати су дужни да доставе следећу документацију: уверење о држављанству, извод из матичне књиге
рођених, диплому о стеченој стручној спреми, лекарско уверење да имају психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима, да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дло за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за
кривична дела насиља у породици, одузимање малолетног
лица, 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 њих није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање. Рок за
пријављивање је 8 дана од дана објављивања. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Лозниц а
ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
СРЕДЊА ЕКОНОМСКА ШКОЛА
15300 Лозница, Трг Јована Цвијића 4

Оглас објављен 04.12.2013. године у публикацији
„Послови“, поништава се у целости.

Ни ш
ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“

18210 Житковац, Ратка Јовића 10
тел. 018/887-055

Наставник српског језика

са 20% радног времена, за рад у оквиру ООО, на
одређено време до 31.08.2014. године

Наставник историје

са 10% радног времена, за рад у оквиру ООО, на
одређено време до 31.08.2014. године

Наставник дигиталне писмености

са 10% радног времена, за рад у оквиру ООО, на
одређено време до 31.08.2014. године

Наставник одговорног живљења у грађанском
друштву
са 17% радног времена, за рад у оквиру ООО, на
одређено време до 31.08.2014. године

Наставник физике

са 10% радног времена, за рад у оквиру ООО, на
одређено време до 31.08.2014. године
Бесплатна публикација о запошљавању

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

Наставник ТиО

са 40% радног времена, на одређено време до
31.08.2014. године
УСЛОВИ: одговарајућа стручна спрема у складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи; психичка, физичка и здравствена
способност за рад са децом и ученицима (уверење доставља
изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду); да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања (доказ прибавља школа
по службеној дужности); држављанство Републике Србије;
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија
или након дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова
праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова. Кандидат уз пријаву треба да достави: оверену
фотокопију дипломе о стеченом образовању; уверење о
држављанству РС (не старије од 6 месеци); извод из матичне
књиге рођених; потврду високошколске установе о стеченом
образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија
или након дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са ЕСПБ. Проверу психофизичких способности кандидата који испуњавају све услове
конкурса, а који су се благовремено и са потпуном документацијом пријавили на конкурс и који уђу у ужи избор,
извршиће Национална служба за запошљавање у Нишу,
применом стандардизованих поступака. Конкурсна документација се не враћа. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узимати у разматрање.
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ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“

18210 Житковац, Ратка Јовића 10
тел. 018/887-055

Педагошки асистент

на одређено време до 31.08.2014. године
УСЛОВИ: најмање средња стручна спрема и савладан програм
обуке за педагошког асистента прописан од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, доказ о држављанству и доказ о савладаном програму
обуке за педагошког асистента. Лекарско уверење доставља
изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОШ „ЉУПЧЕ НИКОЛИЋ“

18220 Алексинац, Тихомира Ђорђевића 10
Оглас објављен 25.12.2013. године у публикацији
„Послови“, поништава се у целости.

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

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање за наставника
стручне школе за подручје рада машинство и обрада метала
и саобраћај, за педагога и психолога, на студијама другог
степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по
пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у трајајњу
од најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године; дозвола за рад
(лиценца); обука и положен испит за директора установе
(изабрани директор који нема положен испит за директора
школе дужан је да исти положи у року од годину дана од
дана ступања на дужност); најмање 5 година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања; психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима (лекарско уверење доставља изабрани кандидат, пре закључења уговора
о раду); да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања (доказ
прибавља школа); држављанство Републике Србије; да зна
језик на ком се остварује образовно - васпитни рад (диплома о стеченом образовању). Уз пријаву доставити: преглед
кретања у служби са биографским подацима; оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем високом образовању; оверену фотокопију дозволе за рад (лиценце); оверену фотокопију доказа о положеном испиту за директора
установе; оверену фотокопију потврде о радном искуству у
образовању; оверену фотокопију уверења о држављанству
РС; извод из матичне књиге рођених. Рок за пријаву је 15
дана. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОШ „РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ“

18000 Ниш, Генерала Милојка Лешјанина 49/а
Оглас објављен 25.12.2013. године у публикацији
„Послови“, поништава се у целости.
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Нови Па зар
ОШ „АЛЕКСАНДАР СТОЈАНОВИЋ ЛЕСО“
36300 Нови Пазар
36305 Дежева
тел. 020/343-020

Хигијеничар

на одређено време до повратка запосленог радника
са боловања, за рад у матичној школи у Дежеви
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, кандидат трба да испуњава и следеће услове: да има завршену
основну школу. Уз пријаву поднети документа - не старија
од 6 месеци, сведочанство о завршеној школи (оригинал или
оверена копија), извод из матичне књиге рођених и уверење
о држављанству. Приликом заснивања радног односа подносе се лекарско уверење и радна књижица. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.

Нови Са д
ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6
тел. 021/4852-506

Ванредни професор за ужу стручну, уметничку,
односно научну област Телекомуникације и
обрада сигнала
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, електротехничке
струке, искуство у држању наставе у трајању од најмање 3
године на високошколској установи, најмање 8 публикација
у врхунским међународним часописима (М21 категорија) са
СЦИ листе уз добру цитираност најмање (100 цитата), предходно учешће на ЕУ финаснираним ФП7 и јасан план и
перспектива за учешће у Хоризон 2020 пројектима и услови
прописани чланом 64 Закона о високом образовању.
ОСТАЛО: Приложити: молбу за избор у звање и пријем у
радни однос (навести прецизан назив уже научне области),
доказе 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. Пријаве слати на горенаведену
адресу за сваки конкурс појединачно. Комисија ће разматрати само благовремене и потпуне пријаве. Конкурс је отворен
7 дана од дана објављивања.

Национална служба за
запошљавање

Преквалификације
доквалификације
Стекните конкурентску
предност
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Наука и образовање

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6
тел. 021/4852-506

Ванредни или редовни професор за ужу
стручну, уметничку, односно научну област
Аутоматика и управљање системима
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, струке електротехника и рачунарство, искуство у извођењу наставе и креирању
нових предмета и студијских програма из области биомедицинског инжењерства. Учешће у домаћим и међународним
пројектима и услови прописани чланом 64 Закона о високом
образовању.

Предавач за ужу стручну, уметничку, односно
научну област Аутоматика и управљање
системима
УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, магистратура из
области Аутоматика и управљање системима, искуство у
извођењу наставе из области рачунарства - аутоматика и
управљање системима. Учешће у научноистраживачком
раду на пројектима Министарства просвете, науке и технолошког развоја и услови прописани чланом 64 Закона о
високом образовању.

Ванредни или редовни професор за ужу
стручну, уметничку, односно научну област
Електрична мерења и метрологија
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из области
Електрична мерења и метрологија, најмање 8 година искуства у настави из предмета уже научне области за коју се
бира, најмање 3 рада из уже научне области за коју се бира
објављена у часописима ранга најмање М23 (на најмање једном треба да је први аутор) и учешће на научноистраживачким пројектима Министарства просвете и науке и услови
прописани чланом 64 Закона о високом образовању.

Доцент за ужу стручну, уметничку, односно
научну област Машинске конструкције,
транспортни системи и логистика
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор машинског инжењерства, предност имају кандидати који активно користе бар један светски језика (пожељно енглески и
немачки), да имају склоности за тимски рад, да имају међународно искуство и усавршавање на светским универзитетима, учешће на европским истраживачким пројектима и
објављени радови у референтним светским часописима. Сем
тога, предност имају кандидати са мултидисциплинарним
образовањем (машинска и саобраћајна струка - транспортни
системи и логистика) и услови прописани чланом 64 Закона
о високом образовању.

Асистент за ужу стручну, уметничку, односно
научну област Машине алатки, флексибилни
и технолошки системи и аутоматизација
поступака пројектовања
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, машинске струке,
завршене мастер академске студије машинства на студијској
групи Рачунаром подржане технологије, уписане докторске
студије из области за коју се бира (Машине алатке, флексибилни технолошки системи и аутоматизација поступака
пројектовања) и услови прописани чланом 72 Закона о високом образовању.
ОСТАЛО: Приложити: молбу за избор у звање и пријем у
радни однос (навести прецизан назив уже научне области),
Бесплатна публикација о запошљавању

доказе о испуњености услова конкурса: краћу биографију,
оверене фотокопије диплома, доказ о држављанству, свим
дипломама стеченим у иностранству потребно је приложити и доказ о нострификацији, уверење о уписаним докторским студијама, уверење о уписаним мастер студијама списак
објављених научних радова, књиге и саме радове. 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.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
21460 Врбас, Маршала Тита 118

Оглас објављен 27.11.2013. године у публикацији
„Послови“, поништава се у целости.

СШ „СВЕТОЗАР МИЛЕТИЋ“

21000 Нови Сад, Народних хероја 7

Наставник математике
Наставник социологије
са 9% радног времена

Наставник куварства са практичном наставом
Наставник куварства са практичном наставом
са 50% радног времена

Наставник информатике

на одређено време до повратка запосленог са места
помоћника директора

Наставник математике

на одређено време до повратка запослених са
боловања
2 извршиоца

Наставник хемије

на одређено време до повратка запослене са
боловања

Наставник практичне наставе посластичар специјалиста
Наставник практичне наставе кувар специјалиста
Наставник практичне наставе конобар специјалиста
Домар
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме.
УСЛОВИ: Кандидати треба да имају високо образовање
на студијама другог степена (мастер академске студије,
специјалистичке академске студије или специјалистичке
струковне студије), по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра
2005. године; кандидати са стеченим одговарајућим високим образовањем на студијама првог степена (основне академске, односно струковне студије), студијама у трајању
од три године или вишим образовањем. Сви кандидати
31.12.2013. | Број 550 - 551 |
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поред одговарајућег образовања треба да имају психичку,
физичку и здравствену способност за рад са ученицима; да
нису осуђивани правноснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да имају држављанство РС.
Кандидати су дужни да уз пријаву доставе: оверену копију
дипломе о завршеном одговарајућем образовању, уверење
о држављанству, извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену копију); уверење суда да против њих није
покренута истрага, нити је подигнута оптужница за кривична дела из надлежности суда. Уверење о здравственом
стању подноси се пре закључења уговора о раду. Доказ да
кандидат није осуђиван прибавља школа по службеној дужности. Пријаве са документацијом којом се доказује да су
испуњени општи и посебни услови конкурса, као и бројем
телефона, доставити на горенаведену адресу школе, у року
од 8 дана од дана објављивања.

ПУ „БОШКО БУХА“

21460 Врбас, Блок Саве Ковачевића 8
тел. 021/705-100

Васпитач
УСЛОВИ: одговарајуће образовање из члана 8 став 2 и 3 и
чл. 121 ст. 1 Закона о основама система образовања и васпитања и чл. 39 Закона о предшколском васпитању и образовању; да кандидат има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом; 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 родоскрнављење, за кривично дело примање мита или
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство РС; да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. Кандидат треба да испуњава услове предвиђене Законом о раду и Законом о основама
система образовања и васпитања. Рок за пријављивање је 8
дана од дана објављивања. Уз пријаву на конкурс кандидати
треба да приложе: оверену копију сведочанства о завршеном образовању и уверење о држављанству. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом
подноси се пре закључења уговора о раду. Доказ о кривичној неосуђиваности прибавља установа по службеној дужности. Пријаве слати на горенаведену адресу, са назнаком:
„За конкурс“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узимати у разматрање. За ближе информације обратити се
на горенаведени број телефона, сваког радног дана, у времену од 08,00 до 14,00 часова.

ОШ „СВЕТОЗАР МИЛЕТИЋ“

21460 Врбас, Светозара Марковића 55

Шеф рачуноводства

на одређено време ради замене, до повратка
раднице са породиљског одсуства и одсуства ради
неге детета
УСЛОВИ: Кандидат мора испуњавати следеће услове: одговарајуће образовање; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад; 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
родоскрнављење, за кривично дело примање или давање
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против пол-
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не слободе, против правног саобраћаја и 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;
држављанство РС; да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. На послове шефа рачуноводства може
бити примљено лице које је дипломирани економиста-мастер или дипломирани економиста који је стекао високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири
године, као и лице које има високо образовање на студијама
првог степена (основне академске, односно струковне студије), студијама у трајању од три године или вишим образовањем, економског смера, са стеченим стручним звањем
из области рачуноводства, односно сертификатом за вођење
пословних књига, односно јавну исправу о положеном стручном испиту, стеченом звању и попуњеним условима предвиђеним кодексом етике за професионалне рачуновође, у
складу са Уредбом о буџетском рачуноводству и које је оспособљено за рад на рачунару. Уз пријаву на конкурс кандидат
је дужан да достави: краћу биографију, податке о кретању
у служби, извод из књиге држављана (да није старији од 6
месеци), оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, уверење о некажњавању-прибавља школа и лекарско
уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са децом и ученицима - издато у последњих шест
месеци - подноси се пре закључења уговора о раду. Пријаве се достављају у року од 15 дана од дана објављивања, у
запечаћеној коверти, са назнаком: „За конкурс“, на горенаведену адресу.

ОШ „СВЕТОЗАР МИЛЕТИЋ“

21460 Врбас, Светозара Марковића 55

Наставник разредне наставе

на одређено време док мирује радни однос
запосленом на том радном месту (током трајања
мандата директора)

Наставник разредне наставе у продуженом
боравку

на одређено време ради замене за време трајања
породиљског одсуства и одсуства ради неге детета
УСЛОВИ: Кандидат мора испуњавати следеће законом прописане услове за заснивање радног односа: одговарајуће
образовање; 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 родоскрнављење, за кривично дело примање
мита или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију;
држављанство РС; да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. Одговарајућим образовањем, према
степену и врсти, сматра се високо образовање наведено у
чл. 8 и 121 став 7 и 10 Закона о оснаовама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/2009,
52/2011, 55/2013) и члану 2 став 1 Правилника о степену и
врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр. 11/2012,
15/2013). Уз пријаву на конкурс кандидат је дужан да достави: краћу биографију, извод из матичне књиге рођених,
извод из књиге држављања (не старији од 6 месеци), оверену фотокопију дипломе о стеченом високом образовању,
уверење о некажњавању (прибавља школа) и лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за
рад са децом и ученицима (издато у последњих шест месеци,
подноси се пре закључења уговора о раду). Претходну проНационална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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веру психофизичких способности за рад са децом и ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања, по
упуту директора школе, у року од 8 дана од дана истека рока
за подношење пријава на конкурс. Непотпуне и неблаговремене пријаве се не разматрају. Пријаве се достављају у року
од 15 дана од дана објављивања, у запечаћеној коверти, са
назнаком: „За конкурс“, на горенаведену адресу.

ОШ „МИЛЕТА ПРОТИЋ“

најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини
неподобним за обављање послова у Центру за социјални рад. Кандидат за директора, поред прописане конкурсне документације, дужан је да поднесе и програм рада за
мандатни период, који разматра Управни одбор у поступку давања мишљења за именовање директора. Пријаве се
подносе Управном одбору Центра за социјални рад, у року
од 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

21424 Товаришево, Маршала Тита 64

Наставник географије

са 55% радног времена, на одређено време до
повратка радника са боловања
УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС-Просветни
гласник РС“, бр. 11/2012, 15/2013); да кандидат поседује
одговарајуће образовање, односно стручну спрему из члана
8 став 2 и 4 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13), да испуњава услове прописане чланом 120 истог Закона. Докази о
испуњавању услова из става 1 тач. 1, 4 и 5, чл. 120 Закона
- подносе се уз пријаву на конкурс, а из става 1 тачка 2 овог
члана - пре закључења уговора о раду са изабраним кандидатом. Доказ из става 1 тачка 3 Закона - прибавља школа.
Уз пријаву доставити: диплому (оверен препис или оверена фотокопија); додатак дипломи или уверење издато од
високошколске установе да кандидат поседује образовање
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након
дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у
установи, у складу са Европским системом преноса бодова;
наставник који је у току студија положио испите из педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно
испит за лиценцу, сматра се да има образовање из члана 8
став 4 Закона о основама система образовања и васпитања;
извод из матичне књиге рођених - оверена фотокопија; уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6
месеци). Документа која се прилажу морају бити у овереној
фотокопији или оригинална. Лекарско уверење доставља
изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Рок за
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“, поштом или непосредно секретаријату
школе, радним данима, од 08,00 до 13,00 часова.

Панчево
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД „1. МАРТ“
УПРАВНИ ОДБОР
26310 Алибунар, Саве Мунћана 3

Директор

на мандатни период од четири године
УСЛОВИ: Кандидат за директора, поред општих услова
предвиђених законом, мора да испуњава и следеће посебне 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 основним студијама у трајању од најмање четири године и одговарајући
академски, односно стручни назив утврђен у области правних, економских, психолошких, педагошких и андрагошких
и социолошких наука, односно стручни назив: дипломирани социјални радник и најмање пет година радног искуства
у струци; да поседује организаторске способности; да није
осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од
Бесплатна публикација о запошљавању

ИСПРАВКА КОНКУРСА
ПУ „КОЛИБРИ“
26210 Ковачица

Конкурс објављен 18.12.2013. године у публикацији
„Послови“, за радна места: васпитач - 2 извршиоца
и нутрициониста, са 50% радног времена, исправља
се у следећем: Уз пријаву на конкурс кандидат треба
да приложи: оверену фотокопију дипломе, уверења и
сведочанства о завршеној основној школи, тако што
се иза речи „дипломе“ бришу речи: „уверења и сведочанства о завршеној основној школи“. Остали део
конкурса је непромењен.

ОШ „МИХАЈЛО ПУПИН“

26207 Идвор, Михајла Пупина 51

Шеф рачуноводства - књиговођа
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: одговарајуће више или високо образовање економског смера или
финансијског усмерења, да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и у ченицима, 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 родоскрнављење, за кривично дело примање
мита или давање мита, за кривично дело из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да
за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; држављанство Републике Србије, да зна језик
на ком се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву кандидат подноси: диплому о завршеном одговарајућем високом образовању; уверење о држављанству (не старије од 6
месеци); извод из матичне књиге рођених (нови образац);
доказ о стеченом средњем, вишем или високом образовању
на српском језику. Уверење 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 родоскрнављење, за кривично дело примање мита
или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање - прибавља школа. Изабрани кандидат доставља
лекарско уверење пре закључења уговора о раду. Сва документа се достављају у оригиналу или у овереној фотокопији.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања. Пријаве се достављају на адресу школе, са назнаком: „За конкурс не отварати“. Ближа обавештења могу се добити и на бројеве
телефона: 013/676-229 и 676-016.
31.12.2013. | Број 550 - 551 |

33

Наука и образовање

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ОШ „ВУК СТЕФАНОВИЋ КАРАЏИЋ“
26232 Старчево, Иве Лоле Рибара 2

Конкурс објављен 18.12.2013. године у публикацији
„Послови“, поништава се за радно место: школски
психолог, са или без радног искуства.

Пи р о т
ОШ „8. СЕПТЕМБАР“

18300 Пирот, Данила Киша 21

Наставник српског језика

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана, за рад у издвојеном одељењу у
Сукову
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, професор српског језика и књижевности, професор српског језика и књижевности
са општом лингвистиком, професор српске књижевности и
језика, професор српске књижевности и језика са општом
књижевношћу, дипломирани филолог српског језика са јужнословенским језицима, дипломирани филолог српске књижевности са јужнословенским књижевностима, професор,
односно дипломирани филолог за српскохрватски језик и
југословенску књижевност, професор, односно дипломирани филолог за југословенску књижевност и српскохрватски
језик, професор српскохрватског језика и опште лингвистике, професор за српскохрватски језик са јужнословенским
језицима, професор српскохрватског језика са источним и
западним словенским језицима, професор српскохрватског
језика и југословенске књижевности за наставу у школама у којима се образовно - васпитни рад изводи на мађарском, односно русинском или румунском језику, професор,
односно дипломирани филолог за југословенску и општу
књижевност, професор југословенске књижевности са страним језиком, дипломирани филолог за књижевност и српски језик, дипломирани филолог за српски језик и књижевност, професор српског језика и књижевности у одељењима
за националне мањине, професор српског језика и српске
књижевности, дипломирани компаратиста, мастер филолог
(студијски програми: Српски језик и књижевност, Српска
књижевност и језик, Српска књижевност и језик са општом
књижевношћу, Српски језик, Српска књижевност, Српска
филологија (српски језик и лингвистика), Српска књижевност и језик са компаратистиком, мастер професор језика
и књижевности (студијски програми: Српски језик и књижевност, Српска књижевност и језик, Српска књижевност и
језик са општом књижевношћу, Српски језик, Српска књижевност, Српска филологија (српски језик и лингвистика),
Филологија, модули: Српски језик и Српски језик и компаративна књижевност).

Наставник физике

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана, са 50% радног времена
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, професор физике,
дипломирани физичар, професор физике и хемије, дипломирани педагог за физику и хемију, професор физике и
основе технике, дипломирани педагог за физику и хемију,
професор физике и основе технике, дипломирани педагог
за физику и основе технике, професор физике и математике, дипломирани астрофизичар, дипломирани физичар
за примењену физику и информатику, професор физике и
хемије за основну школу, професор физике и основа технике за основну школу, дипломирани физичар за примењену физику, професор физике за средњу школу, дипломирани физичар истраживач, дипломирани професор физике и
хемије за основну школу, дипломирани професор физике и
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основа технике за основну школу, дипломирани физичар за
општу физику, дипломирани физичар за теоријску и експерименталну физику, дипломирани педагог за физику и општетехничко образовање ОТО, дипломирани астроном, смер
астрофизика, професор физике - информатике, дипломирани физичар - медицинска физика, дипломирани професор
физике - мастер, дипломирани физичар - мастер, мастер
физичар, мастер професор физике, мастер професор физике и хемије, мастер професор физке и информатике, дипломирани физичар - мастер физике - метеорологије, дипломирани физичар - мастер физике - астрономије, дипломирани
професор физике - хемије, мастер, дипломирани професор
физике - информатике, мастер, дипломирани физичар - професор физике - мастер, дипломирани физичар - теоријска
и експериментална физика - мастер, дипломирани физичар
- примењена и компјутерска физика - мастер, дипломирани физичар - примењена физика и информатика - мастер,
дипломирани физичар - професор физике и основа технике
за основну школу - мастер, дипломирани физичар - професор физике и хемије за основну школу - мастер. Лица која
су стекла академско звање мастер морају имати претходно
завршене основне академске студије на студијским програмима из области физике.
ОСТАЛО: Поред општих услова прописаних законом, кандидат треба да има: одговарајуће образовање; 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 родоскрнављење, за
кривично дело примање мита или давање мита, за кривично
дело из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; држављанство
Републике Србије; да зна језик на ком се остварује образовно - васпитни рад. Уз пријаву на конкурс кандидат подноси: оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем
образовању и уверење о држављанству. Конкурс је отворен
осам дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве са доказима
слати на адресу школе.

Пож аревац
„NS PROGROUP“ DOO

21000 Нови Сад, Железничка 4
e-mail: info@nsprogroup.edu.rs

Професор немачког језика
за рад у Пожаревцу

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, обезбеђен превоз,
обезбеђен смештај. Конкурс је отворен до попуне радног
места. Потребно је да кандидати на горенаведени мејл
пошаљу радне биографије.

НСЗ Позивни
центар

0800 300 301
(позив је бесплатан)
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ГАЛЕБ“
12300 Петровац на Млави, Извидничка 17

Спремачица

на одређено време, најдуже до завршетка школске
2013/2014. године
УСЛОВИ: осмогодишња школа - I степен стручне спреме и
општа здравствена способност. Кандидат уз пријаву доставља: уверење о држављанству Републике Србије - не
старије од 6 месеци, оверену фотокопију трајног извода из
матичне књиге рођених, оверен препис (фотокопија) сведочанства, лекарско уверење о општој здравственој способности, уверење да кандидат није осуђиван за кривично дело
на безусловну казну затвора од најмање три месеца, нити
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскрнављење, 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 да за њега није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање.
Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пре
закључивања уговора о раду, изабрани кандидат је дужан
да поднесе уверење о здравственој способности за рад, док
је установа дужна да по службеној дужности прибави уверење да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом
за горенаведена кривична дела. Пријаве доставити на адресу установе, са назнаком: „Пријава на оглас“.

Пријепоље
ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“
36310 Сјеница, Кладница

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: да кандидат има стечено високо образовање из чл.
8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања, за наставника, педагога и психолога, дозвола за рад
(лиценца) и најмање 5 година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, држављанство Републике Србије, да није осуђиван правноснажном пресудом за
кривична дела из чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс
приложити: оверен препис (фотокопију) дипломе о стеченој
спреми, оверен препис (фотокопију) докумената о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту, лекарско
уверење о психичкој и здравственој способности за рад са
ученицима (не старије од 6 месеци), уверење да кандидат
није осуђиван за кривична дела из чл. 120 став 1 тачка
3 (ово уверење може да поднесе кандидат или ће школа
прибавити службено), уверење о држављанству Републике
Србије (не старије од 6 месеци), потврду о радном стажу у
области образовања и васпитања, извод из матичне књиге
рођених, биографију са кратким прегледом кретања у служби и предлог рада директора школе (није обавезно). Рок за
пријављивање је 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.

Национална служба за запошљавање

Бесплатна публикација о запошљавању

П р о ку п љ е
ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА
„РАДОШ ЈОВАНОВИЋ СЕЉА“
18400 Прокупље, Вука Караџића 1
тел. 027/331-213

Оглас објављен 13.11.2013. године у публикацији
„Послови“, за радно место: наставник стручних предмета пољопривредне струке, поништава се у целости.

СРЕДЊА ШКОЛА БЛАЦЕ
18420 Блаце, Краља Петра I 3
тел. 027/371-315

Наставник српског језика и књижевности

са 44% радног времена, на одређено време до
повратка радника са боловања
УСЛОВИ: да кандидат има високо образовање на студијама
другог степена (мастер академске студије, специјалистичке
академске студије, специјалистичке струковне студије), по
пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године, да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или
након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе
у установи, у складу са Европским системом преноса бодова или да је у току студија положио испите из педагогије
и психологије или положио стручни испит (испит за лиценцу) и да поседује звање у складу са Правилником о врсти
стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних
наставника у гимназији („Службени гласник РС-Просветни
гласник“, бр. 5/90 и „Службени гласник РС-Просветни гласник“, бр. 5/91, 1/92, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 4/99, 3/03, 4/04,
5/05, 1/07, 7/08, 8/11 и 2/13), да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом, да није осуђиван
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца по члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр.
72/09, 52/11 и 55/13) и да је држављанин РС.

Наставник енглеског језика

са 44% радног времена, на одређено време до
повратка радника са боловања
УСЛОВИ: да кандидат има високо образовање на студијама
другог степена (мастер академске студије, специјалистичке
академске студије, специјалистичке струковне студије), по
пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године, да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или
након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе
у установи, у складу са Европским системом преноса бодова или да је у току студија положио испите из педагогије
и психологије или положио стручни испит (испит за лиценцу) и да поседује звање у складу са Правилником о врсти
стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних
наставника у гимназији („Службени гласник РС-Просветни
гласник“, бр. 5/90 и „Службени гласник РС-Просветни гласник“, бр. 5/91, 1/92, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 4/99, 3/03, 4/04,
5/05, 1/07, 7/08, 8/11 и 2/13), да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом, да није осуђиван
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изре31.12.2013. | Број 550 - 551 |
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чена безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца по члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр.
72/09, 52/11 и 55/13) и да је држављанин РС.
ОСТАЛО: Кандидат доставља: оверену фотокопију дипломе
о стеченом образовању, извод из матичне књиге рођених,
уверење о држављанству - не старије од 6 месеци, лекарско
уверење (доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду), уверење да није осуђиван (прибавља школа),
потврду са факултета о положеним испитима из психологије,
педагогије, методике у вредности од 30 бодова и 6 бодова
праксе или потврду о положеним испитима из педагогије и
психологије или потврду о положеном стручном испиту.

Смедерево
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ“
11420 Смедеревска Паланка, Трг хероја 21
тел. 026/322-017

Радник на пословима ППЗ, ЦЗ и НО
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: 1. IV
или VI степен стручне спреме; 2. једна година радног искуства; 3. психофизичка и здравствена способност за рад; 4.
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 родоскрнављење, 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; 5. да је држављанин
Републике Србије. Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да поднесу доказе о испуњености услова из тач. 1, 2 и 5,
у оригиналу или у овереној фотокопији, не старији од шест
месеци. Доказ о испуњености услова из тачке 3 - изабрани
кандидат подноси пре закључења уговора о раду. Доказ о
испуњености услова из тачке 4 - прибавља установа.
ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве на конкурс доставити на адресу установе, са назнаком: „За конкурс“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Обавезно
назначити на коверти за које радно место се конкурише.

МШ „КОСТА МАНОЈЛОВИЋ“

11300 Смедерево, Милоша Великог 8
тел. 026/4622-534

Професор аудиовизуелне технике
за 10% радног времена

УСЛОВИ: дипломирани инжињер електротехнике, одсек
електронике и телекомуникације, дипломирани сниматељ
звука, смер за снимање и обраду звука, дипломирани дизајнер и сниматељ звука, мастер инжењер електротехнике и
рачунарства са остварених 300 бодова на основним и мастер
студијама на Одсеку за телекомуникације и информационе
технологије, смер аудио и видео технологије или на студијском програму Телекомуникације, пробни рад до 4 месеца.

Професор хармонике

на одређено време до повратка радника са друге
дужности, а најдуже до 31.08.2014. године
УСЛОВИ: дипломирани музичар акордеониста или мастер
музички уметник, професионални статус акордеонисте-хармоникаша, пробни рад до 4 месеца.
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ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“
11321 Лугавчина
тел. 026/4761-078, 4761-699

Наставник енглеског језика

са 90% радног времена, на одређено време до
повратка запослене са породиљског одсуства
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове:
да имају одговарајуће образовање (подноси се уз пријаву на
конкурс), да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (подноси се пре закључења уговора о раду), да нису осуђивани 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
родоскрнављење, за кривично дело примање мита и 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 да за њега није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање
(прибавља школа), држављанство Републике Србије. Рок за
пријављивање је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узимати у разматрање.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА У СМЕДЕРЕВУ
11300 Смедерево, Вука Караџића 13
тел. 026/617-388

Психолог

на одређено време до повратка запосленог
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани психолог,
мастер психолог. Кандидати треба да имају одговарајуће
образовање из члана 8 став 2 Закона о основама система
образовања и васпитања, да испуњавају услове прописане
Законом о раду и чланом 120 став 1 Закона о основама система образовања и васпитања, као и Правилником о врсти
стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних
наставника у стручним школама. Уз пријаву на конкурс доставити: оверену фотокопију дипломе или уверења о стеченој
стручној спреми, уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном стручном испиту
за рад у образовању или положен испит за лиценцу (осим
за лица која заснивају радни однос у својству приправника
или на начин утврђен као за приправнике), уверење да кандидат није осуђиван по службеној дужности прибавља школа. Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене
способности за рад са децом и ученицима, доставља се пре
закључења уговора о раду. У току трајања поступка одлучивања о избору, кандидати који уђу у ужи избор дужни су да
се подвргну провери психофизичких способности за рад са
децом и ученицима, коју врши Национална служба за запошљавање, применом стандардизованих поступака, а у складу са чланом 130 Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 52/201 и 55/2013),
по распореду који утврди школа у сарадњи са Националном
службом за запошљавање, о чему ће кандидати бити благовремено обавештени. Кандидати за радна места наставника или стручних сарадника морају да имају образовање
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након
дипломирања, од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у
установи, у складу са Европским системом преноса бодова,
знање језика на ком се остварује образовно-васпитни рад.
Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се разматарти.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОШ „СВЕТИ САВА“

11300 Смедерево, Металуршка бб
тел. 026/663-990
Оглас објављен 25.12.2013. године у публикацији
„Послови“, за радно место: наставник разредне
наставе, поништава се у целости.

Сомбор
ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
25000 Сомбор, Трг цара Лазара 4
тел. 025/421-067

Конкурс објављен 11.12.2013. године у публикацији
„Послови“, за радна места: наставник физичког васпитања, за 60% радног времена и наставник физичког васпитања, на одређено време, за 50% радног
времена, поништава се у целости.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
СРЕДЊА ПОЉОПРИВРЕДНО-ПРЕХРАМБЕНА
ШКОЛА

С р е м с к а Мит р о в и ц а
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „РАДОСТ“
22303 Нови Бановци
Насеље Бановци - Дунав, Кабларска бб
тел. 022/340-983

Васпитач

на одређено време до повратка запосленог одсутног
преко 60 дана
2 извршиоца
УСЛОВИ: више образовање, односно одговарајуће високо
образовање, на студијама првог степена (основне струковне
студије или основне академске студије), у трајању од три
године или на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије или
специјалистичке струковне студије)-васпитач.

Медицинска сестра - васпитач

на одређено време до повратка запосленог одсутног
преко 60 дана
2 извршиоца
УСЛОВИ: средња стручна спрема - медицинска сестра - васпитач.

Домар

25000 Сомбор, Хаџића Светића 18
тел. 025/482-586

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, техничке струке, положен возачки испит „Б“ категорије.

Оглас објављен 18.12.2013. године у публикацији
„Послови“ поништава се у целости.

Економ - возач

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ОШ „ОГЊЕН ПРИЦА“

25274 Колут, Марка Орешковића 1
тел. 025/804-213
Конкурс објављен 11.12.2013. године у публикацији
„Послови“, за радно место: домар-ложач, поништава
се у целости.

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, металске, електро, машинске или трговачке струке, положен возачки испит
„Б“ категорије.

Вешерка
УСЛОВИ: основна школа - I степен стручне спреме.

Спремачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: основна школа - I степен стручне спреме.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА КОНКУРСА
ОШ „21. ОКТОБАР“
25000 Сомбор, Његошева 4
тел. 025/412-476

Конкурс објављен 09.10.2013. године у публикацији
„Послови“, поништава се за радно место: наставник
техничког и информатичког образовања, са 40%
радног времена. .

Национална служба за запошљавање

Обука за активно тражење посла

Информисаност
сигурност
самопоуздање
Бесплатна публикација о запошљавању

ОСТАЛО: да кандидати имају одговарајуће образовање; да
имају психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом; да нису осуђивани 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 родоскрнављење, за кривично дело примање мита или давање
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њих није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
да имају држављанство Републике Србије; да знају језик на
ком се остварује васпитно-образовни рад. Уз пријаву кандидати треба да приложе: оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених, оверену фотокопију дипломе о стеченом
образовању и оверену фотокопију уверења о држављанству
РС. Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са децом подноси изабрани кандидат пре
закључења уговора о раду, а доказ о неосуђиваности прибавља установа. Рок за пријављивање је осам дана од дана
објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узимати у разматрање. Пријаве доставити на адресу установе, са назнаком: „За конкурс“ и навести радно место за које
се конкурише; број телефона: 022/340-983.
31.12.2013. | Број 550 - 551 |
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ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЛИВОЈ ПЕТКОВИЋ ФЕЋКО“
22420 Платичево, Лале Јанића 3
тел/факс: 022/2451-263

Наставник математике
са 67% радног времена

УСЛОВИ: професор математике; дипломирани математичар;
дипломирани математичар за теоријску математику и примене; дипломирани математичар за рачунарство и информатику; дипломирани математичар-информатичар; професор
математике и рачунарства; дипломирани математичар за
математику економије; професор информатике-математике;
дипломирани математичар-астроном; дипломирани математичар-примењена математика; дипломирани математичар-математика финансија (са изборним предметом: Основи
геометрије); дипломирани информатичар; мастер математичар; мастер професор математике; мастер професор математике и физике; мастер професор математике и информатике; мастер професор физике и математике; мастер професор
информатике и математике; дипломирани професор математике-мастер; дипломирани математичар-мастер; дипломирани инжењер математике-мастер (са изборним предметом:
Основи геометрије); дипломирани математичар-професор
математике; дипломирани математичар-теоријска математика; дипломирани инжењер математике (са изборним предметом: Основи геометрије); професор хемије-математике;
професор географије-математике; професор физике-математике; професор биологије-математике; професор математике-теоријско усмерење; професор математике-теоријски
смер; дипломирани математичар и информатичар; лице са
одговарајућим образовањем у смислу чл. 3 став 2 Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи.
Напомена: Лица која су стекла академско звање мастер,
односно дипломирани мастер, треба да имају завршене
основне академске студије на студијским програмима из
области математике или примењене математике (са положеним испитом из предмета: Геометрија или основи геометрије) или двопредметне наставе математике и физике,
односно математике и информатике.

Наставник хемије

са 30% радног времена
УСЛОВИ: дипломирани хемичар; професор хемије; професор
хемије и физике; професор хемије и биологије; дипломирани хемичар опште хемије; дипломирани хемичар за истраживање и развој; дипломирани физикохемичар; дипломирани
хемичар, смер хемијско инжењерство; професор биологије и
хемије; професор физике и хемије за основну школу; дипломирани професор биологије и хемије; дипломирани хемичар-професор хемије; дипломирани професор хемије-мастер; професор физике-хемије; професор географије-хемије;
професор биологије-хемије; дипломирани професор физике-хемије, мастер; дипломирани професор биологије-хемије,
мастер; дипломирани педагог за физику и хемију; дипломирани физичар-професор физике и хемије за основну школу-мастер; дипломирани хемичар-мастер; мастер професор
хемије; мастер хемичар; мастер професор физике и хемије;
мастер професор биологије и хемије; лице са одговарајућим
образовањем у смислу чл. 3 став 2 Правилника о степену и
врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи.

Обука за
активно
Наставник немачког језика
са 78% радног времена
тражење
УСЛОВИ: професор, односно дипломирани филолог за
немачки посла
језик и књижевност; мастер филолог (студијски

тер професор језика и књижевности (студијски програм или
главни предмет/профил немачки језик); лице са одговарајућим образовањем у смислу чл. 3 став 2 Правилника о
степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи.
ОСТАЛО: Пријављени кандидат поред наведеног услова у
погледу одговарајућег образовања, треба да испуњава и
следеће услове: да је држављанин Републике Србије; да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела из члана 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Кандидат
треба да приложи следећа документа (у оригиналу или у
овереној фотокопији): пријаву (молбу); диплому о стеченом образовању; извод из матичне књиге рођених; доказ
о држављанству Републике Србије. Доказ да кандидат није
осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела прописана законом - прибавља школа. Доказ о физичкој, психичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима
изабрани кандидат подноси пре закључења уговора о раду.
Рок за достављање пријава је 8 дана од дана објављивања.
Неблаговремене или непотпуне пријаве неће бити узете у
обзир. Особа за контакт: Стевица Попов, број телефона:
022/2451-263.

Су б о ти ц а
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ
24000 Суботица, Козарачка 2/а
тел. 024/554-300

Стручни сарадник Истраживачког иновационог
центра
УСЛОВИ: диплома VII степена, грађевинске струке, минимум
5 година радног искуства у области грађевинарства, познавање рада на компјутеру на високом нивоу, коришћење
неког од специфичних софтверских пакета који се примењују у грађевинарству, коришћење софтвера за уређивање текста (Оpen Оffice, МS Wоrd...) и софтвера за техничку
обраду цртежа (CAD, Corel Draw…), служење енглеским језиком на високом конверзацијском нивоу и за потребе писане кореспонденције са иностраним партнерима. Предност:
искуство на пословима акредитација студијских програма и
високошколских установа, сарадња на грађевинским пројектима или објављени научни или стручни радови из области
грађевине, односно техничко-технолошког поља, познавање
метода које се примењују за експериментална испитивања
у грађевинарству. Уз пријаву на конкурс приложити: кратку биографију и диплому факултета. Конкурс је отворен 8
дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремено
приспеле пријаве неће се разматрати. Ближе информације
могу се добити на број телефона: 024/554-300. Пријаве са
доказом о испуњавању услова слати на адресу: Универзитет
у Новом Саду, Грађевински факултет, Козарачка 2/а, 24000
Суботица.

Друштвена одговорност
ПРИОРИТЕТИ У
ЗАПОШЉАВАЊУ

програм или главни предмет/профил немачки језик); мас-
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ГИМНАЗИЈА ЗА ТАЛЕНТОВАНЕ УЧЕНИКЕ
„ДЕЖЕ КОСТОЛАЊИ“
24000 Суботица, Трг жртава фашизма 21
тел. 024/524-785

Професор мађарског језика и књижевности
на одређено време до 31.08.2014. године

УСЛОВИ: висока стручна спрема - VII/1 степен у занимању:
професор, односно дипломирани филолог за мађарски језик
и књижевност, мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет, односно профил Мађарски језик и књижевност), активно знање мађарског језика.
Поред наведених услова о врсти и степену стручне спреме,
кандидати треба да испуњавају и услове предвиђене чл.
120 и 121 став 7 Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и
55/2013), одговарајуће образовање, да кандидат 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 родоскрнављење, за
кривично дело примање мита или давање мита, за кривично
дело из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, држављанство
Републике Србије. Послове наставника и стручног сарадника у школи у којој се образовно-васпитни рад остварује на
језику националне мањине, осим за ромски језик, може да
обавља лице које је стекло средње, више или високо образовање на језику националне мањине или је положило испит
из тог језика по програму одговарајуће високошколске установе. Као докази се подносе: оверен препис или оригинал
дипломе о стеченој врсти и степену стручне спреме, оверен
препис или оригинал уверења о држављанству Републике
Србије, лекарско уверење да је кандидат психички, физички и здравствено способан за рад са децом и ученицима се
подноси приликом закључења уговора о раду и проверава
се у току рада. Уверење да лице 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 родоскрнављење, за кривично дело примање мита или
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање - прибавља Гимназија од надлежног секретаријата
унутрашњих послова, сведочанство о завршеној средњој,
вишој или високој стручној спреми на мађарском наставном
језику или доказ о положеном испиту из мађарског језика
по програму одговарајуће високошколске установе. Неблаговремена и непотпуна документација неће се разматрати.
Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве слати на горенаведену адресу.

В ра њ е
ОШ „СВЕТИ САВА“
17537 Божица
Село Божица бб
тел. 017/879-112

Директор
УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које испуњава следеће услове: поседовање одговарајућег високог образовања из чл. 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања - високо образовање стечено на студијама
другог степена (мастер академске студије, специјалистичке
академске студије или специјалистичке струковне студије),
по пропису који уређује високо образовање од 10.09.2005.
године или на основним студијама у трајању од најмање 4
године, по пропису који је уређивао високо образовање до
10.09.2005. године; поседовање дозволе за рад (лиценце);
поседовање психичке, физичке и здравствене способности
за рад са децом и ученицима; 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 родоскрнављење, 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; непостојање дискриминаторног понашања утврђеног у складу са законом; најмање пет
година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. Директор
се бира на 4 године. Конкурс је отворен 15 дана.
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат прилаже: доказ о држављанству (извод из матичне књиге рођених или уверење о
држављанству); оверен препис/копију дипломе о стеченом
образовању; оверен препис/копију документа о положеном
испиту за лиценцу, односно стручном испиту; потврду о радном искуству.

Вршац
ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
БЕЛОЦРКВАНСКА ГИМНАЗИЈА
И ЕКОНОМСКА ШКОЛА
26340 Бела Црква, Јована Цвијића 11
тел. 013/853-475

Конкурс објављен 18.12.2013. године у публикацији
„Послови“, за радна места: професор енглеског језика, са 28% радног времена, и професор математике,
са 55% радног времена, поништава се у целости.

Ужице
ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ОСНОВНА ШКОЛА
„РАЈАК ПАВИЋЕВИЋ“

31250 Бајина Башта, Рајка Тадића 10
тел. 031/865-174
Конкурс објављен 25.12.2013. године у публикацији „Послови“, поништава се у целости (измена и
допуна Закона о буџету „Сл. гласник РС“, бр. 108 од
06.12.2013.).
Бесплатна публикација о запошљавању

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ТЕХНИЧКА ШКОЛА „САВА МУНЋАН“
26340 Бела Црква, Јована Цвијића 7
тел. 013/851-178

Конкурс објављен 11.12.2013. године у публикацији
„Послови“, за радна места: професор медицинске
групе предмета, професор математике, наставник
практичне наставе са блоком куварство и наставник
професионалне праксе - куварство, поништава се у
целости.
31.12.2013. | Број 550 - 551 |
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Зајечар
ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ОШ „ЉУБА НЕШИЋ“
19000 Зајечар, Доситејева 2
Конкурс објављен 30.10.2013. године у публикацији
„Послови“, за радна места: наставник италијанског
језика, на одређено време, са 55% радног времена;
наставник грађанског васпитања, на одређено време,
са 30% радног времена; наставник грађанског васпитања, на одређено време, са 10% радног времена
и наставник разредне наставе, за рад у продуженом
боравку, поништава се у целости, сходно члану 1
Закона о изменама и допунама Закона о буџетском
систему („Сл. гласник РС“, бр. 108/2013), који предвиђа да корисници јавних средстава не могу заснивати радни однос са новим лицима ради попуњавања
слободних, односно упражњених радних места до
31. децембра 2015. године без сагласности тела владе, уз претходно прибављено мишљење надлежног
министарства.

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И
СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ
„ЈЕЛЕНА МАЈСТОРОВИЋ“

19000 Зајечар, Тимочке буне 14
Конкурс објављен 25.12.2013. године у публикацији
„Послови“, поништава у целости.

Зрењанин
ОСНОВНА ШКОЛА „СОЊА МАРИНКОВИЋ“
23000 Зрењанин, Слободана Бурсаћа 7

Обуставља се поступак за део конкурса објављеног у
публикацији „Послови“ бр. 546 од 04.12.2013. године, за радно место: спремачица, на неодређено радно
време са пуним радним временом, у ОШ „Соња Маринковић“ у Зрењанину. Поступак ће бити настављен
након добијене сагласности за настављање поступака који су започети, а нису окончани до дана ступања на снагу Закона о изменама и допунама Закона
о буџетском систему („Службени гласник РС“, број
108/13), ради попуњавања радних места код корисника јавних средстава.

Клубови за тражење посла
Сигуран наступ на
тржишту рада
информишите се код свог
саветодавца
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ЗДРАВСТВЕНО
ОСИГУРАЊЕ
Налазим се на евиденцији незапослених већ два месеца. Пошто више нисам
студент, здравствено осигурање преко мајке не могу да продужим, па ме
занима како могу као незапослено лице да се осигурам преко државе ?
Још од 2007. године НСЗ нема никакве везе са остваривањем права на здравствену заштиту, односно исто није условљено тиме да се неко налази на евиденцији незапослених или
да се издаје нека потврда. Ово право се остварује преко надлежног фонда здравства, тако
да саветујемо да се обратите овом фонду на својој општини, где ћете сазнати шта је неопходно од документације. Нисмо сигурни колико често мењају потребне обрасце или услове, тако да не улазимо у овај део и о томе не информишемо.
Права из здравственог осигурања, по основу незапослености, могу остварити:
- лица која имају право на новчану накнаду по основу незапослености, према прописима о
запошљавању (члан 17 став 1 тачка 12 Закона о здравственом осигурању) и
- незапослена лица и друге категорије социјално угрожених лица чији су месечни приходи испод прихода утврђених у складу са овим законом (члан 22 став 1 тачка 9 Закона о
здравственом осигурању).
Током остваривања права на новчану накнаду корисник има право на здравствено осигурање. Чланови породице корисника права на новчану накнаду могу се преко њега осигурати, уколико немају други основ осигурања, у складу са Законом о здравственом осигурању.
Корисници новчане накнаде имају право на здравствену заштиту, право на накнаду за
време привремене спречености за рад и право на накнаду трошкова превоза у вези са
коришћењем здравствене заштите, под условима предвиђеним Законом о здравственом
осигурању. То значи да је тим лицима обезбеђено коришћење пуног обима права из здравственог осигурања.
У случају настанка привремене спречености за рад незапосленог лица које прима новчану
накнаду, том лицу се исплаћује накнада у складу са прописима из здравственог осигурања. Међутим, у случају престанка права на коришћење новчане накнаде, исплата новчане накнаде се наставља, у складу са прописима о здравственом осигурању, али не дуже
до 30 дана од дана настанка привремене спречености.
Незапослена лица која припадају категорији социјално угроженог становништва и налазе
се на евиденцији Националне службе за запошљавање, иако нису корисници новчане накнаде, имају право на здравствено осигурање, само под условом да њихов месечни приход,
по члану породице незапосленог лица, не прелази износ минималне зараде у нето износу,
утврђене у складу са прописима о раду, у месецу подношења пријаве.
Права из здравственог осигурања лица остварују на подручју филијале на којој имају
пријављено пребивалиште, а здравствену књижицу им издаје и оверава надлежна испостава, односно филијала Републичког завода за здравствено осигурање, према пребивалишту.

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

Да ли радници који обављају сезонске послове у Швајцарској 8 месеци годишње, а при томе им компанија уплаћује све доприносе и порезе у Швајцарској, па и осигурање за случај незапослености, имају право на накнаду
док су у Србији и незапослени током 4 месеца. Да ли Србија има потписан
споразума са Швајцарском?
Конвенција између Народне Републике Југославије и Швајцарске Конфедерације о социјалном осигурању, из 1963. године, не предвиђа давања за случај незапослености, те
наш радник није у могућности да оствари права на новчану накнаду за случај незапослености у Републици Србији након завршетка рада у Швајцарској.
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Европско тржиште рада

БОРБА СА НЕЗАПОСЛЕНОШЋУ
ИТ је оцењен као веома динамичан сектор, који не само да помаже у директном
запошљавању, већ и у стварању веома узбудљиве културе предузетништва

О

ткако је Даблин крајем 2010. године добио од Међународног монетарног фонда и Европске уније пакет помоћи од 85 милијарди евра, компаније попут
„Гугла“, „Фејсбука“, „Твитера“, „Пеј пала“ и други технолошки гиганти основали су филијале у Ирској или повећали присуство у тој земљи, преноси „Франс прес“. Директне
стране инвестиције у Ирској су заправо увећане током година програма помоћи.
Због банкарске кризе и прегрејаног сектора некретнина
Ирска се нашла на ивици банкрота, уз растући скок незапослености и велики јавни дуг. После више година резања потрошње и повећања пореза, Ирска је 15. децембра изашла из
програма помоћи као прва од спасаваних чланица еврозоне.
„Званични Даблин ће морати да се удаљи од економије
која се ослања на тржиште некретнина и да се преоријентише на одрживу економију засновану на предузећима, иновацијама и извозу“, изјавио је ирски министар за послове и
предузећа Ричард Брутон.
Према његовим речима, ИТ је оцењен као веома динамичан сектор, који не само да помаже у директном запошљавању, већ и у стварању веома узбудљиве културе предузетништва.

Занимљив податак је да незапосленост у Аустрији 28 месеци заредом наставља да расте и крајем новембра достигла
је осам одсто. Јоханес Копф (Johannes Kopf), шеф националног Сервиса за запошљавање (AMS), очекује да ће због слабог
привредног раста смањење стопе незапослености уследити
тек 2015. године. Број слободних радних места крајем новембра износио је 24.739, што је за 715 мање него у истом
периоду прошле године, преносе аустријски медији. Укупно
гледано, 381.582 људи било је без посла крајем новембра.
Највећи раст незапослености у новембру забележен је у
здравственој и социјалној области - 16,8 одсто. Крах концерна
„Алпине“ и ланца „Дејли“ и даље оставља траг на тржишту
рада, а број незапослених у грађевинарству у новембру је порастао за 14,9 одсто. Међу незапосленима је све више особа
старијих од 50 година, због чега Министарство за социјална
питања најављује мере како би се овој групи грађана помогло да дођу до посла.
				
А.Б.

Швајцарци најдуже раде
Компанија „Фејсбук“ је 2009. године основала седиште у
Ирској, а прошлог месеца је саопштила да своју међународну
канцеларију у Даблину сели у већи простор, у којем ће радити 1.000 запослених. „Мајкрософт“ је почетком децембра
најавио ширење свог центра у Даблину и укупну вредност те
инвестиције у висини од 170 милиона евра. Међутим, упркос
спремности тих компанија да инвестирају у Ирску, мањак
квалификованих радника чини да велики број радних места
остане упражњен. Према подацима непрофитне организације „Фаст трек“, постоји око 4.500 упражњених радних места
у том сектору.
У Шпанији, земљи која има великих проблема са незапосленошћу, на оглас којим шведска „Икеа“ тражи 400 радника пријавило се 20.000 људи, што је узроковало рушење
шпанског сајта те компаније, због чега је обустављен процес
запошљавања. „Икеа“ је поставила формулар на свом сајту за
кандидате који желе да раде у њеној продавници у шпанском граду Алфафару, а чије је отварање најављено за почетак
наредне године, преноси „Франс прес“.
„Примили смо толико пријава за посао да је наш сервер
заблокирао. Привремено смо обуставили процес запошљавања, све док не пронађемо решење које ће омогућити нормално функционисање“, изјавио је Родриго Санћес, портпарол компаније у Шпанији.
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Без обзира што је разлика у дужини стажа у Швајцарској,
у односу на остале земље, смањена за последњих 40 година,
Швајцарци и даље одлазе касније у пензију, у поређењу с већином других земаља чланица ОЕЦД. То показују резултати студије ове организације под називом „Панорама пензија 2013“. У
1970. години, жене у Швајцарској одлазиле су у пензију са 71
годином, док је просек за остале 33 земље чланице ОЕЦД био
66,5 година. У 2012. за одлазак у пензију женама је у Швајцарској било потребно да напуне 64 године, док је просек за ОЕЦД
био 63 године.
Што се мушкараца тиче, у 1970. у пензију су одлазили са 72
године (68 година и осам месеци у ОЕЦД), а у 2012. са 66 година
(64 године просечно за ОЕЦД). Продужетак животног века омогућио је за последње 42 године да се продужи просечно време
проведено у пензији са 9,5 година у 1970. на 18 година у 2012. за
мушкарце, што је на нивоу просека за земље чланице ОЕЦД, док
је за жене продужено на 23 године (једна година више у односу
на друге земље).
Што се тиче финансирања пензија, Швајцарска је у бољој
позицији од осталих земаља, будући да су трошкови пензија у
просеку прешли 10 одсто бруто друштвеног производа у земљама чланицама ОЕЦД, док ће у Швајцарској, према предвиђањима, остати на нивоу осам до девет одсто БДП до 2050. године.
Међутим, чак 21,8 одсто грађана Швајцарске старијих од 65 година налази се испод линије сиромаштва, што се доводи у везу с
податком да само 45,2 одсто људи ове старосне категорије поседује властите станове, што је испод просека за ОЕЦД.
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Удружење “Наша кућа” запошљава
особе са инвалидитетом

ДА ИНКЛУЗИЈА
НЕ ОСТАНЕ САМО
РЕЧ НА ПАПИРУ

Особе са сметњама у развоју, особе са инвалидитетом, старији људи, жене, избегла и
расељена лица, Роми и остали припадници мањина налазе се на крају списка људи који се
бирају за неки посао. Једина шанса за њихово запошљавање је социјално предузетништво

Приче да смо солидарно и инклузивно друштво су изгледа само приче. Наиме, у Србији између 700 и 800 хиљада
људи има неку врсту инвалидитета, а тек 13% ради. Прилику да у зрелим годинама стекну своје прво радно искуство и
осећај да доприносе заједници, особама са сметњама у развоју пружило је Удружење за подршку особама ометеним у
развоју „Наша кућа“. Иако је вишеструко значајно запошљавање особа из ових маргинализованих група, оно иде веома
тешко.
„Реч је о људима који су дуги низ година били искључени из образовног система. Њима недостају знања и вештине које би им омогућиле да се нађу на отвореном тржишту
рада. Први и најзначајнији моменат је да се оспособе за рад
и савладају неке вештине које ће им у даљем периоду тржиште рада учинити приступачним. Због хендикепа не могу
да раде пуно радно време, као ни одређене врсте послова“,
истиче Ивона Гвозденовић, координаторка за запошљавање.
Особе са сметњама у развоју из „Наше куће“ праве папирне кесе и картонску амбалажу. Паковање, чишћење машина, фарбање и слични послови не падају тешко новопеченим радницима.
„Нису више усмерени на одређене теме још из детињства, већ сада у њихов живот улазе нови појмови, професије и
интересовања. Мислим да је та компонента много значајнија,
јер тиме су они заправо постали део заједнице, неко ко може
да јој допринесе и на кога заједница може да рачуна“, истиче
Аница Спасов из „Наше куће“.
Иако се ради о тек неколико хиљада динара месечно,
новац који сами зараде њима много значи, па се између
њих развија и такмичарски дух. „Труде се да буду што бољи

и мотивишу друге, јер сада су они одрасли људи који имају
исте проблеме као и сви - како да распореде новац, шта би
да купе, шта да не купе, како да уштеде“, каже Аница Спасов.
Особе са сметњама у развоју, особе са инвалидитетом,
старији људи, жене, избегла и расељена лица, Роми и остали
припадници мањина налазе се на крају списка људи који се
бирају за неки посао. Једина шанса за њихово запошљавање
види се кроз социјално предузетништво, које има за циљ да
реши неки тежи друштвени проблем упошљавајући баш оне
које нико неће.
„Они постају видљиви у својој локалној заједници, препознати су као неко ко вреди, зато што је сегмент посла значајан за све људе, можда чак и први корак ка друштвеном
укључивању особа из ове групе“, закључује координаторка
за запошљавање Ивона Гвозденовић.
У Србији тек свака седма особа са инвалидитетом ради, а
препреке њиховом укључивању у друштво постоје на сваком
кораку. Било да се ради о физичким баријерама, као што је
непостојање лифта и одговарајућег прилаза за особе са инвалидитетом, или о неспремности неке фирме или установе да
у свој рад укључи особе са неким хендикепом, они остају на
маргинама друштва. Једино укључивањем ових група људи
у све сегменте друштва, преко радног, образовног и културног, можемо говорити о солидарном друштву, где сви имају
једнака права и где сви једнако вреде. Са око 85% деце са
сметњама у развоју која су и даље искључена из образовног
система и не иду у школу, можемо рећи да смо далеко од тог
циља.
Извор: еКапија

Могућности младих особа са инвалидитетом у
образовању и запошљавању
Успостављање и унапређење сарадње свих институција у локалној заједници које су
директно или индиректно својим радом везане за особе са инвалидитетом, кључни је предуслов да би се подстакло запошљавање ове социјално рањиве категорије незапослених. У
циљу повећања степена информисаности о овој теми, Филијала Сомбор НСЗ је организовала радионицу под називом „Могућности младих особа са инвалидитетом у образовању
и запошљавању“.
Радионици су присуствовали представници Тима за инклузију, Сомборског едукативног центра, психолози основних и средњих
школа. Радионицу је водила Јадранка Радојчић, саветница за планирање каријере у Филијали Сомбор НСЗ и Јелена Лечић, психолог
Школе за основно и средње образовање „Вук Караџић“ из Сомбора.
Истакнута је чињеница да је образовање кључни ресурс и основна претпоставка за тржишни развој. Услов повећања запослености
је повећање образовног нивоа укупног становништва, а посебно социјално рањивих група, међу којима су и особе са инвалидитетом.
Било је речи и о јавним позивима које Национална служба за запошљавање расписује сваке године у оквиру мера активне политике
запошљавања, а којима се подстиче запошљавање особа са инвалидитетом.
Дате су препоруке и предлози за ефикасније решавање проблема незапослености и укључивање социјално рањивих категорија
у свет рада: развој понуде субвенционисаних програма обука, новог запошљавања, самозапошљавања и социјалног предузетништва,
развој флексибилних облика рада, повећање буџета издвојеног за образовање и запошљавање социјално рањивих група и чланова
њихових породица.
Г.Предојевић
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Развој каријерног вођења и мобилности

ОБРАЗОВАЊЕ
ЗА БУДУЋНОСТ

Н

ационална служба за запошљавање (НСЗ) и Фондација „Темпус“ потписале су почетком децембра 2013.
Меморандум о сарадњи, са циљем развоја система
каријерног вођења и саветовања у Републици Србији.
НСЗ ће заједно са европском мрежом за каријерно вођење и
саветовање – „Еурогајданс“ (Euroguidance), радити на прикупљању информација, штампању брошура и организацији
различитих догађаја у вези са каријерним вођењем и саветовањем (КВИС) и мобилношћу младих.
Како објашњава Марко Банковић, саветник у Фондацији
„Темпус“, „Еурогајданс“ је европска мрежа за подршку КВИС,
која већ 20 година постоји у 34 земље у којима су формирани
национални мрежни центри. Сви центри имају два заједничка циља: промоцију европске димензије КВИС и пружање
квалитетних информација о каријерном вођењу и мобилности. Од 2013. године и у Србији је, у оквиру Фондације „Темпус“, формиран такав центар.

Ерасмус плус - Нови програм ЕУ
За период 2014-2020. године Европска комисија планира
покретање новог програма, који би обухватио области образовања, младих и спорта. Нови програм ће наследити три програма за образовање у којима је Србија до сада учествовала - „Темпус“, „Ерасмус Мундус“ и Програм за целоживотно учење, као
и програм „Млади у акцији“. Очекује се да у првим годинама
програма буде могуће конкурисати за пројекте који имају за
циљ модернизацију система високог образовања и пројекте
чији је главни циљ размена студената и наставника. Више информација о новом програму доступно је на сајту Европске комисије: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus. Фондација
„Темпус“ ће одмах по расписивању првог конкурса за пројекте
организовати обуке за конкурисање за нове врсте пројеката из
области образовања.

Центри „Еурогајданс“ мреже прикупљају публикације о
каријерном вођењу и мобилности кроз примере добре праксе,
али и корисне информације за каријерне практичаре и крајње
кориснике. По речима Марка Банковића, ове информације
пласирају се на различитим пораталима и веб сајтовима на
националном и европском нивоу. Један од најзначајнијих портала је ПЛОТЕУС - европски портал за образовне могућности.
У Србији је тренутно у фази израде информациони портал за стране студенте који ће у нашу земљу доћи путем програма размене. У Фондацији „Темпус“ промовишу и друге
програме, попут „Ерасмус Мундуса“, за који могу конкурисати и наши студенти.

- Када је у питању територијална и професионална мобилност младих људи, идеја европске мреже за подршку КВИС
јесте да пружи довољно информација које ће бити од значаја
за младе, али и за све друге заинтересоване, каже Банковић.
Фондација „Темпус“ у Србији ради већ 13 година, а у сарадњи са Делегацијом Европске уније у Србији формирала је
и Алумни мрежу бивших и садашњих стипендиста програма
„Ерасмус Мундус“.
- При овој мрежи је близу 500 студената, што је релативно мало у односу на број студената који су до сада добили
било коју врсту стипендије за овај програм - њих има готово
1000, наглашава Марија Ожеговић, директорка Фондације
„Темпус“ у Србији.
- Свима који су део „Ерасмус Мундус“ алумни мреже
редовно шаљемо информације о конкурсима за посао, обавештења о догађајима који се организују, као и друге корисне
информације. „Темпус“ повремено спроводи и анкете, како
бисмо сазнали шта се са стипендистима даље дешава и да
ли размишљају о повратку у земљу. Такође, у Фондацији се
већ дуже време ради на припреми једног каријерног догађаја
који ће повезати стипендисте са послодавцима. Издвајање
средстава за школовање студената је значајно. Милиони евра
се издвајају на годишњем нивоу за стипендирање студената
кроз програм „Ерасмус Мундус“, средствима из претприступне помоћи. Међутим, да би се ти млади људи касније вратили у земљу и применили знања и компетенције које имају, а
које се теже стичу у Србији, мора се много више радити на
њиховој препознатљивости и бржем запошљавању. У супротном, средства која су уложена у њихово образовање за нас као
земљу биће мање-више изгубљена, истиче Марија Ожеговић.
Млади људи су преко мрежа и пројеката за размену
показали да су веома заинтересовани за мобилност. Статистика каже да за једно место конкурише шесторо студената.
Годишње се додељује до 60 стипендија за мастер и до 150 за
основне, докторске и постдокторске студије. Ово није мали број
стипендија, имајући у виду да се стипендирају комплетне студије, трошкови школарине, путни трошкови, здравствено осигурање. Такође, средства која се додељују, као што су трошкови
за смештај и исхрану, иду и до 1000 евра на месечном нивоу.
Директорка Фондације истиче и да су у току преговори са
два велика јавна предузећа у Србији, како би се људи који воде
људске ресурсе упознали са стипендистима који су део Алумни мреже „Ерасмус Мундус“ програма. Разговори се воде и са
страним привредним коморама, али и са домаћим приватним
послодавцима, како би били боље упознати са овим програмом.
В.Пауновић

Отворена врата
Све информације о актуелним конкурсима и стипендијама
могу се наћи на сајту http://www.tempus.ac.rs, као и одговори на
најчешће постављана питања. Фондација „Темпус“ до 14. фебруара три пута недељно организује и отворена врата (понедељком,
средом и петком, од 14:30 до 16:30), када сви заинтересовани
могу да дођу директно у њихове канцеларије, у Ресавској 29. Информације о учешћу Србије у „Еурогајданс“ мрежи се могу наћи
на сајту http://www.euroguidance.rs.
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Свет у 2014.

ИЗВОЗ ЈЕ КЉУЧ НАПРЕТКА
Најважније је да Србија, коју многи перципирају као политички нестабилну, остави
утисак поузданог и стабилног партнера

Поводом новог издања часописа „Економист: Свет у 2014“,
у београдском хотелу „Хајат риџенси“ недавно је одржана конференција која је окупила водеће привреднике и финансијске и
економске стручњаке у региону. Конференцију је отворио Лаза
Кекић, регионални директор за Европу и директор прогностичког сервиса у ЕИУ (Economist Intelligence Unit), који већ три
деценије ради у Лондону, при главном уредништву магазина.
Кекић је изнео суд да 2014. неће бити лака, али да ће ипак бити
повољнија и успешнија од претходне године.
„Поново ће у центру светске пажње бити криза на Блиском
истоку, али и нада да ће Иран и западне силе коначно доћи до
компромиса. Још један од проблема са којима ће се свет суочавати биће социјална и политичка нестабилност и криза демократског система која се манифестује све нижом излазношћу
на изборе“, каже Кекић.
Развијене земље Европе излазе из рецесије, што је добро
и за земље Балкана. „Први пут за много година све развијене
земље Европе забележиће привредни раст у наредној години“,
убеђен је Кекић.
Главна тема панела који је водила Кори Удовички, економисткиња, бивша министарка и гувернерка Народне банке
Србије, била је тзв. „аутсорсинг“ индустрија и колико је Србија
перспективна дестинација за овај тип привреде. Основни мотив је била чињеница да је током 2013. године глобална компанија НЦР ушла у Србију. Познавање страних језика, пре свега
енглеског, привукло је НЦР и по том параметру наша земља је
високо пласирана. Друго што Србија нуди су нижи трошкови
рада, стабилност радне снаге, приуштивост пословног простора и велика понуда слободног простора. Госпођа Удовички у
свом излагању закључује да Србија полако постаје привлачна
дестинација и да је у стању да пружи све већи квалитет услуге.
„Ипак, упркос свим повољностима, пресудна одлука НЦР да
дође у Србију су биле субвенције које је предложила Влада и за
које се сви надамо да ће надјачати лош бренд који Србија има у
свету“, рекла је Удовички.
Закључак првог панела је био да је најважније да Србија,
коју многи перципирају као политички нестабилну, остави
утисак поузданог и стабилног партнера.

Бесплатна публикација о запошљавању

Први човек часописа „Лидер“, Миодраг Шаратовић из Загреба, одржао је предавање под називом „Оканите се страних
инвестиција, окрените се извозу“, у коме је оценио да су прихватљиве оне инвестиције које доносе извоз.
„Влада мора да се бави извозом, а не привлачењем страних инвестиција по сваку цену. Идеална је она инвестиција
чија производња иде на увећање 100 посто, која користи домаће сировине и репроматеријал, даје много радних места и
ствара велику додатну вредност. Наравно, да при томе не загађује околину“, рекао је Шаратовић. Он је нагласио да само уз
добар подстицај предузетници могу сами да пронађу средства
финансирања и средства за извоз.
Душан Бајатовић, директор „Србијагаса“, говорио је о перспективама и изазовима „Јужног тока“ - да ли ће бити „Јужног
тока“ и како ће изградња тог система утицати на односе са Бриселом, с обзиром на европске прописе о енергетским пакетима.
„Алтернативни извори енергије које препоручује Европа имају две мане - дефицитарни су и прескупи. Централна
економска, политичка и војна утакмица одиграва се у Азији
и Европа то мора што пре да прихвати. Сматрам да неће бити
проблем склопити договор са Бриселом, с обзиром да у пројекту учествују владе најуспешнијих европских земаља. Руси се
нису договарали са ЕУ него са националним владама. Следеће
године потписаће уговоре са Словенијом и Мађарском. Нове количине гаса из нових извора, пре свега Русије и Средње Азије,
значајно смањују ризик нестабилности. Овим пројектом Србија
би требало да постане чворишна регионална земља за транспорт гаса, што ће бити вишеструко корисно“, тврди Бајатовић.
Задуживање државе се повећава, ПДВ расте, а страна улагања још увек не стижу. Како повећати запосленост и да ли Влада Србије има снаге да донесе Закон о раду, били су само неки
од проблема и питања са којима су се суочавали панелисти.
„Србија има слабу економију, много зависи од увоза и не
може да води самосталну монетарну политику. Банке ће бити
агресивније у наплати својих кредита, што ће довести до повећања камата. Србија мора да се придружи и Америци и Европи и уреди свој банкарски систем“, нагласио је председник
компаније „МК група“, Миодраг Костић, док је Дејан Љуштина, водитељ регионалног тима PwC за менаџмент консалтинг,
истакао да још увек не стижу стране инвестиције у регион и
да недостаје добрих пројеката у којима ће страни улагачити
видети интерес.
„Мала предузећа немају помоћ државе и неминовно пропадају, што ствара ризик да постанемо стриктно увознички
регион. За добре пројекте мора се пронаћи капитал“, поручује
Љуштина.
Душан Павловић, саветник министра правде, запитао се
да ли вреди два пута спороводити исту меру повећања ПДВ-а,
а очекивати различите резултате, те да ли ће буџетски дефицит и јавни дуг опасти у наредној години.
„Неопходно је спровести пореску реформу која ће смањити намете на зараде и рад, ослободити заробљене ресурсе и
променити систем субвенција“, предлаже Павловић.
Александар Кртинић, из Атлас групе, одговоран за структурирање и имплементацију стратегија финансијског управљања и правилну примену свих финансијских процеса, изнео
је мишљење како регион може да привуче, као и шта има да
понуди страним инвеститорима.
„Битно је људе едуковати и премостити јаз између тренутног система образовања, потражње на страном тржишту и
захтева привреде. Регионална сарадња и размена искустава је
кључна за напредак човека у систему“, рекао је Кртинић.
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Развој вештачке интелигенције

РОБОТИЗАЦИЈА ПОСЛОВА
Тим научника са „Оксфорда“ тврди да ће готово половина запослених ускоро моћи да буде
замењена машинама, рачунарима или роботима. Уколико не буде праћен адекватним
контролисаним друштвеним променама, такав сценарио може да доведе до драматичних
социјалних проблема и хаотичног урушавања тржишне привреде

В

ећ данас имамо аутомобиле који сами возе, разговарамо телефонима и комуницирамо са роботима, који
би врло скоро могли заменити и људе у неким тежим
оперативним захватима. Истина, вештачка интелигенција још увек је на ниском нивоу, али то ће се променити
врло брзо, јер како ми учимо више о њој, тако и она учи о
нама.
Оно што смо некада сматрали готово недостижним, данас постаје стварност. Индустријски роботи су у другој половини XX века заменили многе раднике у фабрикама, али је
губитак радних места у сектору производње био надокнађен
отварањем нових радних места у сектору услуга. Нова генерација робота претендује да замени људе и у сектору услуга, па постоји реална могућност да радна места која ће заузети роботи у будућности неће моћи да буду надомештена
и да ће велики број људи који се данас бави некреативним
пословима у наредним деценијама постати трајно незапослен. Уколико не буде праћен адекватним контролисаним
друштвеним променама, такав сценарио може да доведе до
драматичних социјалних проблема и хаотичног урушавања
тржишне привреде. Додатну опасност представља историјски доказана чињеница да су технолошке промене много
брже од социјалних, које би могле да ублаже њихове негативне последице.

шалтерима и слично). Реално је у наредном периоду очекивати смањење броја запослених на пословима који не захтевају креативност и емпатију, свуда где људи могу да буду замењени услужним роботима, уз повећање квалитета и/или
пад цене услуге. Најмања опасност од роботизације послова
је у инжењерским, научним и креативним индустријама, као
и онима које захтевају посебан облик друштвене интелигенције - попут уметности, здравства или образовања.

Возачи први на удару

Тренд деиндустријализације

Тим научника са „Оксфорда“ закључује да ће готово половину послова које људи обављају у данашње време ускоро
обављати машине, рачунари или роботи. Тачније, узели су у
обзир 702 занимања, анализирали их и дошли до закључка
да би чак 47% могло бити потпуно аутоматизовано. Основни
разлог пораста броја послова које роботи могу обављати јесте
имплементација „биг дејта“ (big data) анализа и све напреднијих електронских сензора. Комбинација тих технологија
даје роботима осећања и одређене вештине које им омогућaвају да изводе већи број нерутинских операција и сналазе се
у новим ситуацијама.
Први на удару робота могли би бити послови возача (сетимо се само „Гугловог“ самосталног аутомобила) и позиције
услужних радника од којих се не траже посебне вештине (конобари за пултовима у фаст-фуд ресторанима, радници на

Према истраживањима нарученим од Међународне
федерације за роботику (International Federation of Robotics),
у свету је до сада произведено преко два милиона индустријских робота, од чега је у 2013. години у употреби нешто
преко милион. Готово половина је запослена у аутомобилској
индустији. Укупан број свих врста робота и роботизованих
уређаја који су данас у употреби процењује се на око 8 милиона. Истраживање које је обухватило земље са највећом стопом индустријске роботизације (Јапан, САД, Немачка, Јужна
Кореја), показује да је пораст броја индустријских робота у
периоду од 2000. до 2011. довео до значајног повећања про-

Хоризонт 2020
Значајни нови мотиви за коришћење робота у будућности
су старење популације и недостатак адекватне радне снаге,
проблеми који су најизраженији управо у земљама са високом
стопом роботизације, као што су Јапан и Немачка. Јапан ће се до
2016. суочити са смањењем броја људи у радно способним годинама за 5%, а Немачка за 2%. Старење популације ће довести и
до недостатка људске радне снаге у области бриге о болеснима
и старима. Због тога је посебна пажња у „Хоризонт 2020“ програму Европске уније посвећена развоју робота који ће омогућити
већу самосталност тим деловима популације. Студија јапанске
Асоцијације за роботику, из 2005. године, предвиђа велики пораст броја робота у наредним деценијама, с тим што ће услужни
роботи већ у наредним годинама постати бројнији од робота у
производним халама. По овој студији, вредност тржишта робота
ће од 11 милијарди долара у 2005. години достићи 66 милијарди
2025. године, од тога три четврине везано за услужне роботе у
домаћинствима, јавном сектору и медицини.
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изводње, уз умерено смањење броја радника у фабрикама у
којима су примењени роботи. Међутим, технолошки прогрес
у тим земљама, са изузетком Јапана, довео је до смањења
укупне стопе незапослености, зато што је дошло до отварања
нових радних места у сектору дистрибуције, услуга и производње нових добара, као што су паметни телефони, рачунари и рачунарске игре. Истраживање показује да је у периоду од 2008. до 2011. роботизација директно генерисала око
200.000, а индиректно још око 400.000 нових радних места
у свету, највише у сектору електронике и аутомобилизма.
Сама производња и одржавање робота директно генеришу
одређен број нових радних места. Процењује се да је на 10 индустријских робота потребан један човек задужен за њихово
одржавање. С обзиром да је наведено истраживање наручено од организације која има интерес да промовише роботику,
резултате истраживања и њихово тумачење треба узети са
резервом. У истом периоду, највећи пораст производње је постигнут у Кини, и то уз минимум роботизације и веома велико запошљавање јефтине радне снаге у фабрикама.
Уколико се као параметар узме проценат укупног броја
запослених у производњи, у последње две деценије дошло је
до деиндустријализације развијених земаља, поготову САД
и Западне Европе. Према проценама ИФР, данас у Јужној
Кореји 27% укупног броја запослених ради у производњи,
у Немачкој 24%, а у САД тек 11%. Главни узрок релативног
смањења броја запослених у производњи није роботизација,
већ селидба производње у земље са нижом ценом радне снаге и мањим захтевима у погледу заштите околине.
Тренд деиндустријализације, али из потпуно других
разлога, присутан је и у Србији. Када се укрсте званични подаци о броју становника са подацима Уније послодаваца Србије о броју радника у производњи, долази се до податка да
у Србији у производњи данас ради 16% запослених, односно
тек 4% од укупног броја становника.

Почетак краја људске радне снаге
Важан мотив за роботизацију је суочавање са конкуренцијом која има нижу цену радне снаге. Овај фактор је значајнији за развијене него за земље у развоју. Тако је у Кини,
у којој је цена радне снаге била ниска, и степен роботизације
релативно низак. Произвођач аутомобила „Фолксваген“ користи велики број робота за производњу у својим фабрикама у Немачкој и Шпанији, док у фабрикама у Кини готово да
нема робота. Са порастом захтева за повећање цене радне
снаге у земљама у којима је она била јефтина и захтева за
побољшањем услова рада, треба очекивати да ће могућност
роботизације бити алтернатива људској радној снази или
бар противаргумент у преговорима. Илустративан је пример
„Фокскона“ (Foxconn), највећег светског произвођача електронских уређаја широке потрошње. Почетком 2011. године,
компанија се нашла под притиском светске јавности после
обелодањивања података да радници који састављају „ајфон“
раде у нехуманим условима који доводе до здравствених
проблема и честих самоубистава. Компанија је током 2012.
године увела 20 хиљада нових робота - мало да би најаве
челника компаније о милион робота у три године добиле на
уверљивости, али довољно да означи почетак краја људске
радне снаге у фабрикама, чак и кинеским.
У наредним годинама може се очекивати отварање нових
радних места у областима развоја и пласмана нових производа заснованих на технолошком напретку, као што су разне врсте услужних робота и производи који омогућавају масовну
примену обновљивих извора енергије. Део производње који
су у потпуности преузеле земље са веома ниском ценом радне снаге, вратиће се захваљујући роботизацији ближе купцу.
Прехрамбена индустрија је веома вероватно следећа велика грана привреде, након аутомобилске, у којој ће доћи до
масовне роботизације. Због ниских цена радне снаге у овој
области роботизација до сада није доносила велике уштеде.
Међутим, пад цена робота, повећање њихове флексибилности и високи захтеви по питању хигијене, укључиће роботе
не само у процесе паковања и палетирања, већ и на саму
производну траку, на послове сечења, позиционирања, инспекције, као и у припрему оброка у складу са високим хигијенским стандардима.

Роботи у Србији

Холистички приступ
Нова економија више није фокусирана на масовну производњу, већ на производе прилагођене сваком купцу понаособ.
Роботи способни за овакву производњу морају да буду другачији од класичних индустријских робота: интелигентнији, комуникативнији, способни да раде у тиму са људима, да уче од њих
и да са њима остварују физички контакт без опасности да их
повреде. Убрзање технолошких промена скраћује животни век
производа, што захтева јефтиније и флексибилније роботе. Као
последица напретка у технологији и вештачкој интелигенцији,
током последње деценије цене робота убрзано падају, а њихове
могућности експоненцијално расту. Цена индустријских робота
нове генерације у САД, према писању америчке специјализоване штампе, постепено опада и најчешће се мери десетинама
хиљада долара, а цена индустријских робота који се тренутно
производе у Кини је око 20 хиљада долара.
Да би се постигао тимски рад људи и робота, који подразумева и физички контакт, потребан је холистички приступ који
ће обухватити широк спектар проблема, од техничких, преко
безбедоносних до психолошких. Пример таквог савременог
робота је „Фрида“, реализована у оквиру ФП7 пројекта „Росета“
(Rosseta, 2013). Циљ тог пројекта је развој хумано-центричних
индустријских робота који ће безбедно сарађивати са радницима на начин који радници доживљавају као природан.

Бесплатна публикација о запошљавању

За Србију су посебно значајни актуелни трендови примене робота у пољопривреди и прехрамбеној индустрији,
секторима у којима Србија има значајне капацитете. Примена услужних робота у гашењу и превенцији пожара, наводњавању усева и слично, такође може бити важна за српску привреду.
Међутим, поврат инвестиције је обично дужи од две до три
године, тако да се они не одлучују тако лако да инвестирају. У
последње време, грађевински сектор улаже мање у роботизацију, али су они данас највећи корисници роботике. Металопрерађивачка индустрија, такође, користи роботику у области
заваривања. Роботи су у Србији загосподарили само у крагујевачкој фабрици „Фијат“, где их има скоро десет пута више него
у свим осталим погонима у Србији заједно. Осим у Шумадији,
ове паметне машине раде и у предузећу „Изолир“ из Зрењанина, где секу и заварују цеви које се користе у топловодима.
Робот у „Металцу“, у Горњем Милановцу, полира емајлирано
посуђе, а његов колега у циглани у Инђији слаже суве блокове
на вагон, док други скида печене блокове са вагона и поставља
на палету. У фабрици билијарских столова и покер-апарата из
Војке два робота заварују кућишта за покер-апарате, а у Врбасу
робот пакује шећер на палету. У многим областима једноставно нема робота, јер су технолошки профил наше индустрије и
њена отвореност за нове технологије изузетно неповољни. Некада смо имали фабрику „Лола роботи“, која је основана 1990.
године и затворена 2001. године. То је била моћна истраживачка институција која је остварила значајне резултате у роботици
и одшколовала генерације врсних роботичара, пре свега истраживача. Да бисмо покренули ову област, морамо да изградимо
одговарајући национални програм за роботику који ће бити
повезан са стратешким оквиром за индустријализацију.
А.Б.
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