www.nsz.gov.rs

Бесплатна публикација о запошљавању
Број 552
15.01.2014.

Стање, потребе и проблеми
предузетника у Србији

КАКО ПРЕВАЗИЋИ
ПРЕПРЕКЕ

Већина привредника и даље сматра да је подршка државе
најважнија, али и да је већа подршка локалних средина
неопходна

Деца на хранитељству

МЕСТО ЗА МЕНЕ

Заинтересованост грађана за хранитељство расте, а у
будућности се очекује и увођење нових облика породичног
смештаја

Европска економска криза

ОБЈЕКТИВНЕ И
СУБЈЕКТИВНЕ
ПОСЛЕДИЦЕ
Ризик од сиромаштва или социјалне искључености претио је
2012. године четвртини популације Европске уније. Проценат
популације који живи у тешкој материјалној ситуацији осетно
се разликује од земље до земље

262
У овом броју

слободнA посла

Уводник

Тренутно стање и изазови

Бесплатна публикација о запошљавању
Број 552 • 15. јануар 2014. године
Пословни форум Србија - Чешка

Пут ка стабилној привреди

Деца на хранитељству у Србији

Место за мене

Трговинска либерализација

Више користи него штете
Резултати истраживања
о стању, потребама и проблемима
предузетника у Србији

Како превазићи препреке
Шта послодавци замерају
високом образовању

3
4
5

6

Недостатак иницијативе

8

Послови-огласи
Администрација и управа

9
10
14
15
16
19

Трговина и услуге
Грађевинарство и индустрија
Медицина
Наука и образовање
Питајте НСЗ

Новчана накнада до пензије
„Дај Дај“ доо

Идеја за добар бизнис
План примене кључних директива
о животној средини

(Не)усклађивање прописа

41
42

Национална агенција за регионални развој је крајем
прошле године представила резултате истраживања о
стању, потребама и проблемима предузетника у Србији. Истраживање је у октобру прошле године спровела агенција
„ТНС Медиум галуп“ (TNS Medium Gallup), на узорку од 2.500
предузећа из сектора МСПП. Милош Игњатовић, директор
Националне агенције за регионални развој, том приликом је
истакао да, будући да су мала и средња предузећа и предузетници један од најважнијих стубова регионалног развоја,
Национална агенција настоји да ојача регионалну конкурентност овог сектора кроз финансијску и нефинансијску
подршку.
„У 2013. години Национална агенција је из свог пројектног буџета, у сарадњи са регионалним развојним агенцијама, реализовала четири програма финансијске подршке
МСП сектору. Кроз ова четири програма подржана су 283
предузећа и 17 кластера, у укупном износу од 63,4 милиона
динара“, рекао је Игњатовић и додао да је Агенција посебно
поносна на пројекте које финансирају међународне институције.
Резултати истраживања „Место за мене - деца на хранитељству у Србији“, које је Центар за права детета спровео
у сарадњи са Републичким заводом за социјалну заштиту, а
уз подршку Министарства рада, запошљавања и социјалне
политике, у периоду јул - децембар 2013. године, представљени су крајем децембра прошле године. Истраживан је
положај деце са проблемима у функционисању на хранитељском смештају - тренутно стање и изазови са којима
се суочавају професионалци, хранитељи, али и сама деца.
Истраживање је обављено у Београду, Нишу, Крагујевцу,
Ћуприји и Милошевцу, на узорку од 322 детета узраста од
12 до 18 година. Добијени резултати послужили су и као основ за формулисање конкретних препорука у циљу побољшања положаја (што потпуније остварености и заштите права) деце са проблемима у функционисању на хранитељском
смештају и даљег унапређења хранитељства у Србији.
Европска економска криза је довела до губитка многих
некада стабилних зарада, јер су се гасила радна места и у
јавном и у приватном сектору како би се спречио још већи
раст буџетских дефицита. Многи су изгубили приступ јавним услугама - лечењу и лековима, а дошло је и до бројних
протеста. Задовољство животом грађана Европске уније
благо је повећано између 2007. и 2011. године, али су истовремено смањени осећај среће и оптимизам, показало је
ново истраживање које је указало и на растући јаз између
група са ниским и високим приходима откако је избила
финансијска и економска криза. Највеће благостање је у
Данској, а истраживање је указало и да неке групе пад благостања погађа више него друге, нпр. болесне, особе са инвалидитетом, разведене, а посебно незапослене.
Редакција
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Пословни форум Србија - Чешка

ПУТ КА СТАБИЛНОЈ ПРИВРЕДИ
Србија жели да се угледа на Чешку и оствари успешну економију. У промоцији
економских односа две земље незаменљиво место има сарадња привредних комора

„М

огућности за унапређење укупне економске сарадње Србије и Чешке нису довољно
искоришћене, иако је трговинска размена у
сталном порасту. Приоритет Србије је побољшање економске ситуације и развој привредних односа са
иностранством, а датум почетка преговора у Бриселу биће
додатни подстицај тим напорима“, рекао је премијер Србије
Ивица Дачић, на Пословном форуму Србија - Чешка, одржаном крајем децембра прошле године, у Привредној комори
Србије (ПКС).
Дачић је као области посебно интересантне за сарадњу
навео енергетику, рударство, производњу транспортних
средстава и пољопривредних машина, ауто, текстилну и дрвну индустрију, туризам, мала и средња предузећа.
„Најјача особина чешке привреде је висока извозна
оријентација и верујем да сте ту препознали Србију као
земљу која на конкурентан начин може да се укључи у извозне токове“, поручио је Дачић привредницима из Чешке.
Наводећи да Србија жели да се угледа на Чешку и да је циљ
да оствари успешну и стабилну економију, Дачић је поменуо
да је бруто друштвени производ (БДП) Србије 32 милијарде
евра на годишњем нивоу, а Чешке 272 милијарде. Србија има
око седам милиона становника, а Чешка десет милиона.
„По глави становника БДП у Србији је око 4.500 евра,
у Чешкој 25.900 евра“, навео је Дачић и нагласио да Србија
мора да поставља високе циљеве, те да то није да буде боља
од Албаније, него од земаља које су по економском и спољнополитичком положају биле у сличној ситуацији као некадашња Југославија.
Премијер је изразио наду да ће односи Србије и Чешке
бити још бољи и да ће економска сарадња ускоро постати
водећа област у односима две земље. Основу економских
односа две земље представља спољнотрговинска размена,
инвестиције и чешка развојна помоћ. Србија је у врху чешких дугорочних политичких и привредних приоритета, што
осим повећања обима спољнотрговинске размене потврђује
и сврставање наше земље на листу 12 земаља за унапређење
економске сарадње.
„Укупна чешка улагања у Србију достигла су око 30
милиона евра, а развојна помоћ и донације око 22 милиона
евра“, рекао је Жељко Сертић, председник ПКС.
У промоцији економских односа две земље незаменљиво место има сарадња привредних комора, која је не само
комплементарна са сарадњом коју остварују владе и њихова министарства, већ по много чему и иновативна. Коморе
имају сталан директан контакт с предузећима и на тај начин
представљају сабирни центар нових пословних идеја и пред-

лога са којима, када је неопходна државна подршка, упознају
своје владе и министарства.
„У том смислу ми смо изузетно задовољни сарадњом
са Привредном комором Чешке и надамо се да ћемо и у наредним годинама добро сарађивати, како кроз нове пројекте, тако и у честим сусретима привредних делегација две
земље“, истакао је председник ПКС.
Сертић је рекао да је укупна робна размена Србије и
Чешке за девет месеци 2013. године достигла 567 милиона
долара, са растом и извоза и увоза. Чешка је 17. спољнотрговински партнер Србије.
„Србија спада међу земље на које желимо да се сконцентришемо и подржимо чешке извознике и предузетнике
да раде“, рекао је Мартин Пецина, потпредседник Владе и
министар унутрашњих послова Чешке. Додао је да се залаже
и за унапређење српског извоза у Чешку, јер само избалансирана сарадња може бити позитивна и добра. Најављујући
посету чешког председника Милоша Земана Београду, у априлу 2014. године, Пецин је изразио уверење да ће то бити
чврст камен темељац који ће унапредити политичке и привредне односе две земље.
Пецина је изразио задовољство због великог успеха Србије, која је на састанку шефова дипломатија ЕУ у Бриселу
добила зелено светло за отпочињање приступних преговора
и уверење да ће у Србији бити извршен процес трансформације привреде, што ће резултирати побољшањем економских
прилика.
Михаило Весовић, потпредседник ПКС, представио је
чешким привредницима српску економију и указао на предности инвестирања у Србији. Весовић је истакао да је један од
приоритета нова индустријализација земље, како би се модернизовала привреда и превазишао технолошки јаз настао
деведесетих година прошлог века.
У уводном делу Форума, о потенцијалима економске сарадње две земље и могућим кооперацијама компанија говорили су и Боривој Минар, члан Управног одбора Привредне
коморе Чешке, Јиржи Хансл, директор Одељења за послове
са иностранством ПКЧ, као и Мартин Поспишл, из Министарства индустрије и трговине. Након пленарног дела организовани су билатерални сусрети представника српских и
чешких компанија.
На Форуму у ПКС, који је организован у оквиру посете
државно-привредне делегације Чешке Србији, учествовало је
10 чешких компанија и 40 из Србије. У саставу чешке делегације били су привредници из области машинске, електро и
металске индустрије, енергетике и рударства, као и из банкарског сектора. ПКС је била партнер у организацији посете.
		
Извор: ПКС

Деца на хранитељству у Србији

МЕСТО
ЗА МЕНЕ

Заинтересованост грађана за хранитељство
расте, а у будућности се очекује и увођење
нових облика породичног смештаја

Р

езултати истраживања „Место за мене - деца на хранитељству у Србији“, које је Центар за права детета
спровео у сарадњи са Републичким заводом за социјалну заштиту, а уз подршку Министарства рада,
запошљавања и социјалне политике, у периоду јул - децембар 2013. године, представљени су крајем децембра прошле
године у београдском Медија центру. Истраживан је положај
деце са проблемима у функционисању на хранитељском
смештају - тренутно стање и изазови са којима се суочавају
професионалци, хранитељи, али и сама деца. Истраживање
је обављено у Београду, Нишу, Крагујевцу, Ћуприји и Милошевцу, на узорку од 322 детета узраста од 12 до 18 година.
Посебна пажња је посвећена могућности унапређења
хранитељског смештаја са аспекта примене једне посебне
кривичне санкције предвиђене за малолетне учиниоце кривичних дела - појачан надзор у другој породици. Добијени
резултати послужили су и као основ за формулисање конкретних препорука у циљу побољшања положаја (што потпуније остварености и заштите права) деце са проблемима
у функционисању на хранитељском смештају и даљег унапређења хранитељства у Србији.

Истраживање је показало да је најчешћи разлог одвајања деце из биолошких породица неадекватно родитељско
старање - 57,8 одсто, затим спреченост родитеља да врше
родитељску дужност - 13,4 одсто. Мајке чешће напуштају
децу - 54 одсто, 36,3 одсто деце у хранитељским породицама
напуштено је од оца, док је од оба родитеља напуштено 31
одсто малишана, показују резултати истраживања објављеног у монографији „Место за мене - деца на хранитељству у
Србији“.
„Највећи број деце на хранитељству је узраста од две до
пет година - 40,1 одсто, у високих 28,6 одсто присутан је алкохолизам оца у породици, а као најчешће асоцијално понашање испитаници су навели скитњу, коју је као повремену
навело 10 одсто деце, а као честу 4,7 одсто“, истакао је један
од аутора монографије, Александар Југовић, са Факултета за
специјалну едукацију и рехабилитацију. Према његовим речима, трећина хранитеља има више од десет година искуства
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у обављању ове улоге, а ове године је 4.300 породица удомило 5.500 малишана.
На другој страни, заинтересованост грађана за хранитељство расте, а у будућности се очекује и увођење нових
облика породичног смештаја.
„Више од 7.500 деце у Србији расте одвојено од породица
- око 80 одсто са хранитељима, а око 20 одсто у институцијама. Број деце на хранитељству се повећава за око 10 одсто
годишње, док се број деце без родитељског старања у установама за пет година упола смањио. Србија је међу земљама
у Европи које имају најмањи проценат деце смештене у институције. Данас је у Србији око 6.000 деце у више од 4.300
хранитељских породица, а услови смештаја су побољшани,
упркос кризи, захваљујући планским улагањима. Истовремено је смањивана и бројност деце у једној хранитељској
породици, тако да хранитељи сада најчешће брину о једном
или два детета“, рекла је државна секретарка Министарства
рада, запошљавања и социјалне политике Бранкица Јанковић, отварајући дводневну Интернационалну конференцију о
хранитељству, која је окупила 170 учесника, међу којима 52
госта из иностранства.
На скупу који је организован поводом петогодишњице
рада Центра за породични смештај Београд, директорка те
установе, Добрила Грујић, рекла је новинарима да су услови
за живот деце битно унапређени, јер чак 94% хранитељских
породица испуњава све стандарде, захваљујући сталној изградњи система квалитета овог облика социјалне заштите,
који подразумева сталне обуке, акредитације, лиценце...
„Хранитељство је процес који се учи, а резултати се
најпре могу сагледати кроз напредак деце. Уочљиве су
промене на образовном плану - 56,5 одсто деце из хранитељских породица има одличан и врло добар успех у школи.
Постигнут је напредак и у одржању идентитета, па више од
70 одсто остварује контакте са биолошким родитељима. У Србији је у установама још око 1.200 деце. За њих интензивно
тражимо усвојитеље или хранитељске породице“, рекла је
Грујићева и објаснила да је међу њима највише деце ромске
националности. Приметно је да се предрасуде смањују, тако
да је 155 ромске деце у неромским породицама. Смештај у
хранитељским породицама теже налазе и деца са сметњама
у развоју, посебно ако имају проблеме у понашању, који су
најчешће последица тешких животних искустава која су их
пратила од рођења.
Законски обавезна обука за хранитеље траје 10 сати,
инсистира се на непрекидној едукацији, а ретке су породице којима је новац искључиви мотив да прихвате старање
о деци. Месечно добијају 23.500 динара за издржавање и
14.000 динара као надокнаду за рад.
Интернационалну конференцију „Изазови хранитељства на почетку 21. века - искуства која креирају будућност“,
средином децембра су организовали Министарство рада,
запошљавања и социјалне политике и Центар за породични
смештај и усвојење Београд, са циљем да прикажу реформске резултате у домену заштите деце у Србији и о томе размене искуства са гостима из иностранства.
А.Б.
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Трговинска либерализација

ВИШЕ КОРИСТИ НЕГО ШТЕТЕ

Анализе су показале да сектори нису угрожени, да није дошло до прекомерног увоза било
којег од основних пољопривредних и прехрамбених производа, нити је било тржишних
поремећаја изазваних прекомерним увозом из ЕУ
Процес трговинске либерализације је почео 2009. године
и подразумева фазно снижавање царина на увоз из Европске
уније како би се српска привреда и пољопривреда постепено
прилагођавале конкуренцији из ЕУ. Према Споразуму о стабилизацији и придруживању, снижавање царина се одвија
у транзиционом периоду од 6 година, тако да се у 2014. години потпуно укидају царине за све индустријске и већину
пољопривредних производа, док ће за неке пољопривредне
производе царине бити задржане до уласка Србије у ЕУ. Више
од половине размене пољопривредно-прехрамбених производа Србије иде на трговину са Европском унијом и у тој размени Србија годинама бележи суфицит.

Према подацима Министарства пољопривреде, од 2004.
године у трговини пољопривредним производима са ЕУ Србија остварује суфицит који је у периоду 2009-2012. године
износио просечно 403,1 милион евра годишње. Такође, у 2013.
као последњој години либерализације трговине за прерађене
пољопривредне производе, у првих девет месеци остварен је
позитиван салдо у укупној размени пољопривредних производа са ЕУ у вредности од 300 милиона евра. У Министарству
указују на повољан третман српских пољопривредника на
европском тржишту у протеклих 13 година, пошто је ЕУ од
краја 2000. омогућила бесцарински приступ за пољопривредно-прехрамбене производе из Србије.
У министарствима пољопривреде и трговине оцењују
да либерализација трговине пољопривредним производима
са ЕУ неће негативно утицати на српски аграр. Анализе су
показале да сектори нису угрожени, да није дошло до прекомерног увоза било којег од основних пољопривредних и пре-

Укидање царине
Пољопривредни производи за које се царина на увоз из
ЕУ у потпуности укида у 2014. години су ћуреће и козје месо,
свињска масноћа, сурутка, јаја, калеми, сечено цвеће, црни лук,
шаргарепа, махунасто поврће, остало поврће, диње и лубенице,
крушке, кајсије, трешње и вишње, брескве, нектарине, шљиве,
малине, суво воће, млевена паприка, пржена кафа, јечам, семе
кукуруза, сунцокрет за сетву и остали, семе шећерне репе, хмељ,
јестива маст, уље од уљане репице, маргарин, меласа, конзервисано поврће, воћни сокови, сирће, мекиње од пшенице, резанци
од шећерне репе, уљане погаче од соје и од сунцокрета и храна
за животиње. До уласка Србије у ЕУ биће задржане царине на
рафинисани бели шећер, сунцокретово уље и цигарете, све врсте
меса, млечне производе, кланичне производе, кромпир, парадајз и друго свеже и смрзнуто поврће, грожђе, јабуке, шљиве,
вишње, пшеницу и пшенично брашно, семенски и меркантилни
кукуруз, кукурузно брашно и прекрупу од брашна, итд.
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храмбених производа, нити је било тржишних поремећаја
изазваних прекомерним увозом из ЕУ. Међутим, овако висок
ниво либерализације, колико год постепено примењиван,
утицаће и на обим и структуру пољопривредне и прехрамбене производње.
У Министарству спољне и унутрашње трговине наводе
да ће Србија задржати заштиту за осетљиве производе и да
има могућност и да активира заштитну калузулу ако прекомерни увоз неког производа угрози домаћу производњу.
Споразум о стабилизацији и придруживању (ССП) веома
прецизно предвиђа овакве ситуације и заштитна клаузула
подразумева привремено подизање царина уколико подаци
и анализе, које обично припремају и образлажу представници привреде или њихова удружења и привредне коморе,
покажу да је у питању прекомерни увоз неког производа. Србија годинама бележи суфицит у трговинској размени са ЕУ
и не увози производе традиционалне за њену пољопривреду.
У Привредној комори Србије истичу да ће део производа
и даље бити заштићен царинама, али и да увоз нема везе
искључиво са царинама.
„Анализе показују да пуна примена ССП неће битно
утицати на производњу и пласман домаћих пољопривредно-прехрамбених производа“, навео је секретар Удружења
за пољопривреду ПКС, Ненад Будимовић, уз напомену да ће
остати царине за 400 заштићених производа. Он је рекао да
су студије о досадашњој примени ССП показале да царине
нису једини фактор који утиче на увоз и да је чињеница да се
и даље потрошачи опредељују за домаћу производњу, првенствено због цене и поверења.
У Канцеларији за европске интеграције истичу да је
либерализација трговине са ЕУ Србији донела користи. Док
је 2008. године покривеност увоза извозом у размени са ЕУ
била 44,4%, у првих 10 месеци 2013. године покривеност је
достигла ниво од преко 72%. Од почетка примене ССП, закључно са октобром 2013, укупна корист од преференцијалног извоза на тржиште ЕУ за српске привреднике износи
преко 2,7 милијарди евра. Истовремено, од почетка 2009. закључно са октобром 2013, европски извозници су остварили
укупну корист од извоза на српско тржиште у износу од 1,1
милијарде евра.
У Министарству финансија очекују да би буџет могао да
буде ускраћен за 15 милиона евра царинских прихода и да је
већ забележен лагани пад царинских прихода, као и повећан
увоз пољопривредних производа, осим у 2013. Повећање
увоза није било толико да би надоместило пад прихода од
царине. Истиче се, међутим, да свако повећање увоза повећава буџетске приходе кроз наплаћени порез на додату вредност. Укупан предвиђени износ царинских прихода за 2014.
износи око 256 милиона евра.
А.Б.
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Резултати истраживања о стању, потребама и проблемима предузетника у Србији

КАКО ПРЕВАЗИЋИ
ПРЕПРЕКЕ

Већина привредника Србије и даље сматра да је подршка државе најважнија, али и
да је већа подршка локалних средина неопходна. Мала и средња привредна друштва
и предузетници представљају окосницу економског развоја, с обзиром да су главни
носиоци запослености, нових радних места, водећи учесници у стварању бруто домаћег
производа, извоза, увоза и других показатеља развоја тржишне економије

Н

ационална агенција за регионални развој је крајем
прошле године, у београдском Медија центру, представила резултате истраживања о стању, потребама
и проблемима предузетника у Србији. Истраживање
је у октобру прошле године спровела агенција „ТНС Медиум
галуп“ (TNS Medium Gallup), на узорку од 2.500 предузећа
из сектора МСПП. Милош Игњатовић, директор Националне
агенције за регионални развој, том приликом је истакао да,
будући да су мала и средња предузећа и предузетници један од најважнијих стубова регионалног развоја, Национална агенција настоји да ојача регионалну конкурентност овог
сектора кроз финансијску и нефинансијску подршку.

зали oпште карактеристике МСПП, профил предузетника,
проблеме у пословању, техничко-технолошке, финансијске и
тржишне аспекте пословања, као и потребе за нефинансијским услугама.
Друштво са ограниченом одговорношћу је најчешћа
правна форма међу МСП, без обзира на величину предузећа (80%). Следе акционарска друштва са 4% (најчешће су
то средња предузећа - око 15%, док је процентуално нешто
мање малих и микро предузећа). Командитна и ортачка
друштва заједно имају удео који је мањи од 1,5% у МСП сектору.
Што се тиче врсте делатности, истраживање је показало да се предузећа средње величине најчешће баве производњом и прерадом (51%), мала - трговином на велико
(28%), а микро предузећа - трговином на мало (18%). Када
су у питању предузетници, најзаступљеније су самосталне
трговинске и занатске радње (укупно 69%). Најчешће делатности којима се баве су трговина на мало (39%) и производња
и прерада (23%), а за њима следе трговина на велико (8%) и
радње специјализоване за угоститељство (6%).
На руководећим позицијама и у улози власника и оснивача предузећа и даље су најчешће мушкарци (67%). Жена
има највише међу предузетницима и у предузећима средње
величине. Жене предузетнице имају примат у услужним
делатностима, као што су нега и рекреација (75%), интелек-

„У 2013. години Национална агенција је из свог пројектног буџета, у сарадњи са регионалним развојним агенцијама, реализовала четири програма финансијске подршке
МСП сектору. Кроз ова четири програма подржана су 283
предузећа и 17 кластера, у укупном износу од 63,4 милиона
динара“, рекао је Игњатовић и додао да је Агенција посебно
поносна на пројекте које финансирају међународне институције, међу којима су Европска мрежа предузетништва, пројекат успостављања и промоције менторинг услуге за МСПП
у земљама Западног Балкана и пројекат развоја приватног
сектора у 12 општина јужне и југозападне Србије.

Профил данашњих привредника
Говорећи о истраживању о стању, потребама и проблемима предузетника у Србији, истакнуто је да је основни циљ
био добијање поуздане аналитичке основе за предлагање
подстицајних мера економске политике у функцији бржег
раста и развоја сектора МСПП. Мала и средња привредна
друштва и предузетници представљају окосницу економског развоја, с обзиром да су главни носиоци запослености,
нових радних места, водећи учесници у стварању бруто домаћег производа, извоза, увоза и других показатеља развоја
тржишне економије. Како је наглашено, резултати су пока-
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туалне и здравствене услуге, а равноправне су по броју са
мушкарцима у области образовања и васпитања (52%), као и
у промету некретнина (50%).
Што се тиче образовне структуре предузетника, највећи
број испитаника је са средњом стручном спремом (IV степен),
а следе они са факултетским образовањем. Мушкарци су
чешће висококвалификовани радници него жене. Власници
малих и средњих предузећа имају најчешће високу стручну спрему. С друге стране, предузетници и власници микро
предузећа су најчешће са завршеном четворогодишњом
средњом школом.
Власници, директори и предузетници у просеку раде 6
дана недељно по 9 сати, сопствени посао развијају 12 година, а 83% њих никада раније није имало своје предузеће или
радњу. Скоро трећина испитаника (32%) је посао започела у
жељи да буде „сам свој газда“, а 22% када су уочили пословну
шансу у области у којој су и раније били запослени. Најбоље
оцењени аспекти пословања су квалитет производа и услуга,
затим квалификација запослених и односи са партнерима.
Аспект за који 40% МСПП сматра да је лош јесте наплата потраживања, за којим следе финансијски аспект (расположива средства и стабилност), тржишна конкурентност
и потражња за њиховим производима и услугама. Како би
пословање било успешније, најпре треба унапредити финансијски аспект (57%), а затим и наплату потраживања (53%).
Унапређење финансијског аспекта пословања је најпотребније микро предузећима и предузетничким радњама. Са
наплатом потраживања највише проблема имају мала (59%)
и микро предузећа (58%) и власници у регионима Централно-западне и Југоисточне Србије.

Фактори успешности
Од фактора који утичу на успешност пословања, на првом месту се издваја подршка државе са 53%, коју су у великој мери истакли сви региони, осим Београда, а њима је
неопходна и већа подршка локалних средина. Потреба за
подршком пословних банака највећа је код микро предузећа
(39%) и у регионима Војводине (39%) и Југоисточне Србије
(40%).
У МСПП сектору влада највеће незадовољство пореским
прописима и процедурама које представљају административне препреке за половину анкетираних. Са њима највише
проблема имају власници микро и малих предузећа, као и
власници радњи из региона Војводине и Југоисточне Србије.
На рад инспекцијских органа највише се жале предузетници
у београдском региону.
Порези и доприноси на зараде оптерећују пословање
преко половине анкетираних МСПП. Порезом на добит
најоптерећенија су предузећа и радње у Београду и региону
Војводине, а ПДВ-ом микро и мала предузећа, као и трговци
на велико. Дуги периоди наплате, а кратки рокови за измиривање обавеза и даље представљају један од најчешћих
финансијских проблема пословања, посебно за мање привБесплатна публикација о запошљавању

редне субјекте. Више од три четвртине (76%) предузетника
измирује своје обавезе према добављачима у року краћем од
45 дана, а само нешто више од половине (56%) у истом року
успева да наплати своја потраживања. Радње у односу на
предузећа имају значајно краћи рок (до 15 дана) за наплату и плаћање, док предузећа средње величине чешће имају
просечно најдужи период плаћања (преко 120 дана). Више
од половине МСПП није кредитно задужено, од чега најмање
дужника има међу микро предузећима и предузетничким
радњама (58%, односно 61%), и у београдском региону (60%).
Мала и средња предузећа у највећој мери успешно отплаћују
свој дуг, али су средња предузећа, такође, та која више од осталих касне у отплати. Највеће потешкоће са измиривањем
дугова имају предузетници у Југоисточној и Централно-западној Србији.
Да су предузетници опрезни када је у питању финансирање путем банкарских кредита, говори и податак да чак
78% анкетираних не планира да се кредитно задужи у наредних годину дана. Главни разлози су високе каматне стопе
и банкарски трошкови, као и дуге процедуре одобравања
кредита. Ипак, у регионима Централно-западне, Југоисточне
Србије и Београда, значајно више има намера за задуживање
у следећих 12 месеци, у односу на Војводину. Већина предузећа (80%) исказује потребу за финансијском подршком, док
је нефинансијска потребна тек сваком другом предузећу.
Свака друга жена предузетник верује да су нефинансијски
подстицаји (обуке и саветодавне услуге) потребни, од тога
36% их сматра потребним, али не и нужним.

Трговци су радна снага која се највише потражује. Следе
специјализовани радници, који посебно недостају у образовању и здравству, као и физички радници који представљају
профил који недостаје у грађевинарству и у производњи.
Већина привредних субјеката нема проблема са мањком
радне снаге. Мањак постоји код средњих предузећа у региону Западне и Источне Србије. Трговац/комерцијалиста се у
исто време сматра профилом радника који је могуће најбрже
добити обучавањем додатним курсевима.
Државни секретар у Министарству регионалног развоја
и локалне самоуправе, Драган Стевановић, изјавио је на конференцији да ће ово министарство механизме којима располаже усмерити на стварање повољног пословног амбијента
у градовима и општинама Србије. Стевановић је рекао и да
амбиције и жеље Министарства регионалног развоја и локалне самоуправе и Националне агенције за регионални
развој далеко превазилазе располoжива средства. Он је оценио да средства којима је Министарство регионалног развоја
располагало у претходном периоду нису рационално усмеравана и трошена, због чега је из корена требало промени досадашњи однос према локалним самоуправама, али и јавни
сектор ставити на услугу привредницима.
Већина представника МСПП у 2014. години очекује исти
ниво пословања као и у 2013. години и не намерава да отпушта раднике, а чак 58% предузетника ће настојати да задржи исти ниво пословања.
В. Пауновић
15.01.2014. | Број 552 |
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Шта послодавци замерају високом образовању

НЕДОСТАТАК ИНИЦИЈАТИВЕ
По мишљењу послодаваца, дипломирани студенти би требало да поседују способност
писане и усмене комуникације на страном језику. Високо се вреднују и мотивисаност,
неформално образовање, волонтирање. Младима недостају способност преузимања
иницијативе, критичко мишљење и способност доношења одлука

В

ећина послодаваца у Србији не разликује нове од ранијих диплома и сматра да дипломираним студентима недостаје способност преузимања иницијативе
и да не могу да раде под притиском. Млади су демотивисани да траже посао, јер сматрају да су сви конкурси
„намештени“, а са друге стране, мало је предузећа у Србији
која организују праксу за студенте, јер су уплашени правним
заврзламама и недостатком времена.
Ово су неки од налаза великог истраживања „Шта и
колико послодавци знају о реформи високог образовања у
Србији“, које је спроведено у оквиру националног „Темпус“
пројекта - Развој каријерног вођења у циљу унапређења високог образовања у Србији, а које је реализовано уз помоћ
неколико српских и страних универзитета, министарстава,
Савета страних инвеститора и 249 компанија.
Томислав Ћетковић, шеф образовних сајтова „Инфостуда“, каже да је утврђено да свега 30 одсто предузећа организује праксу за студенте, као и да ће најмање перспективе за запошљавање у наредном периоду имати стручњаци
у области образовања, здравства и културе. С друге стране,
по мишљењу послодаваца најперспективније области су
пословне услуге и администрација, као и информационо-комуникационе технологије.

„Понудили смо да послодавци од 30 вештина изаберу
оне које би дипломирани студенти требало да поседују када
заврше факултет. На првом месту су изабрали способност
писане и усмене комуникације на страном језику. Послодавци високо вреднују и мотивисаност, неформално образовање, волонтирање, иако су свесни да млади данас не желе
да раде џабе и приликом разговора за посао осећају како су
млади дошли са предубеђењем да је место већ попуњено, а
интервју само формалност“, каже Ћетковић.
Петар Ристић, из Студентске конференције универзитета Србије, надовезује се на ову причу и каже да је само 30 одсто послодаваца упознато са реформом високог образовања
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и да 67 одсто сматра да образовни систем није усклађен са
потребама тржишта рада.
„Једно слично истраживање које је урађено у Европској
унији, међу 500 компанија, показало је да скоро 40 одсто
послодаваца може да разликује бечелор од мастера, а у Србији тек 11 одсто. У Србији, такође, 40 одсто послодаваца није
чуло за додатак дипломи“, наводи Ристић.
Марија Јовановић, из Центра за развој каријере и саветовање студената Универзитета у Београду, објашњава да
Универзитет у Падови, примера ради, оваква истраживања
спроводи сваке године, тако да је искуство овог универзитета
коришћено и приликом формулисања неких питања.
„Питали смо и шта је потребно да факултети ураде како
би унапредили сарадњу са привредом. Они су рекли да би
било добро да имају сва обавештења о свим студијским програмима, дипломама и звањима на једном месту, а траже
и базу талентованих студената, ранг-листе кандидата, базу
академског особља, електронски приступ базама научних
радова“, наводи Јовановић.
Послодавци су, такође, рекли да би им од користи било
и да постоји једно место на којем би све заинтересоване компаније могле да представе своје пројекте, идеје и захтеве...
Када је реч о онима које запошљавају, више од половине послодаваца је било задовољно у којој мери дипломирани
студенти пишу и комуницирају на страном језику, познају
компјутерске програме и то што су спремни за даље усавршавање, али су замерили младима што им недостаје способност преузимања иницијативе, способност критичког мишљења и способност доношења одлука.
Да је ипак ово „двосмерна улица“, сматра професор др
Иванка Поповић, проректорка за наставу Универзитета у
Београду, која истиче да иако је тачно да универзитет увек
мало каска за потребама привреде, потребан је и активнији
однос привреде према универзитетима.
Извор: Политика
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

262
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

15.01.2014. | Број 552 |

9

Администрација и управа

Администрација и управа
Ч ач а к
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

32300 Горњи Милановац, Иве Лоле Рибара 2
тел. 032/720-405

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Поред општих услова
предвиђених законом, кандидат мора да испуњава и посебне
услове: 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 кандидат поседује организаторске способности, да није осуђиван
и да се против њега не води кривични поступак за кривична
дела која га чине неподобним за рад у државним органима.
Потребна документација: извод из матичне књиге рођених,
уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), уверење,
односно диплома о стеченом образовању, уверење о радном
искуству или оверена фотокопија радне књижице, уверење да
кандидат није осуђиван, уверење да се против њега не води
кривични поступак, односно да није стављен захтев за спровођење истраге или одређених истражних радњи, да није
подигнута оптужница или оптужни предлог за кривична дела
за која се гоњење предузима по службеној дужности. Уз доказе
о испуњености услова конкурса кандидат је дужан да поднесе
програм рада за мандатни период за који се врши избор. Рок
за подношење пријаве и потребне документације је 15 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови“, са назнаком: „За
конкурс“. Конкурсну документацију доставити на горенаведену
адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати
у разматрање.

Јагодина
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ
И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
35000 Јагодина, Краља Петра I 6

Администратор мреже и сарадник за
одржавање рачунарске технике

у Градској управи за опште и заједничке послове, на
одређено време од 6 месеци
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња техничка школа,
1 година радног стажа, положен државни стручни и испит
за рад на рачунару, да је кандидат 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. Пријава на оглас са доказима о испуњавању услова подноси се у року од 8 дана од дана
објављивања, на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Ваша права адреса:

http://www.nsz.gov.rs/
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ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ
И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
35000 Јагодина, Краља Петра I 6

Помоћник комуналног инспектора

у Градској управи за инспекцијске послове, на
одређено време од 6 месеци
УСЛОВИ: средња школска спрема - IV степен стручне спреме, средња техничка, средња економска, средња медицинска,
средња пољопривредна школа, гимназија, школа за техничке
цртаче, 1 година радног стажа и положен државни стручни испит.

Комунални инспектор

у Градској управи за инспекцијске послове, на
одређено време од 6 месеци
УСЛОВИ: виша школска спрема - VI степен стручне спреме, први
степен правног факултета, виша медицинска, виша пословна,
виша грађевинска, виша пољопривредно - прехрамбена школа,
педагошка академија или висока школа струковних студија, 3
године радног стажа и положен државни стручни испит.

Послови обезбеђења и противпожарне заштите
зграде Скупштине града
у Градској управи за опште и заједничке послове, на
одређено време од 6 месеци

УСЛОВИ: средња школска спрема - IV степен стручне спреме, гимназија, електротехничка (енергетска и за расхладне
уређаје), грађевинска, економско - трговинска, пољопривредна, саобраћајна, техничка школа, 6 месеци радног стажа, положен државни стручни испит и испит противпожарне заштите.
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. Пријава на оглас са доказима о испуњавању услова подноси 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
ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
36210 Врњачка Бања, Крушевачка 17

Извршилац на пословима
административног радника

на одређено време до повратка раднице са
породиљског одсуства, за рад у Општинском јавном
правобранилаштву Општине Врњачка Бања
УСЛОВИ: VI степен - виша стручна спрема, основне струковне
студије у обиму од најмање 180 ЕСПБ, односно у трајању од
најмање три године у образовном пољу друштвено - хуманистичких наука - правне, економске науке, менаџмент и бизнис,
педагошке и андрагошке науке или први степен основних академских студија на правном, економском факултету, пословно индустријском менаџменту и вишој педагошкој школи, једна година радног искуства у струци и положен испит за рад
у државном органу, 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 Општинском јавном правобранилаштву
Општине Врњачка Бања, Крушевачка 17, у року од 8 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се разматрати.
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Нови Са д

С р е м с к а Мит р о в иц а

ОПШТИНСКА УПРАВА ВРБАС

ОПШТИНА ИРИГ - ОПШТИНСКА УПРАВА

21460 Врбас, Маршала Тита 89

Начелник Општинске управе
на период од 5 година

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, правни факултет, положен државни стручни испит за рад у органима државне управе,
5 година радног искуства у струци. Уз пријаву на оглас, учесници су дужни да поред доказа о испуњености горенаведених
услова приложе и оригинал или оверене фотокопије следећих
докумената: кратку биографију, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству РС, уверење о општој здравственој способности, уверење да нису осуђивани за кривично дело
на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за
кажњиво дело које их чине неподобним за обављање послова у државном органу. Пријаве на оглас, са кратком биографијом и документацијом којом потврђују испуњеност тражених
услова огласа, кандидати могу поднети у року од 8 дана од
дана објављивања, почевши од првог наредног дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“, на горенаведену адресу, лично или препорученом пошиљком. Фотокопије докумената које нису оверене код надлежног органа неће се узимати
у обзир. Неблаговремене, неразумљиве или непотпуне пријаве, као и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази,
неће се разматрати.

„СУБОТИН“ ОРТАЧКО АДВОКАТСКО ДРУШТВО
21000 Нови Сад, Димитрија Туцовића 8
тел. 063/521-599
e-mail: аdvsubns@neobee.net

Дипломирани правник - приправник
на одређено време од 12 месеци

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани правник,
мастер правник. Пријаве слати на горенаведену мејл адресу.

Пи р о т
ОПШТИНА ДИМИТРОВГРАД
ОПШТИНСКА УПРАВА
18320 Димитровград, Балканска 2

Имовинско-правни послови

на одређено време до повратка одсутног запосленог
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, правног смера - дипломирани правник, 1 година радног искуства и положен државни
стручни испит. Остали услови: да је кандидат држављанин РС,
да је пунолетан, да има општу здравствену способност, да није
осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кривично дело које га чини неподобним за обављање послова у државним органима. Пријаве са
доказима о испуњавању услова из огласа подносе се писарници
Општинске управе Општине Димитровград, Балканска 2, 18320
Димитровград, од дана објављивања у публикацији „Послови“.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у обзир.

НСЗ Позивни центар

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

22406 Ириг, Војводе Путника 1
тел. 022/400-600

Послови рефераде за развој

на одређено време до повратка са боловања
одсутне раднице, у Служби Скупштине Општине и
Општинског већа, Општинске управе Ириг
УСЛОВИ: послови рефераде за развој - VI/1 степен, виша школска спрема; основне струковне студије, први степен правног
факултета, виша техничка школа, смер заштита животне средине; положен државни стручни испит, једна година радног
искуства у државном органу. Општи услови: да је кандидат
држављанин Републике Србије, да је пунолетан, да има општу
здравствену способност, да није осуђиван за кривично дело
на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за
кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова
у државном органу. Рок за подношење пријава на конкурс је
8 дана. Рок почиње да тече наредног дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве са потребним доказима
доставити Служби за друштвене делатности, општу управу и
заједничке послове Ириг.

Су б о тиц а
„ГРАДИНА“ ДОО

24000 Суботица, Пролетерских бригада 123
тел. 024/553-830

Дипломирани економиста
на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани економиста,
пожељно радно искуство, енглески језик средњи и/или виши
ниво, рад на рачунару, возачка дозвола „Б“ категорије. Радне биографије (CV) доставити на e-mail: gradinadoo@gmail.com
или се јавити на горенаведени број телефона. Рок за пријављивање је до 31.01.2014. године.

У ж ице
ГРАД УЖИЦЕ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПОСЛОВЕ ФИНАНСИЈА,
РАЧУНОВОДСТВА И ПРИВРЕДЕ
31000 Ужице, Димитрија Туцовића 52
тел. 031/590-162

Аналитичар буџета

на одређено време до 01.03.2014. године
5 извршилаца
УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степена
(дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије) из научне области економских наука, односно на основним студијама у
трајању од 4 године - висока стручна спрема - економске струке;
радно искуство 1 година; положен државни стручни испит.

Послови пријема и обраде докумената за
послове Агенције за привредне регистре
на одређено време до 01.03.2014. године
2 извршиоца

УСЛОВИ: високо образовање на студијама првог степена
(основне академске студије, основне струковне студије) из научне области друштвено-хуманистичких или техничко-технолошких наука, односно на основним студијама у трајању од 3 године - виша стручна спрема, положен државни стручни испит.
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Послови пољопривреде и водопривреде
на одређено време до 01.03.2014. године

УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степена
(дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије) из научне области техничко-технолошких наука, односно на основним
студијама у трајању од 4 године - висока стручна спрема дипломирани инжењер пољопривреде, дипломирани инжењер
агрономије или дипломирани шумарски инжењер, положен
државни стручни испит.

Инспектор канцеларијске контроле

на одређено време до 01.03.2014. године
2 извршиоца
УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степена
(дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије) из научне области правних или економских наука, односно на основним студијама у трајању од 4 године; радно искуство 1 година;
положен државни стручни испит.

Србије; да има општу здравствену способност; да није осуђиван за кривична дела на безусловну казну затвора од најмање
шест месеци или за кажњиво дело која га чини неподобним
за обављање послова у државном органу. Уз пријаву са биографијом кандидати подносе следећа документа, у оригиналу
или у овереној фотокопији: извод из матичне књиге рођених;
уверење о држављанству; уверење да нису осуђивани; лекарско уверење; диплому о стеченој стручној спреми и радну књижицу. Пријаве се подносе Градској управи - Услужни центар,
канцеларија бр. 12 или поштом препоручено, са назнаком: „За
оглас“, на горенаведену адресу. Непотпуна и неблаговремена
документација неће се узети у разматрање.

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

Технички послови за седнице Градског већа и
радних тела органа Града и израда записника

Ликвидатор

на одређено време до 01.03.2014. године

УСЛОВИ: средња стручна спрема - економске струке, радно
искуство 1 година, положен државни стручни испит.

УСЛОВИ: високо образовање у образовно-научном пољу
друштвено-хуманистичких или техничко-технолошких наука, на
студијама првог степена (основне академске студије, основне
струковне студије), односно на основним студијама у трајању
до 3 године; радно искуство 1 година; положен државни стручни испит.

на одређено време до 01.03.2014. године

ОСТАЛО: Поред наведених посебних услова, кандидат треба
да испуњава и услове предвиђене у члану 6 Закона о радним
односима у државним органима: да је држављанин Републике
Србије; да има општу здравствену способност; да није осуђиван за кривична дела на безусловну казну затвора од најмање
шест месеци или за кажњиво дело која га чини неподобним
за обављање послова у државном органу. Уз пријаву са биографијом кандидати подносе следећа документа, у оригиналу
или у овереној фотокопији: извод из матичне књиге рођених;
уверење о држављанству; уверење да нису осуђивани; лекарско уверење; диплому о стеченој стручној спреми и радну књижицу. Пријаве се подносе Градској управи - Услужни центар,
канцеларија бр. 12 или поштом препоручено, са назнаком: „За
оглас“, на горенаведену адресу. Непотпуна и неблаговремена
документација неће се узети у разматрање.

ГРАД УЖИЦЕ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА
ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ И
КОМУНАЛНУ ПОЛИЦИЈУ

31000 Ужице, Димитрија Туцовића 52
тел. 031/590-162

Инспектор за заштиту животне средине
на одређено време до 01.03.2014. године
3 извршиоца

УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степена
(дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године - висока стручна спрема (технолог, лекар специјалиста хирургије,
медицинске екологије, шумарства, хемичар или биолог); радно
искуство 3 године; положен државни стручни испит.

Комунални инспектор

на одређено време до 01.03.2014. године
УСЛОВИ: високо образовање на студијама првог степена
(основне академске студије, основне струковне студије), односно на студијама у трајању од 3 године или виша стручна спрема; радно искуство 3 године; положен државни стручни испит.
ОСТАЛО: Поред наведених посебних услова, кандидат треба
да испуњава и услове предвиђене у члану 6 Закона о радним
односима у државним органима: да је држављанин Републике
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Послови одржавања чистоће

на одређено време до 01.03.2014. године
4 извршиоца
УСЛОВИ: неквалификовани радник.

Послови за област родне равноправности и
техничког секретара
на одређено време до 01.03.2014. године

УСЛОВИ: високо образовање у образовно-научном пољу
друштвено-хуманистичких или техничко-технолошких наука, на
студијама првог степена (основне академске студије, основне
струковне студије), односно на основним студијама у трајању
до 3 године; радно искуство 1 година; положен државни стручни испит.

Послови утврђивања права из области заштите
породице
на одређено време до 01.03.2014. године

УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама другог степена у образовно-научном пољу друштвено-хуманистичних
наука (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије),
односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године;
радно искуство 1 година; положен државни стручни испит.

Послови канцеларија градских управа и
послови матичара, односно заменика матичара
на одређено време до 01.03.2014. године
2 извршиоца

УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степена
(дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије) у образовно-научном пољу друштвено-хуманистичких наука, односно на
основним студијама у трајању од најмање 4 године - друштвеног смера; положен стручни испит за рад у државном органу;
положен стручни испит за матичара и овлашћење за обављање
послова матичара или средња стручна спрема, положен
државни стручни испит, положен стручни испит за матичара
и овлашћење за обављање послова матичара; радно искуство
1 година.
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Послови радних односа

на одређено време до 01.03.2014. године
2 извршиоца
УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије)
у области правне науке, односно на основним студијама у
трајању од 4 године; радно искуство 1 година; положен државни стручни испит.

Заменик матичара

на одређено време до 01.03.2014. године
УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степена
(дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије) у образовно-научном пољу друштвено-хуманистичких наука, односно
на основним студијама у трајању од 4 године; радно искуство 1
година; положен државни стручни испит; положен стручни испит
за матичара и овлашћење за обављање послова матичара.

Послови овере докумената и издавање радних
књижица
на одређено време до 01.03.2014. године

УСЛОВИ: средња стручна спрема, радно искуство 6 месеци,
положен државни стручни испит.

Послови канцеларија градских управа
на одређено време до 01.03.2014. године
6 извршилаца

УСЛОВИ: средња стручна спрема, радно искуство 6 месеци,
положен државни стручни испит.

Пријем захтева за дечији додатак

на одређено време до 01.03.2014. године
УСЛОВИ: средња стручна спрема, радно искуство 6 месеци,
положен државни стручни испит.

Послови експедиције поште

на одређено време до 01.03.2014. године
УСЛОВИ: средња стручна спрема, радно искуство 6 месеци,
положен државни стручни испит.

Послови утврђивања права на
додатак за децу

на одређено време до 01.03.2014. године
УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степена
(дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије) у образовно-научном пољу друштвено-хуманистичких наука, односно
на основним студијама у трајању од 4 године; радно искуство 1
година; положен државни стручни испит.

Јавне набавке добара и услуга

на одређено време до 01.03.2014. године
2 извршиоца
УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степена
(дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије) у
области правне или економске науке, односно на основним студијама у трајању од 4 године; радно искуство 1 година; положен државни стручни испит.

Послови возача путничких аутомобила
на одређено време до 01.03.2014. године

УСЛОВИ: висококвалификовани или квалификовани радник,
радно искуство 2 године.

Бесплатна публикација о запошљавању

Послови овере докумената и издавање радних
књижица
на одређено време до 01.03.2014. године
2 извршиоца

УСЛОВИ: средња стручна спрема; радно искуство 6 месеци;
положен државни стручни испит.

Послови архивара

на одређено време до 01.03.2014. године
УСЛОВИ: средња стручна спрема; радно искуство 6 месеци;
положен државни стручни испит.
ОСТАЛО: Поред наведених посебних услова, кандидат треба
да испуњава и услове предвиђене у члану 6 Закона о радним
односима у државним органима: да је држављанин Републике
Србије; да има општу здравствену способност; да није осуђиван за кривична дела на безусловну казну затвора од најмање
шест месеци или за кажњиво дело која га чини неподобним
за обављање послова у државном органу. Уз пријаву са биографијом кандидати подносе следећа документа, у оригиналу
или у овереној фотокопији: извод из матичне књиге рођених;
уверење о држављанству; уверење да кандидат није осуђиван;
лекарско уверење; диплому о стеченој стручној спреми и радну
књижицу. Пријаве се подносе Градској управи - Услужни центар, канцеларија бр. 12 или поштом препоручено, са назнаком:
„За оглас“, на горенаведену адресу. Непотпуна и неблаговремена документација неће се узети у разматрање.

ГРАД УЖИЦЕ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ
И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
31000 Ужице, Димитрија Туцовића 52
тел. 031/590-162

Комунално-стамбени послови

на одређено време до 01.03.2014. године
2 извршиоца
УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степена (академске студије - дипломске академске студије, мастер академске студије или основне академске студије у трајању од
најмање 4 године) - из области правних наука, природних и
техничко-технолошких наука; радно искуство 2 године; положен државни испит.

Послови урбанисте

на одређено време до 01.03.2014. године
2 извршиоца
УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степена (академске студије - дипломске академске студије, мастер академске студије или основне академске студије у трајању од
најмање 4 године) - из области архитектуре или просторног
планирања; радно искуство 3 године; положен државни испит.

Имовинско-правни послови

на одређено време до 01.03.2014. године
2 извршиоца
УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степена (академске студије - дипломске академске студије, мастер академске студије или основне академске студије у трајању од најмање 4 године) - из области правних наука; радно искуство 2
године; положен државни испит.

Ваша права адреса:

http://www.nsz.gov.rs/
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Послови пријема поднеска у
Услужном центру

на одређено време до 01.03.2014. године
УСЛОВИ: средња стручна спрема (област архитектуре, грађевинарства, електротехнике или правно-биротехничка), у трајању
од 4 године, са познавањем рада на рачунару; радно искуство
1 година; положен државни испит.
ОСТАЛО: Поред наведених посебних услова, кандидат треба
да испуњава и услове предвиђене у члану 6 Закона о радним
односима у државним органима: да је држављанин Републике
Србије; да има општу здравствену способност; да није осуђиван за кривична дела на безусловну казну затвора од најмање
шест месеци или за кажњиво дело која га чини неподобним
за обављање послова у државном органу. Уз пријаву са биографијом кандидати подносе следећа документа, у оригиналу
или у овереној фотокопији: извод из матичне књиге рођених;
уверење о држављанству; уверење да нису осуђивани; лекарско уверење; диплому о стеченој стручној спреми и радну књижицу. Пријаве се подносе Градској управи - Услужни центар,
канцеларија бр. 12 или поштом препоручено, са назнаком: „За
оглас“, на горенаведену адресу. Непотпуна и неблаговремена
документација неће се узети у разматрање.

Трговина и услуге
„FNA CONSULTING“ DОО
31300 Пријепоље

Комерцијалиста - агент продаје некретнина

БИФЕ „КОД САВЕ“

Савић Недељко - предузетник
24000 Суботица, Сомборски пут 45
тел. 061/6290-405

Келнер

на одређено време од 3 месеца
2 извршиоца
УСЛОВИ: без обзира на врсту и степен стручне спреме, пожељно
радно искуство на истим или сличним пословима, али није услов.
Заинтересована лица могу да се јаве Недељку Савићу, на број
телефона: 061/6290-405. Рок за пријаву је 31.01.2014. године.

„МАКОВИЦА“ АД

11400 Младеновац, Савића млин 9
тел. 011/8232-555
e-mail: radica.makovica@gmail.com

Шеф рачуноводства и књиговодства
на одређено време на годину дана

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани економиста; VI/1 степен стручне спреме, економиста; IV степен стручне спреме, економски техничар; обавезно радно искуство
минимум пет година; основна информатичка обука (Windows,
Wоrd, Еxcel, Еxplorer, Оutlook); предност имају кандидати са
лиценцом: овлашћени или самостални рачуновођа; обавезно
познавање завршног рачуна. Рок за подношење пријава је 30
дана од дана објављивања. Биографије слати на e-mail: radica.
makovica@gmail.com.

2 извршиоца

Кандидатима које примимо у радни однос нудимо фиксну плату
+ проценат; за почетнике нудимо бесплатну обуку у трајању од
10 дана, могућност личног и професионалног напретка, могућност одличне зараде у зависности од залагања и успеха у продаји, флексибилно радно време. Задаци радног места: рад на
терену, редовно и тачно извештавање, продаја и саветовање
при продаји и куповини некретнина, обрада захтева купаца
упућених преко интернета и телефона.
УСЛОВИ: минимум IV степен стручне спреме, основно познавање рада на рачунару, радно искуство у продаји некретнина
(није обавезно). Потребне особине: одговорност, енергичност,
амбициозност, комуникативност и мобилност, усмереност на
постизање резултата, тимски дух и спремност на сарадњу. Уколико сматрате да испуњавате наведене захтеве и желите да
постанете део нашег успешног тима, молимо вас да пошаљете
вашу пријаву. Биће контактирани само кандидати који уђу у
ужи избор.

„ЈУГОДОМ“ ДОО

21000 Нови Сад, Темеринска 110
тел. 021/6624-222
e-mail: jugodom2@hotmail.com

SDR „ТEAM COMMERCE“ DОО

21000 Нови Сад, Милоша Црњанског 4
тел. 021/6368-239, 064/5100-788
e-mail: rsladjan@sbb.rs

Комерцијалиста синдикалне продаје сребрног
накита за подручје Београда и Војводине
на одређено време
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, положен возачки испит „Б“
категорије, теренски рад. Пријаве слати на горенаведени мејл.

„GENERAL - АUTO“ DОО

21000 Нови Сад, Сентандрејски пут 157А
тел. 021/4808-015, 4808-017
e-mail: оffice@generalauto.rs

Ауто-електричар - дијагностичар
на одређено време

Варилац

Продавац

на одређено време

УСЛОВИ: III или IV степен - продавац; III или IV степен стручне
спреме, без обзира на радно искуство; основна информатичка
обука (Windows, Wоrd, Еxcel, Еxplorer, Оutlook); рад у сменама; слање пријава за запослење мејлом. Рок за пријаву је до
01.02.2014. године.

на одређено време

на одређено време, за рад у Сомбору

Највећа понуда
слободних послова
на једном месту
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Фарбар
Лимар

на одређено време
3 извршиоца

Ауто-механичар

на одређено време
УСЛОВИ: средња стручна спрема, возачка дозвола „Б“ и „Ц“
категорије, пожељна лиценца.

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

Грађевинарство и индустрија

Грађевинарство и индустрија
„РБ ГЛОБАЛ“ ДОО УЖИЦЕ

31000 Ужице, Димитрија Туцовића 40
тел. 031/516-751

Инжењер припреме и одржавања
за рад у Пожеги и Костојевићима

ЛИВНИЦА ТОПОЛА АД У РЕСТРУКТУРИРАЊУ
34310 Топола, Пилота Зорана Томића 23
тел. 034/6170-172
e-mail: оffice@livnicatopola.rs

Руководилац смене

на одређено време (са могућношћу заснивања
радног односа на неодређено време)
2 извршиоца

УСЛОВИ: дипломирани инжењер машинства или дипломирани инжењер машинства мастер; искуство у одржавању, производњи или организацији производње може бити предност;
знање енглеског језика може бити предност; добро знање рада
на рачунару; возачка дозвола „Б“ категорије - активан возач;
да кандидат није осуђиван, нити под истрагом. Предвиђена
је претходна провера радних способности. Радни однос је на
неодређено време, пробни рад 6 месеци. Биће контактирани
само кандидати који уђу у ужи избор. Пријаве, CV са фотографијом и копију доказа о стручној спреми слати на е-mail:
posao@starasokolova.com, до 27.01.2014. године.

УСЛОВИ: универзитетско образовање - VII или VI степен стручне спреме, дипломирани инжењер машинства или дипломирани
инжењер електротехнике; познавање рада на рачунару; поседовање возачке дозволе „Б“ категорије; предвиђен пробни рад
од месец дана; старост: од 35 до 50 година; зарада по договору.
Заинтересовани кандидати могу послати CV поштом на горенаведену адресу или на e-mail: оffice@livnicatopola.rs. Рок за подношење CV-а је 30 дана од дана објављивања. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће бити разматране. Биће контактирани
само кандидати коју уђу у ужи избор.

ДОО „МЕТАЛ“

24240 Бајмок, Иве Лоле Рибара 51
тел. 063/8052-565

35230 Ћуприја, Кнеза Милоша бб
е-mail: оffice@metalcuprija.cо.rs

Руководилац производње
УСЛОВИ: VII/VI степен стручне спреме, машинске струке и најмање 3 године радног искуства на пословима руковођења у
производњи, са активним знањем енглеског или немачког језика, са положеним возачким испитом „Б“ категорије, са знањем
рада на рачунару (Оffice, Интернет, 2D и 3D конструирање,
предност имају кандидати са знањем ProЕ или Solid Wоrks),
спремност за тимски рад; да кандидат организује рад у производњи, руководи процесом производње, старање о извршењу
плана производње по квантитету, квалитету и року, надзор над
процесом производње. Оглас је отворен 15 дана и дуже - до
попуне радног места.

ДОО „МЕТАЛ“

35000 Ћуприја, Кнеза Милоша бб
тел. 035/8470-904, 472-160
е-mail: оffice@metalcuprija.cо.rs

Инжењер заваривања
УСЛОВИ: VII/VI степен, дипломирани машински инжењер/
машински инжењер, поседовање сертификата међународног
инжењера заваривања или технолога заваривања, са радним
искуством од 12/24 месеца, рад на рачунару (Оffice, Интернет,
2D и 3D конструирање, предност имају кандидати са знањем
ProЕ или Solid Wоrks), добро познавање техничке документације, познавање и примена стандарда у производњи челичних конструкција, положен возачки испит „Б“ категорије,
знање енглеског или немачког језика. Радни однос се заснива
на неодређено време, пробни рад 3 месеца. Оглас је отворен
најмање 15 дана, односно до попуне радног места. Пријаве се
шаљу на горенаведену адресу, е-mail: оffice@metalcuprija.cо.rs.
Бројеви телефона за контакт: 035/8470-904, 472-160.

Најкраћи пут
до посла
Сајмови
запошљавања

Бесплатна публикација о запошљавању

„БЕТА ПРОТЕКТОР“ ДОО

Организатор безбедности и здравља на раду
за рад у Суботици и на терену у околини, на
одређено време од 3 месеца

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани инжењер,
машиниста електротехнике, грађевине или дипломирани саобраћајни инжењер, предност: кандидати са положеним стручним испитом о практичној оспособљености за обављање
послова безбедности и здравља на раду, возачка дозвола „Б“
категорије, предност: поседовање сопственог возила за потребе посла, пробни рад 3 месеца, могућност заснивања сталног
радног односа након истека пробног рада. Пријаве слати на
е-mail: betaprotektor@оpen.telekom.rs или се јавити на горенаведени број телефона, најкасније до 31.01.2014. године.

„ЈУГОДОМ“ ДОО НОВИ САД

21000 Нови Сад, Темерински пут 110
e-mail: jugodom2@hotmail.com
Оглашава радно место, за рад у салону у Суботици:

Помоћни радник - виљушкариста
на одређено време од 6 месеци
4 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, виљушкариста, возачка
дозвола „Б“ категорије. Радне биографије доставити на горенаведену мејл адресу, најкасније до 20.01.2014. године.

Национална служба за
запошљавање

Обука за активно
тражење посла
Информисаност
сигурност
самопоуздање
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Медицинска сестра - техничар

дије) и положен стручни испит. Уз пријаву у којој је потребно
навести за које радно место се кандидат пријављује, доставити:
кратку биографију са адресом и контакт телефоном, оверену
фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету (VII
степен/мастер студије), оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, извод из матичне књиге рођених - оригинал или оверена фотокопија (не старији од шест месеци). Кандидати који су радили у струци дужни су да доставе и оверену
фотокопију лиценце.

УСЛОВИ: VI или IV степен стручне спреме, завршена виша
или средња медицинска школа одговарајућег смера, положен
стручни испит.

за рад у Служби за дечије болести Опште болнице
Пожаревац, на одређено време као замена
привремено одсутне запослене због породиљског
одсуства и одсуства ради неге детета

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР УЖИЦЕ
31000 Ужице, Милоша Обреновића 17
тел. 031/561-255

за рад у ОЈ Општа болница Ужице, на одређено
време на замени радника на дужем боловању
2 извршиоца

Медицинска сестра - техничар

за рад у ОЈ Општа болница Пријепоље, на одређено
време на замени радника на дужем боловању
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена средња медицинска школа одговарајућег смера, положен стручни испит.

Доктор медицине

за рад у ОЈ Дом здравља Бајина Башта, на одређено
време на замени радника на дужем боловању
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен медицински
факултет, положен стручни испит.
ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: молбу за пријем са тачно назначеним радним местом на које се конкурише; оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој, вишој школи или медицинском факултету; оверену фотокопију потврде о положеном
стручном испиту и краћу биографију. Пријаве са потребном
документацијом слати на горенаведену адресу. Одлуку о пријему донеће директор Здравственог центра, у року од 30 дана од
дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се разматрати.

ЗУ АПОТЕКА „САРА МАГЕН“
11000 Београд, Крушевачка 40б
тел. 011/6449-865
е-mail: gtazev@gmail.com

Лекар опште медицине

Опис послова: прегледа, обрађује и лечи болеснике на одељењу
и у амбуланти, обавља одређене интервенције и поступке,
организује прикупљања лабораторијских и других дијагностичких анализа неопходних за оцену здравственог стања и потребе специјалисте, пружа хитне медицинске услуге, заједно са
тимом лекара одређене службе спроводи мере здравственог
васпитања и просвећивања, води потребну документацију.
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, потребан је и завршен медицински факултет (VII степен/мастер студије) и положен стручни испит. Уз пријаву у којој је потребно
навести за које радно место се кандидат пријављује, доставити:
кратку биографију са адресом и контакт телефоном, оверену
фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету (VII
степен/мастер студије), оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, извод из матичне књиге рођених - оригинал или оверена фотокопија (не старији од шест месеци). Кандидати који су радили у струци дужни су да доставе и оверену
фотокопију лиценце.
ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати. Пријаву са документацијом доставити на адресу: Општа болница Пожаревац, Братства и јединства 135, 12000 Пожаревац.

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР „АЛЕКСИНАЦ“

Дипломирани фармацеут

18220 Алексинац, Момчила Поповића 144
тел. 018/804-215

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут, положен стручни испит и лиценца. Заинтересовани кандидати могу да се јаве на бројеве телефона:
011/6449-865, 060/3877-328, контакт особа: Горица Тазев.

за рад у Гинеколошко - акушерској служби, на
одређено време до повратка одсутне запослене

на одређено време

ОПШТА БОЛНИЦА ПОЖАРЕВАЦ

12000 Пожаревац, Братства и јединства 135

Лекар опште медицине

за рад у ОРЛ служби Опште болнице Пожаревац,
на одређено време као замена привремено одсутне
запослене због породиљског одсуства и одсуства
ради неге детета
Опис послова: прегледа, обрађује и лечи болеснике на одељењу
и у амбуланти, обавља одређене интервенције и поступке,
организује прикупљања лабораторијских и других дијагностичких анализа неопходних за оцену здравственог стања и потребе специјалисте, пружа хитне медицинске услуге, заједно са
тимом лекара одређене службе спроводи мере здравственог
васпитања и просвећивања, води потребну документацију.
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, потребан је и завршен медицински факултет (VII степен/мастер сту-
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Акушерска сестра

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, акушерска сестра, са положеним стручним испитом.

Медицинска сестра - техничар

за рад у Служби за здравствену заштиту одраслих,
на одређено време до повратка одсутне запослене
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска сестра - техничар општег смера, са положеним стручним испитом.
ОСТАЛО: Кандидати су у обавези да уз пријаву доставе: оверен препис/фотокопију дипломе о завршеној медицинској школи; оверен препис/фотокопију уверења о положеном стручном
испиту; потврду Националне службе за запошљавање о дужини
чекања на запослење; биографију са адресом и контакт телефон. Пријаве доставити лично или поштом на горенаведену
адресу, са назнаком: „Пријава на оглас за пријем у радни однос
акушерске сестре“, а за медицинску сестру - техничара: „Пријава на оглас број 1/2014“. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узимати у разматрање.

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

Медицина

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
БОЛЕСТИ ЗАВИСНОСТИ

11000 Београд, Теодора Драјзера 44
тел. 011/3671-486
Оглас објављен 18.12.2013. године у публикацији
„Послови“, поништава се за радно место: виши радни
терапеут.

ДОМ ЗДРАВЉА „СЕЊАК“
11000 Београд, Гајева 8
тел. 011/4145-414, 063/477-702

Медицинска сестра - техничар
на одређено време од 3 месеца
2 извршиоца

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа, смер општи,
образовни профил: медицинска сестра - техничар; положен
државни стручни испит, без обзира на радно искуство.

Педијатријска сестра

на одређено време од 3 месеца
2 извршиоца
УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа, смер
педијатријски, образовни профил: педијатријска сестра, положен државни стручни испит, са радним искуством од минимум
годину дана.

Гинеколошко - акушерска сестра
на одређено време од 3 месеца
2 извршиоца

ДОМ ЗДРАВЉА ЖАГУБИЦА

12320 Жагубица, Николе Пашића 22
тел. 012/643-140

Доктор медицине

за рад у Служби за здравствену заштиту одраслог
становништва, на одређено време од 3 месеца
2 извршиоца

Доктор стоматологије

за рад у стоматолошкој служби, на одређено време
од 3 месеца
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен медицински
факултет, положен стручни испит, по могућству да кандидат
има радно искуство. Рок за подношење пријава је 10 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве доставити
на горенаведену адресу. Заинтересовани кандидати уз пријаву
подносе: оверену фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету, оверену фотокопију потврде о положеном
стручном испиту, оверену фотокопију уверења о држављанству
, оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених, потврду од Националне службе за запошљавање, потврду о радном
искуству након положеног стручног испита на пословима пружања здравствене заштите и кратку биографију. Избор кандидата извршиће се по следећим критеријумима: просечна оцена
на факултету, дужина студирања, дужина чекања на запослење евидентирана код Националне службе за запошљавање,
радно искуство у струци након положеног стручног испита на
пословима пружања здравствене заштите (укључујући и волонтерски стаж).

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

Медицинска сестра - техничар

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа, смер гинеколошко - акушерски, образовни профил: гинеколошко - акушерска сестра, положен државни стручни испит, без обзира на радно искуство.

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

Лекар специјалиста медицине рада

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

на одређено време од 3 месеца

УСЛОВИ: завршена специјализација из области медицине рада,
са радним искуством од минимум годину дана.

Лекар специјалиста радиологије
на одређено време од 3 месеца

УСЛОВИ: завршена специјализација из области радиологије, са
радним искуством од минимум годину дана.

Лекар специјалиста педијатрије
на одређено време од 3 месеца

УСЛОВИ: завршена специјализација из области педијатрије, са
радним искуством од минимум годину дана.

Доктор медицине

на одређено време од 3 месеца
2 извршиоца
УСЛОВИ: завршен медицински факултет, положен државни
испит, без обзира на радно искуство.
ОСТАЛО: Рок за подношење пријаве је 20.01.2014. године.
Пријаве и радне биографије (CV) са фотографијом доставити на
e-mail: info@dzsenjak.rs. Контакт особа: Иван Павловић, финансијски директор, број тел. 063/477-702.

Бесплатна публикација о запошљавању

ДОМ ЗДРАВЉА „ИРИГ“

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

Директор
УСЛОВИ: Право учешћа на конкурсу имају лица која поред
општих услова за заснивање радног односа испуњавају и следеће посебне услове: висока школска спрема здравствене
струке, доктори медицине, доктори стоматологије, дипломирани фармацеути, као и лица која имају завршену специјализацију из гране медицине која се налази у делатности Дома
здравља; дипломирани правници или дипломирани економисти
са завршеном едукацијом из области здравственог менаџмента; најмање пет година радног искуства у области здравствене
заштите; која нису одговарала за извршено кривично дело или
привредни преступ и против којих се не води кривични посту-
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ОПШТА БОЛНИЦА ВРШАЦ

пак. Директор се именује на четири године са правом на још
један мандат. Пријаве се подносе у писаној форми са приложеном документацијом којом се доказује испуњеност услова за
учешће на конкурсу, поштом препоручено, у року од 15 дана од
дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се разматрати. Пријаве се достављају на адресу Дома здравља,
са назнаком: „За конкурс“. Контакт тел. 022/469-030.

на мандатни период од 4 године

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР УЖИЦЕ

на мандатни период од 4 године

31000 Ужице, Милоша Обреновића 17
тел. 031/561-255

Виши физиотерапеут

за рад у ОЈ Општа болница Ужице, на одређено
време на замени радника на дужем боловању
УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, завршена виша медицинска
школа одговарајућег смера и положен стручни испит.

Виши медицински техничар инструментар

за рад у ОЈ Општа болница Ужице, на одређено
време на замени радника на дужем боловању
УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, завршена виша медицинска
школа одговарајућег смера и положен стручни испит.

Виши радиолошки техничар

за рад у ОЈ Општа болница Ужице, на одређено
време на замени радника на дужем боловању
УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, завршена виша медицинска
школа одговарајућег смера и положен стручни испит.

Лабораторијски техничар

за рад у ОЈ Општа болница Ужице, на одређено
време на замени радника на дужем боловању
2 извршиоца
УСЛОВИ: VI или IV степен стручне спреме, завршена виша или
средња медицинска школа одговарајућег смера и положен
стручни испит.

Акушерска сестра

за рад у ОЈ Општа болница Ужице, на одређено
време на замени радника на дужем боловању
УСЛОВИ: VI или IV степен стручне спреме, завршена виша или
средња медицинска школа одговарајућег смера и положен
стручни испит.

26300 Вршац, Абрашевићева бб
тел. 013/832-552

Директор

Заменик директора

УСЛОВИ: За директора и заменика директора Опште болнице
Вршац могу бити именована лица које поред услова утврђених
Законом о здравственој заштити, испуњавају и следеће посебне услове: доктор медицине специјалиста из гране медицине
која је делатност Опште болнице или дипломирани економиста
или дипломирани правник са завршеном едукацијом из здравственог менаџмента; најмање 5 година радног стажа из области
здравствене заштите; да нису правноснажном судском одлуком
осуђени за кривично дело против здравља људи, против имовине и против службене дужности (прибавља установа по службеној дужности). Приликом подношења пријаве на конкурс за
избор директора и заменика директора Опште болнице, кандидат је дужан да поред доказа о испуњености услова достави:
личну и радну биографију; план рада и развоја Опште болнице
за мандатни период; доказ да против њега није покренут кривични поступак за кривично дело; доказ да не постоји сукоб
интереса из чл. 130 став 6 Закона о здравственој заштити (изјава кандидата) и уверење о држављанству. Рок за подношење
пријава је 15 дана од дана објављивања. Директор и заменик
директора Опште болнице Вршац именују се од стране оснивача Владе АП Војводине на период од 4 године. Пријава са
доказима о испуњености услова конкурса подноси се поштом на
горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс за именовање
директора Опште болнице Вршац“ или „За конкурс за именовање заменика директора Опште болнице Вршац“ или предају
лично у писарници Опште болнице Вршац. За више информација обратити се на горенаведени број телефона, локал 277.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
АПОТЕКА „ЗДРАВЉЕ“
11420 Смедеревска Паланка
Првог српског устанка 133
тел. 026/321-520

Оглас објављен 31.12.2013. године у публикацији
„Послови“, за радно место: административни радник приправник, поништава се у целости.

Медицинска сестра техничар

за рад у ОЈ Општа болница Ужице, на одређено
време на замени радника на дужем боловању
УСЛОВИ: VI или IV степен стручне спреме, завршена виша или
средња медицинска школа одговарајућег смера и положен
стручни испит.
ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: молбу за пријем са тачно назначеним радним местом на које се конкурише; оверену фотокопију дипломе о завршеној школи; оверену фотокопију потврде о положеном стручном испиту и краћу биографију. Пријаве
са потребном документацијом слати на горенаведену адресу.
Одлуку о пријему донеће директор Здравственог центра, у року
од 30 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати.

Највећа понуда
слободних послова
на једном месту
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Наука и образовање
ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Услови за пријем у
радни однос
Члан 120

У радни однос у установи може да буде примљено лице
под условима прописаним законом и ако:
1) има одговарајуће образовање;
2) има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима;
3) није осуђивано правноснажном 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.

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

Оглас објављен 31.12.2013. године у публикацији
„Послови“, за радно место: сарадник у настави, област
Медицина, ужа научна област Здравствена нега,
на одређено време од једне године - 2 извршиоца,
исправља се у погледу дужине трајања радног ангажовања на одређено време, и уместо: на одређено време
од једне године, треба да стоји: на одређено време на
три године. Остали услови огласа су непромењени.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „БОШКО БУХА“
11000 Београд, Прерадовићева 2а
тел. 011/7292-218

Кројач

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, КВ радник кројачке струке;
1 година радног искуства у струци; могућа провера психофизичких и радних способности; уверење о здравственој способности; 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; држављанство Републике Србије.
Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе о одговарајућој стручној спреми или уверења о стеченој стручној спреми; извод из матичне књиге рођених (фотокопија); уверење о
држављанству (фотокопија). Уверење да кандидат није осуђиван установа прибавља службеним путем. Непотпуне, неуредне
и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање. Рок
за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања, на адресу установе, поштом или лично, у времену од 09,00 до 15,00
часова.

Референт за кадрове

Бе о г ра д
ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
БЕОГРАДСКА ФИЛХАРМОНИЈА
11000 Београд, Студентски трг 11
тел. 011/3282-977, 3285-901, 3285-902

Оглас објављен 11.12.2013. године у публикацији
„Послови“, поништава се у целости.

ОСНОВНА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ“
11000 Београд, Таковска 41
тел. 011/3237-312, 3221-239

Библиотекар

на одређено време
УСЛОВИ: висока стручна спрема, психичка, здравствена и
физичка способност за рад са децом; да је кандидат држављанин Републике Србије; да није осуђиван за кривична дела предвиђена Законом о основама система образвања и васпитања.
Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања.

Бесплатна публикација о запошљавању

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња управна школа,
правно-биротехничка школа или гимназија; без обзира на радно искуство; да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност; уверење о здравственој способности; да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или 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. Уз пријаву доставити: оверену фотокопију
дипломе о одговарајућој стручној спреми или уверења о стеченој стручној спреми; извод из матичне књиге рођених (фотокопија); уверење о држављанству (фотокопија). Уверење да
кандидат није осуђиван установа прибавља службеним путем.
Непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања, на адресу установе, поштом или лично, у времену од 09,00 до 15,00 часова.

15.01.2014. | Број 552 |

19

Наука и образовање

Столар

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, КВ радник столарске
струке; 1 година радног искуства у струци; могућа провера психофизичких и радних способности; уверење о здравственој способности; 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 за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; држављанство Републике Србије. Уз пријаву
доставити: оверену фотокопију дипломе о одговарајућој стручној спреми или уверења о стеченој стручној спреми; извод из
матичне књиге рођених (фотокопија); уверење о држављанству
(фотокопија). Уверење да кандидат није осуђиван установа
прибавља службеним путем. Непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања, на адресу установе, поштом или лично, у времену од 09,00 до 15,00 часова.

Медицинска сестра - васпитач

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња медицинска школа, васпитачки смер; без обзира на радно искуство; да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом; уверење о здравственој способности; да није осуђиван
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
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 васпитно-образовни рад. Уз пријаву доставити: оверену фотокопију
дипломе о одговарајућој стручној спреми или уверења о стеченој стручној спреми; извод из матичне књиге рођених (фотокопија); уверење о држављанству (фотокопија). Уверење да
кандидат није осуђиван установа прибавља службеним путем.
Непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања, на адресу установе, поштом или лично, у времену од 09,00 до 15,00 часова.

Васпитач

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 васпитно-образовни рад. Уз пријаву
доставити: оверену фотокопију дипломе о одговарајућој стручној спреми или уверења о стеченој стручној спреми; извод из
матичне књиге рођених (фотокопија); уверење о држављанству
(фотокопија). Уверење да кандидат није осуђиван установа
прибавља службеним путем. Непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања, на адресу установе, поштом или лично, у времену од 09,00 до 15,00 часова.

Васпитач

на одређено време преко 60 дана, најдуже до
30.06.2014. године
УСЛОВИ: високо образовање васпитача на студијама првог степена или студијама другог степена или студијама у трајању од
три године или на основним студијама у трајању од најмање
четири године или више образовање васпитача; да кандидат
има образовање из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина стечено на високошколској установи у току студија
или након дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова; без обзира на радно искуство; да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом; уверење о здравственој способности; да није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 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 васпитно-образовни рад. Уз пријаву
доставити: оверену фотокопију дипломе о одговарајућој стручној спреми или уверења о стеченој стручној спреми; извод из
матичне књиге рођених (фотокопија); уверење о држављанству
(фотокопија). Уверење да кандидат није осуђиван установа
прибавља службеним путем. Непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања, на адресу установе, поштом или лично, у времену од 09,00 до 15,00 часова.

РУДАРСКО-ГЕОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Ђушина 7
тел. 011/3219-100
факс: 011/3235-539

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
2 извршиоца

1. Доцент за ужу научну област Геотехничко
инжењерство

УСЛОВИ: високо образовање васпитача на студијама првог степена или студијама другог степена или студијама у трајању од
три године или на основним студијама у трајању од најмање
четири године или више образовање васпитача; да кандидат
има образовање из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина стечено на високошколској установи у току студија
или након дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова; без обзира на радно искуство; да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом; уверење о здравственој способности; да није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело примање мита или давање мита, за кривично дело из

2. Асистент за ужу научну област Припрема
минералних сировина, заштита животне
средине и заштита на раду
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на одређено време од 5 година

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: За радно место под бр. 1: VIII степен стручне спреме,
докторат из научне области којој припада ужа научна област.
Остали услови утврђени су одредбама члана 64 став 5 Закона о
високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005, 97/2008 и
44/2010), у складу са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата. За радно место под бр. 2: у звање асистента
бира се студент одговарајућих докторских студија који је претходне нивое студија завршио са укупном просечном оценом најмање 08,00 или кандидат који има академски назив магистра
наука коме је прихваћена тема докторске дисретације. Наве-
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дени услови утврђени су одредбама члана 72 став 1 и 2 Закона
о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005, 97/2008
и 44/2010) и Статутом Рударско-геолошког факултета Универзитета у Београду. Уз пријаву приложити: биографију, списак
научних радова, радове и дипломе о стручној спреми и потврде
о статусу. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања.

ШКОЛА ЗА НЕГУ ЛЕПОТЕ

11000 Београд, Јована Суботића 2
тел. 011/3447-226

Наставник практичне наставе, креатор мушких
фризура
на одређено време до 31.08.2014. године, са 55%
радног времена

УСЛОВИ: лице са високим образовањем и претходно завршеном специјализацијом креатор мушких фризура; лице са вишом
стручном спремом и претходно завршеном специјализацијом
креатор мушких фризура; креатор мушких фризура; лице са
завршеним мастер студијама, претходно положен специјалистички, односно мајсторски испит и радно искуство - пет година
у струци; лице са завршеним основним студијама првог степена
- основне академске студије, претходно положен специјалистички, односно мајсторски испит и радно искуство - пет година
у струци; лице са завршеним струковним студијама, претходно
положен специјалистички, односно мајсторски испит и радно
искуство - пет година у струци.

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

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме и стечено звање: професор, односно дипломирани филолог за српскохрватски језик
и југословенску књижевност; професор, односно дипломирани филолог за југословенску књижевност и српскохрватски
језик; професор, односно дипломирани филолог за југословенску књижевност и општу књижевност; професор 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; мастер професор језика и књижевности (студијски програми: Српски језик
и Српска књижевност); мастер професор језика и књижевности
(србиста) (студијски програм: Српска филологија српски језик
и лингвистика); мастер професор језика и књижевности (србиста) (студијски програм: Српска књижевност, Српска књижевност и језик); мастер филолог (студијски програм: Филологија,
модули: Српски језик и Српски језик и компаративна књижевност); мастер филолог (студијски програм: Српски језик и књижевност).

Наставник историје

на одређено време до 31.08.2014. године, са 90%
радног времена
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме и стечено звање: професор
историје; дипломирани историчар; професор историје - географије; мастер историчар (мора имати претходно завршене
основне академске студије историје).

Наставник практичне наставе - основи фризуре
и власуљарства и сценска шминка
са 130% радног времена
2 извршиоца (са по 70% радног времена)

УСЛОВИ: лице са високим образовањем и претходно завршеном специјализацијом - креатор сценске маске; лице са вишим
образовањем и претходно завршеном специјализацијом - креа-
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тор сценске маске или естетичар специјалиста за декоративну
козметику - шминкер; креатор сценске маске; естетичар специјалиста за декоративну козметику - шминкер; лице са завршеним мастер студијама, претходно положен специјалистички, односно мајсторски испит и радно искуство пет година у
струци; лице са завршеним основним студијама првог степена
- основне академске студије, претходно положен специјалистички, односно мајсторски испит и радно искуство пет година
у струци; лице са завршеним струковним студијама, претходно
положен специјалистички, односно мајсторски испит и радно
искуство пет година у струци.

Спремачица
УСЛОВИ: завршена основна школа.

Домар
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, ВКВ или КВ радник електротехничке или машинске струке.
ОСТАЛО: У радни однос у установи може да буде примљено
лице под условима прописаним чл. 120 Закона о основама
система образовања и васпитања, односно ако има: 1. одговарајуће образовање; 2. психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. да није осуђивано
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; 4. држављанство РС; 5. да зна
језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. Услови из
става 1 овог члана доказују се приликом пријема у радни однос
и проверавају се у току рада. Докази о испуњености услова из
става 1 тач. 1, 4 и 5 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 школа. Послове наставника практичне наставе у стручној школи
може да обавља и лице са одговарајућим образовањем из чл.
8 став 3 Закона о основама система образовања и васпитања
или са одговарајућим средњим образовањем и положеним специјалистичким, односно мајсторским испитом и петогодишњим
искуством у струци стеченим после специјалистичког, односно
мајсторског испита, петогодишњом праксом. Директор доноси
одлуку о избору наставника у року од 8 дана од дана добијања
резултата психолошке процене способности за рад са децом и
ученицима.

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ОСМА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА
11000 Београд, Грчића Миленка 71
тел. 011/2850-779

Конкурс објављен 23.10.2013. године у публикацији
„Послови“, поништава се за радна места: наставник
физике, на одређено време и наставник географије, са
20% радног времена, на одређено време. Остали део
конкурса је непромењен.

Tржиштe рада

Аналитички
приступ
запошљавању
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ОШ „ВОЈВОДА ПУТНИК“

11234 Рипањ, Пут за колонију 12
тел. 011/8650-139

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: наставник основне школе, педагог или психолог који
је стекао одговарајуће високо образовање: високо образовање
стечено на студијама другог степена - мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке
струковне студије, у складу са Законом о високом образовању,
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; 5 година рада у установи на пословима
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; дозвола за рад (лиценца); положен испит за директора школе; психичка, физичка и здравствена способност за
рад са децом и ученицима; држављанство РС; 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. Уз пријаву кандитат подноси: оверен препис/фотокопију
дипломе о стеченој стручној спреми; оверен препис/фотокопију
дозволе - лиценце за рад; потврду о радном стажу; уверење о
држављанству Републике Србије; уверење о неосуђиваности;
уверење о физичкој, психичкој и здравственој способности за
рад са децом и ученицима; биографију са предлогом програма
рада директора школе. Рок за пријављивање је 15 дана од дана
објављивања.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА
11000 Београд, Јове Илића 165
тел. 011/3092-999

Ванредни, односно редовни професор за
ужу научну област Теорија и методологија
социјалног рада
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, као и да кандидати
испуњавају услове предвиђене Законом о високом образовању
(„Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење,
97/08, 44/10, 93/12 и 89/13) и Статутом Факултета политичких
наука за избор у звање ванредног, односно редовног професора и Критеријумима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, бр.
140/08, 144/08, 160/11 и 165/11). Избор ванредног професора
врши се на одређено време од 5 година, а избор редовног професора на неодређено време. Пријаве на конкурс, са доказима
о испуњености услова (биографија, оверен препис дипломе,
извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству,
списак научних и стручних радова, радове), доставити на адресу Факултета, у року од 15 дана од дана објављивања.

из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, списак
стручних радова и радове, радна биографија и оцена способности за наставни рад у складу са Статутом Факултета политичких наука), доставити на адресу Факултета, у року од 15 дана
од дана објављивања. Неблаговремено достављене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ОШ „СКАДАРЛИЈА“

11000 Београд, Француска 26
тел. 011/7247-445

Наставник разредне наставе

на одређено време у току првог изборног периода
директора школе, до 25.12.2017. године
УСЛОВИ: школска спрема у складу са чл. 8 и 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.
72/09, 52/11 и 55/13) и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл.
гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012, 15/2013) - копија
дипломе и додатка дипломи (за завршене мастер студије), уверење о дипломирању (ако није издата диплома), копија уверења о положеном испиту за лиценцу (стручном испиту), ако
је кандидат положио испит; општа здравствена способност лекарско уверење подноси само изабрани кандидат; да лице
није осуђивано по чл. 120 ст. 1 тач. 3 Закона о основама система образовања и васпитања - доказ прибавља школа за изабраног кандидата; држављанство Републике Србије - фотокопију
уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених
подносе сви кандидати; да лице зна српски језик на ком се остварује образовно-васпитни рад - доказ је диплома или уверење
о стеченом високом образовању на високошколској установи у
којој се настава изводи на српском језику. Тестирање кандидата у погледу психичке, физичке и здравствене способности
за рад са ученицима организује школа код Националне службе
за запошљавање, по истеку рока за пријављивање. Кандидати
који су били на тесту до шест месеци пре истека рока овог конкурса, обавезно наводе то у својој пријави. Пробни рад траје
три месеца. Пријаве са животном и радном биографијом и документима доставити на наведену адресу школе. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се разматрати. Информације на број
телефона: 011/7247-445.

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ОШ „НХ СИНИША НИКОЛАЈЕВИЋ“
11000 Београд, Тимочка 24
тел. 011/2836-610

Конкурс објављен 11.12.2013. године у публикацији
„Послови“, поништава се у целости за радно место:
директор, на период од 4 године.

Најкраћи пут
до посла

Наставник вештина за наставни предмет:
Истраживачко новинарство - фото, ужа научна
област Медијске студије и новинарство
са 20% радног времена, на период од 4 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, новинарство и комуникологија, објављени стручни радови у одговарајућој области,
дугогодишњи рад у области фото новинарства, способност
за наставни рад. Пријаве на конкурс, са доказима о испуњености услова (биографија, оверена фотокопија дипломе, извод
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ОШ „НХ СИНИША НИКОЛАЈЕВИЋ“

АКАДЕМИЈА ЗА ДИПЛОМАТИЈУ И БЕЗБЕДНОСТ

Директор

Наставник вештина за предмет: Дипломатске
вештине (реторика, дебата)

11000 Београд, Тимочка 24
тел. 011/2836-610

на период од 4 године
УСЛОВИ: Поред општих услова утврђених законом, кандидат
мора да испуњава и услове прописане чланом 8 став 2 или став
3 Закона о основама система образовања и васитања и услове
прописане чланом 59 и чланом 120 став 1 истог Закона: кандидат треба да има одговарајуће образовање из члана 8 став 2
Закона о основама система образовања и васпитања за наставника основне школе, за педагога и психолога, дозволу за рад
(лиценцу), обуку и положен спит за директора установе и најмање пет година рада у установи на пословима образовања и
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања или да
има одговарајуће образовање из чл. 8 став 3 Закона о основама система образовања и васпитања за наставника основне
школе, дозволу за рад (лиценцу), обуку и положен испит за
директора установе и најмање десет 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 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 да за њега није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; држављанство Републике Србије; да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни
рад. Кандидати који имају одговарајуће образовање из члана
8 став 2 и 3 Закона о основама система образовања и васпитања, равноправни су. Уз пријаву на конкурс кандидат подноси
биографију и доказе о испуњености услова за директора: оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, као и друга
уверења којима се доказује испуњеност услова за наставника,
односно психолога или педагога; оверену фотокопију уверења
о положеном испиту за лиценцу за наставника, педагога или
психолога; оверену фотокопију уверења о положеном испиту за
директора школе; потврду о радном стажу у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања; оверену копију радне књижице; извод из матичне
књиге рођених; уверење о држављанству, не старије од шест
месеци; потврду суда да се против кандидата не води истрага,
не старије од шест месеци; лекарско уверење, не старије од
шест месеци, којим кандидат доказује да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, као и
остала документа којима доказује испуњеност услова конкурса
и која могу послужити приликом доношења одлуке о избору.
Уверење да кандидат није осуђиван за кривична дела из члана 120 Закона о основама система образовања и васпитања прибавља школа по службеној дужности. У разматрање ће се
узети и пријаве на конкурс кандидата који не приложе доказ
да су положили испит за директора школе. Изабрани директор
који нема положен испит за директора, дужан је да га положи
у року од годину дана од дана ступања на дужност. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве се
подносе у року од 15 дана од дана објављивања, на наведену
адресу школе.

11000 Београд, Травничка 2
тел. 011/2620-186

на одређено време од 5 година

Наставник вештина за предмет: Безбедносне
вештине
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: високо образовање првог степена из поља друштвено-хуманистичких наука, објављени стручни радови у одговарајућој области и способност за наставни рад. Остали услови
за избор наставника вештина 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 наведену адресу Академије.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЛОРАД ЛАБУДОВИЋ ЛАБУД“
11565 Барошевац, М. Лабудовића 34
тел. 011/8158-087, 8158-725

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

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ШКОЛА ЗА ОСНОВНО
ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ
11400 Младеновац
тел/факс: 011/8232-336

Конкурс објављен у публикацији „Послови“ бр. 550-551,
од 31.12.2013. године, поништава се у целости.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Војводе Степе 305

Расписује конкурс за избор у звање и заснивање радног односа:

Ванредни или редовни професор за ужу научну
област Енглески језик
на одређено време од 5 година

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

Доцент за ужу научну област Планирање
саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре
на одређено време од 5 година

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

Највећа понуда слободних
послова на једном месту
Бесплатна публикација о запошљавању

Доцент за ужу научну област Управљање,
менаџмент, економика и маркетинг у
железничком саобраћају
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив доктора
наука.
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Доцент за ужу научну област Регулисање и
управљање саобраћајем на мрежи путева и
улица
на одређено време од 5 година

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

Наставник страног језика за ужу научну област
Француски језик
на одређено време од 4 године

Асистент за ужу научну област Возна средства и
погонски системи
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских студија.

Асистент за ужу научну област Геометријско
моделирање у саобраћају и транспорту
на одређено време од 3 године

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

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
СРЕДЊА ЗАНАТСКА ШКОЛА
11090 Београд, Вукасовићева 21а

Оглас објављен 20.11.2013. године и исправка огласа
објављена 27.11.2013. године у публикацији „Послови“,
поништавају се у целости.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОШ „МИХАИЛО ПЕТРОВИЋ АЛАС“
11000 Београд, Господар Јованова 22
тел. 011/2623-257

Оглас објављен 25.12.2013. године у публикацији
„Послови“, за радно место: шеф рачуноводства,
поништава се у целости.

Ч ач а к
ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА КОНКУРСА
ЕКОНОМСКА ШКОЛА ЧАЧАК
32000 Чачак, Господар Јованова 1
тел. 032/222-345

Конкурс објављен 23.10.2013. године у публикацији
„Послови“, поништава се за радна места: наставник
математике, са 22% радног времена, на одређено време
до краја школске године (31.08.2014. године); наставник пословне информатике и рачунарства и информатике, са 20% радног времена, на одређено време до
краја школске године (31.08.2014. године); наставник канцеларијског пословања и рачунарске технике,
са 30% радног времена, на одређено време до краја
школске године (31.08.2014. године); наставник филозофије и логике, са 20% радног времена, на одређено
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време до краја школске године (31.08.2014. године);
наставник комуникације са психологијом, са 10% радног времена, на одређено време до краја школске године (31.08.2014. године); наставник економске групе
предмета, на одређено време до краја школске године
(31.08.2014. године).

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ГИМНАЗИЈА ИВАЊИЦА

32250 Ивањица, 13. септембар 58
тел. 032/664-646
Конкурс објављен 31.12.2013. године у публикацији
„Послови“, поништава се у целости.

Јагодина
ТЕХНИЧКА ШКОЛА

35213 Деспотовац, Рудничка 1
тел. 035/611-105

Директор

на мандатни период од четири године
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове предвиђене
чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011) и Правилником
о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и
помоћних наставника у стручним школама („Сл. гласник РС“,
бр. 5/91...11/2008). Кандидати уз пријаву на конкурс подносе:
диплому о стеченом високом образовању на студијама другог
степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), у складу са Законом о високом образовању („Службени
гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење 97/08),
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. Уз пријаву кандидат доставља: доказ да има одговарајуће
образовање и извод из матичне књиге рођених, уверење о
држављанству Републике Србије, лекарско уверење (доставља
се пре закључења уговора о раду), психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима, неосуђиваност
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 се по службеној дужности). Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима кандидат подноси пре
закључења уговора о раду. Уколико кандидат подноси копије
наведених докумената, исте морају бити оверене. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања. Пријаве са оригиналним документима или овереним фотокопијама доставити
на наведену адресу, са назнаком: „За конкурс“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
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ОСНОВНА ШКОЛА „ДЕСПОТ СТЕФАН ВИСОКИ“

К ики н д а

Наставник математике

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОШ „1. ОКТОБАР“

35213 Деспотовац, Рудничка 10
тел. 035/611-175

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, у складу са чл. 3 Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника
у основној школи, да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима, да није осуђиван.

Помоћно-техничко особље - домар
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, положен испит за руковаоца парним котловима.

Помоћно-техничко особље - хигијеничар

на одређено време до повратка запослене са рада
ради неге детета, до 14.08.2014. године, за рад у
истуреном одељењу у Трућевцу
УСЛОВИ: основна школа.

Помоћно-техничко особље - хигијеничар

на одређено време до повратка запослене
распоређене на друге послове, до 12.05.2014.
године, за рад у истуреном одељењу у Миливи
УСЛОВИ: основна школа.
ОСТАЛО: Кандидат доставља следећу документацију: пријаву
на конкурс, оверену фотокопију дипломе о стручној спреми,
извод из матичне књиге рођених, уверење да није осуђиван прибавља школа, уверење о држављанству, лекарско уверење
- по извршеном избору. Извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, лекарско уверење и уверење да кандидат није осуђиван, не смеју бити старији од шест месеци (осим
извода из матичне књиге рођених, ако је на новом обрасцу).
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Проверу психофизичких способности обавља Национална служба
за запошљавање, само за кандидате који испуњавају услове и
уђу у ужи избор.

ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
35230 Ћуприја, Лоле Рибара 1/2
тел. 035/401-170

Професор струковних студија за ужу научну
област Здравствена нега
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, факултет за специјалну
едукацију и рехабилитацију, докторат из области за коју се
бира, радно искуство на високошколским установама.

Професор струковних студија за ужу научну
област Физикална медицина и рехабилитација
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из мултидисциплинарне научне области - неуронауке, са претходно завршеним факултетом за специјалну едукацију и рехабилитацију и
вишом медицинском школом, смер виши физиотерапеут, радно
искуство у високошколским установама.
ОСТАЛО: Општи и посебни услови предвиђени су Законом о
високом образовању, Статутом школе и Правилником о систематизацији радних места. Пријаве на конкурс, са биографијом
и прилозима којима кандидат доказује да испуњава услове конкурса, подносе се у року од 15 дана од дана објављивања, на
адресу школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
разматрати.

Бесплатна публикација о запошљавању

Башаид, Војвођанска 65

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

К о с о в с к а Мит р о в иц а
ОШ „ЗЕНУНИ“
Брод - Гора
тел. 029/285-213

Директор

на мандатни период од четири године
УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава следеће услове: високо
образовање, лиценца за наставника, педагога или психолога,
положен испит за директора установе и најмање пет година радног стажа у области образовања и васпитања. Пријаве се подносе секретару школе, у конкурсном року. Конкурс је отворен
15 дана од дана објављивања. Кандидат је дужан да поднесе
следећу документацију: доказ о стручној спреми, оверену копију
дипломе; лиценцу - оверена копија, доказ о положеном испиту
за директора - оверена копија; доказ о радном искуству - оверена копија радне књижице; сва остала документа која су потребна за заснивање радног односа. Све пријаве које буду поднете
после истека рока и које буду непотпуне неће бити разматране.

ОШ „ЗЕНУНИ“
Брод - Гора
тел. 029/285-213

Наставник разредне наставе
на одређено време

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава следеће услове: VII степен - високо образовање за наставника разредне наставе, положен стручни испит, оверена копија дипломе, извод из матичне
књиге рођених, држављанство, уверење полицијске управе да
кандидат није осуђиван. Сва документа - копије морају бити
оверене и не старије од шест месеци. Пријаве се подносе секретару школе, у конкурсном року. Конкурс је отворен 15 дана од
дана објављивања.

ПУ „ВЕСЕЛО ДЕТИЊСТВО“
38219 Лешак, Срђана Бојовића бб
тел. 028/88-011

Благајник - књижничар

на одређено време до повратка раднице са
породиљског одсуства
УСЛОВИ: VI/IV степен стручне спреме, виша економска школа
или средња стручна спрема, струка - смер економски, радно
искуство најмање 1 година. Поред наведених услова, кандидати морају да испуњавају и опште услове за заснивање радног односа прописане чланом 120 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11
и 55/13). Кандидати подносе следећу документацију: диплому,
уверење о држављанству РС, извод из матичне књиге рођених и лекарско уверење. Доказ о испуњености услова у погледу опште здравствене способности кандидати ће доставити по
коначности одлуке о избору, а пре закључења уговора о раду.
Доказ да кандидат није осуђиван прибавља установа. Фотокопије докумената које нису оверене од надлежног органа неће
се узимати у обзир. Пријаве се подносе у року од 8 дана од дана
објављивања, на адресу установе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
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ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ

Директор

Наставник у звање доцента за ужу јавноправну
и теоријско правну научну област

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање на студијама другог
степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије),
у складу са Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“,
бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење и 97/08), а почев од
10.09.2005. године, односно на основним студијама у трајању
од најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године; да кандидат има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са 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 има дозволу за рад - положен стручни
испит или лиценцу; положен испит за директора школе; најмање 5 година рада у установи на пословима образовања и
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. Изабрани кандидат који нема положен испит за директора дужан је да
га положи у року од годину дана од дана ступања на дужност.
Мандат директора траје четири године и тече од дана ступања
на дужност. Уз пријаву на конкурс доставити: оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем високом образовању;
уверење о држављанству - не старије од 6 месеци (оригинал
или оверену фотокопију); оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу; потврду
о најмање 5 година рада у установи на пословима образовања
и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; извод
из матичне књиге рођених; остала документа која могу послужити приликом доношења одлуке о избору (кратка биографија,
оквирни план рада за време мандата, доказ о организаторским
и другим квалитетима неопходним за обављање послова директора). Пријаве са назнаком: „Конкурс за директора“, у затвореним ковертама, слати на адресу школе или донети лично у
секретаријат школе, у року од 15 дана од дана објављивања
конкурса. Ближе информације о конкурсу могу се добити код
секретара школе и на број телефона: 029/277-919. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор правних наука,
односно да испуњава услове из чл. 64, а на период сагласан
чл. 65 Закона о високом образовању. Други општи и посебни услови прописани су Законом, Статутом и другим актима
Правног факултета у Крагујевцу. Пријаву на конкурс са доказима о испуњености услова, као и доказе из чл. 62 ст. 3 Закона
о високом образовању, слати на горенаведену адресу. Рок за
пријаву је 15 дана.

38430 Ораховац, Видовданска бб
тел. 029/277-919

на период од четири године

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

Конкурс објављен 31.12.2013. године у публикацији
„Послови“, за радна места: наставник српског језика и
књижевности, за 95% радног времена; наставник разредне наставе и наставник разредне наставе, на одређено време, поништава се у целости.

НСЗ Позивни
центар

0800 300 301
(позив је бесплатан)
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34000 Крагујевац, Јована Цвијића 1
тел. 034/306-500

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ОСНОВНА ШКОЛА „ДРАГИША МИХАИЛОВИЋ“
34000 Крагујевац, Радована Мићовића бб
тел. 034/323-422, 323-423

Конкурс објављен 18.12.2013. године у публикацији
„Послови“, за радно место: професор разредне наставе, за рад у издвојеном одељењу у Малим Пчелицама,
поништава се у целости.

К ра љ е в о
ФАКУЛТЕТ ЗА МАШИНСТВО И
ГРАЂЕВИНАРСТВО У КРАЉЕВУ
36000 Краљево, Доситејева 19
тел. 036/383-377

Наставник у звање доцента за ужу научну
област Топлотна техника и заштита животне
средине
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат наука из научне области за коју се наставник бира. Поред општих услова
утврђених законом, кандидат треба да испуњава и услове предвиђене Законом о високом образовању, актима Универзитета
у Крагујевцу и актима Факултета, у складу са којима ће бити
извршен избор пријављених кандидата. Уз пријаву доставити:
биографију, доказ о испуњавању услова конкурса у погледу
школске спреме - оверену фотокопију дипломе о одговарајућој
стручној спреми, одговарајуће доказе надлежних органа у
погледу неосуђиваности, у смислу члана 62 став 3 Закона о
високом образовању и члана 125е став 1 Статута Универзитета у Крагујевцу, списак научних и стручних радова, као и саме
радове и све остале доказе од значаја за избор.

Сарадник у звање асистента за ужу научну
област Машински елементи и конструисање
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: магистратура из научне области за коју се врши избор
и прихваћена тема докторске дисертације или студент докторских студија који је претходне нивое студија завршио са укупном просечном оценом најмање 08,00. Поред општих услова
утврђених законом, кандидат треба да испуњава и услове предвиђене Законом о високом образовању, актима Универзитета
у Крагујевцу и актима Факултета, у складу са којима ће бити
извршен избор пријављених кандидата. Уз пријаву доставити:
биографију, доказ о испуњавању услова конкурса у погледу
школске спреме - оверену фотокопију дипломе о одговарајућој
стручној спреми, потврду о уписаним докторским студијама
или одлуку о прихваћеној теми докторске дисертације, одговарајуће доказе надлежних органа у погледу неосуђиваности,
у смислу члана 62 став 3 Закона о високом образовању и члана
125е став 1 Статута Универзитета у Крагујевцу, списак научних
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и стручних радова, као и саме радове и све остале доказе од
значаја за избор.

Друштвена одговорност

ОСТАЛО: Пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса
доставити на адресу: Факултет за машинство и грађевинарство
у Краљеву, Доситејева 19, 36000 Краљево, у року од 15 дана од
дана објављивања. Непотпуне и неблаговремено достављене
пријаве неће се разматрати.

ПРИОРИТЕТИ У
Крушевац
АПОШЉАВАЊУ

ВИСОКА ХЕМИЈСКО-ТЕХНОЛОШКА
ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“
37242 Стопања
тел. 037/727-497

Национална служба
за запошљавање

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

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ОСНОВНА ШКОЛА
„МИОДРАГ ЧАЈЕТИНАЦ ЧАЈКА“

37000 Крушевац, Косанчићева 36
тел. 037/427-603

37240 Трстеник, Бранка Радичевића 1
тел. 037/711-080

Наставник - професор за ужу област
Математика - информатика

Конкурс објављен 11.12.2013. године у публикацији
„Послови“, поништава се у целости.

УСЛОВИ: доктор наука електротехнике и рачунарства (претходно завршен електротехнички, електронски факултет).

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА
„ЖИВАДИН АПОСТОЛОВИЋ“

Асистент за ужу област Математика информатика
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: завршен електронски, електротехнички факултет,
ПМФ - одсек математика - информатика, студент докторских
студија електронике, електротехнике, математике, информатике (просек на претходним студијама најмање осам).

нална служба
ОСТАЛО: Услови за избор у звање прописани су Законом о
пошљавање
високом образовању и Статутом школе. Уз пријаву кандидати подносе: биографске податке, преписе диплома, списак
објављених радова и других публикација, писмени доказ да су
студенти докторских студија (за избор асистента). Биографске
податке и списак објављених радова и других публикација кандидати подносе у штампаном и електронском облику. Пијаве
се подносе на наведену адресу. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати.

ограми
авништва –
е у пракси

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

Оглас објављен 18.12.2013. године у публикацији
„Послови“, поништава се за радно место: наставник саобраћајне групе предмета, на одређено време.

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

37240 Трстеник, Кнегиње Милице 41
тел. 037/711-464

Оглас објављен 18.12.2013. године у публикацији
„Послови“, поништава се за радна места: наставник
историје за 90% радног времена и помоћни радник. У
осталом делу оглас је непромењен.

Ле с к о в а ц
ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ОШ „АЛЕКСАНДАР СТОЈАНОВИЋ“
16215 Црна Трава

Оглас објављен у публикацији „Послови“ 20.11.2013.
године и допуњен 27.11.2013. године, поништава се за
следећа радна места:
- наставник математике, са 88% радног времена;
- наставник математике, на одређено време, са 22%
радног времена.
Остали део огласа остаје непромењен.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ТЕХНИЧКА ШКОЛА

16210 Власотинце, М. Михајловића бб
Оглас објављен 23.10.2013. године у публикацији
„Послови“ поништава се за радно место: професор
физике, за 10% радног времена, на одређено време до
31.08.2014 године. Остали део конкурса је непромењен.

Шанса за младе

Оглас објављен 18.12.2013. године у публикацији
„Послови“, поништава се за радна места:

анса за
младе

- наставник српског језика и књижевности, за 72% радног времена;
- наставник енглеског језика, за 72% радног времена;
- наставник теоријске наставе електро струке - енергетичар, за 67% радног времена;
- наставник теоријске наставе електро струке - аутоматичар, за 20% радног времена;
- наставник информатике и рачунарства, за 30% радног
времена.

Бесплатна публикација о запошљавању

Школа је знање,
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ОСНОВНА ШКОЛА „КОСТА СТАМЕНКОВИЋ“
16000 Лесковац

Професор енглеског језика

са 30,11% радног времена, на одређено време преко
60 дана, до повратка запослене са породиљског
одсуства
УСЛОВИ: 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,
односно основне студије у трајању од најмање четири године,
по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, у наведеном занимању, сходно члану 8 став 2
тач. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13). Уз писмену пријаву
кандидати достављају: диплому о завршеном факултету и уверење о држављанству. Рок за подношење пријава је 8 дана од
дана објављивања.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА „ЈОСИФ КОСТИЋ“
16000 Лесковац

Оглас објављен 11.12.2013. године у публикацији
„Послови“, за радно место: наставник математике,
на одређено време, са 50% радног времена, до краја
школске године, поништава се у целости.

ОСНОВНА ШКОЛА „МИЛУТИН СМИЉКОВИЋ“
16207 Винарце
тел. 016/253-349

Наставник српског језика

на одређено време до повратка радника са функције,
са 44,44% радног времена
2 извршиоца
УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са чл. 8 и 120 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи. Уз пријаву на конкурс кандидат је дужан
да поднесе: доказ о стручној спреми (оригинал дипломе или
оверену фотокопију); извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству. Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узимати у разматрање. Пријаве слати на адресу школе.

ОШ „РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ“
16232 Бошњаце
тел. 016/855-006

1. Наставник математике

са 50% радног времена, на одређено време до
повратка раднице са одсуства са рада ради неге
детета, за рад у матичној школи у Бошњацу

2. Наставник биологије

са 30% радног времена, на одређено време до
повратка радника са функције

система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09)
и услове прописане Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012) и услове за заснивање радног односа из чл. 24-26 и чл. 30 Закона о раду. Кандидат за радно место под бр. 3 треба да испуњава услове из чл. 8
и 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, бр. 72/09, 55/2011 и 55/2013) и услове прописане
Правилником о степену и врсти образовања наставника који
изводе образовно-васпитни рад из изборних предмета у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012) и
услове за заснивање радног односа из чл. 24-26 и чл. 30 Закона
о раду. Кандидати који уђу у ужи избор упућују се на психолошку процену способности коју врши Национална служба за
запошљавање - Филијала у Лесковцу.

Педагошки асистент

на одређено време за школску 2013/2014. годину,
односно до 31.08.2014. године
УСЛОВИ: IV степен, завршен уводни модул програма за стручно оспособљавање педагошких асистената; познавање ромског
језика; кандидат треба да испуњава услове из чл. 120 Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“,
бр. 72/09) и услове за заснивање радног односа из чл. 24-26 и
чл. 30 Закона о раду.
ОСТАЛО: захтев са радном и личном биографијом; оригинал
или оверен препис дипломе; доказ о образовању (положеним
испитима) из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стеченом на високошколској установи у току студија или
након дипломирања, од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи; доказ о завршеном уводном модулу програма
обуке педагошких асистената (доставља кандидат који конкурише за педагошког асистента); извод из матичне књиге рођених; уверење да је кандидат држављанин РС (не старије од 6
месеци); уверење да је здравствено способан (прибавља кандидат који је изабран по конкурсу, пре ступања на рад). Пријаве слати поштом на горенаведену адресу школе или доставити
лично, у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“. Информације о огласу могу се добити у секретаријату школе, на број телефона: 016/855-006. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се разматрати.

ОШ „25. МАЈ“

Село Доња Лопушња, 16210 Власотинце

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које испуњава
услове за наставника, педагога или психолога школе, односно
услове прописане чл. 8 став 2 чл. 59 став 5 и чл. 120 Закона о
основама система образовања и васпитања. Уз пријаву кандидат подноси: радну биографију; оригинал или оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем високом образовању,
оригинал или оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту (лиценца); потврду о радном искуству у области
образовања; оригинал или оверену фотокопију уверења о
држављанству и уверење да се против кандидата не води кривични поступак; уверење о неосуђиваности за одговарајућа
кривична дела - прибавља школа; одговарајуће лекарско уверење подноси се пре закључења уговора о раду. Пријава која
не садржи уверење о положеном испиту за директора неће се
сматрати непотпуном, јер ће изабрани кандидат бити у обавези
да тај испит положи у законском року. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир.

3. Наставник информатике и рачунарства

са 20% радног времена, на одређено време до
повратка одсутног радника, а најдуже до краја
школске 2013/2014. године
УСЛОВИ: VII степен; кандидат за радно место под бр. 1 и 2
треба да испуњава услове из чл. 8 и 120 Закона о основама
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ОШ „КАРАЂОРЂЕ ПЕТРОВИЋ“
Село Крушевица
16210 Власотинце

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које испуњава
услове за наставника, педагога или психолога школе, односно
услове прописане чл. 8 став 2 и чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву кандидат подноси:
радну биографију; оригинал или оверену фотокопију дипломе
о завршеном одговарајућем високом образовању; оригинал
или оверену фотокопију доказа о положеном стручном испиту
(лиценци); потврду о радном искуству у области образовања;
оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству и
уверење да се против кандидата не води кривични поступак;
уверење о неосуђиваности за одговарајућа кривична дела прибавља школа; одговарајуће лекарско уверење подноси се
пре закључивања уговора о раду. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се разматрати. Пријаве које не садрже уверење о
положеном испиту за директора неће са сматрати непотпуним.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ТРГОВИНСКО-УГОСТИТЕЉСКА ШКОЛА
16000 Лесковац, Дубочица бб
тел. 016/222-961

Оглас објављен 11.12.2013. године у публикацији
„Послови“, поништава се за радно место: професор за
предмет пословне финансије, са 20% радног времена,
на одређено време до повратка одсутне запослене. У
осталом делу оглас је непромењен.

Ни ш
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ПОЛЕТАРАЦ“
18252 Мерошина, Нишка 2
тел. 018/4892-044

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), у складу са Законом о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/05,
100/07, 97/08 и 44/10), почев од 10. септембра 2005. године, за
васпитача или стручног сарадника (педагога, психолога, педагога за ликовно, музичко и физичко васпитање и логопеда),
дозвола за рад, обука и положен испит за директора установе
и најмање 5 година рада у установи након стеченог одговарајућег образовања; високо образовање стечено на основним
студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, за
васпитача или стручног сарадника (педагога, психолога, педагога за ликовно, музичко и физичко васпитање и логопеда),
дозвола за рад, обука и положен испит за директора установе
и најмање 5 година рада у установи, након стеченог одговарајућег образовања; високо образовање стечено на студијама
првог степена (основне академске, односно струковне студије),
студијама у трајању од 3 године или више образовање за васпитача, дозвола за рад, обука и положен испит за директора
установе и најмање 10 година рада у предшколској установи
на пословима васпитања и образовања, након стеченог одговарајућег образовања; психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом (доказ доставља изабрани кандидат, пре
закључења уговора о раду); држављанство Републике Србије;
да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (доказ прибавља установа
по службеној дужности). Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; оверену фотокопију
уверења о положеном испиту за лиценцу, односно стручном
испиту; доказ о радном стажу у области васпитања и образо-
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вања (оверена фотокопија радне књижице и оригинал потврде
установе у којој је кандидат радио са подацима о дужини радног стажа и пословима које је обављао); оверену фотокопију
доказа о положеном испиту за директора установе (лиценце
за директора установе); оригинал уверења о држављанству РС
(не старије од 6 месеци од дана подношења пријаве); оригинал
извода из матичне књиге рођених. Пријаву са свим доказима
о испуњености услова конкурса доставити на адресу установе,
са назнаком: „Конкурс за директора“ или лично, радним даном
од 08,00 до 15,00 часова. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће бити разматране.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“

18210 Житковац, Ратка Јовића 10
тел. 018/887-055
Оглас објављен 31.12.2013. године у публикацији
„Послови“, поништава се у целости.

Нови Па зар
ГИМНАЗИЈА

36300 Нови Пазар, Вука Караџића бб
тел. 020/331-471

Административно-финансијски радник
УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено лице под условима прописаним законом, и ако има: одговарајуће образовање, односно завршену средњу економску школу - IV степен
стручне спреме, да није осуђивано сходно члану 120 Закона о
основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11) и да има држављанство Републике
Србије. Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да доставе следећа документа: оверену фотокопију дипломе, извод из
матичне књиге рођених и уверење о држављанству. Конкурс је
отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.
Пријаве слати на горенаведену адресу.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ ПАЗАРУ

36300 Нови Пазар, Димитрија Туцовића бб
тел. 020/338-420

Наставник у звање доцента за ужу научну
област Кривично право
у трајању од пет година

Наставник у звање доцента за ужу научну
област Грађанско право
у трајању од пет година

Наставник у звање редовног професора за ужу
научну област Кривично право
у трајању од пет година

Наставник у звање редовног професора за ужу
научну област Криминалистичко-безбедносне
науке
Наставник у звање ванредног професора за ужу
област Педагогија
у трајању од пет година
2 извршиоца

Наставник у звање ванредног професора за ужу
научну област Психологија
у трајању од пет година
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Наставник у звање ванредног професора за ужу
научну област Рачунарство и информатика

Наставник у звање ванредног професора за ужу
научну област Босански језик и књижевност

Наставник у звање доцента за ужу научну
област Рачунарство и информатика

Наставник у звање доцента за ужу научну
област Босански језик и књижевност

у трајању од пет година
2 извршиоца

у трајању од пет година

Наставник у звање доцента за ужу научну
област Педагогија
у трајању од пет година

Сарадник у настави за ужу научну област
Рачунарство и информатика
у трајању од једне године

Сарадник у настави за ужу научну област
Психологија
у трајању од једне године
3 извршиоца

Сарадник у настави за ужу научну област
Педагогија
у трајању од једне године
2 извршиоца

Асистент у настави за ужу научну област
Психологија
у трајању од три године
2 извршиоца

Асистент у настави за за ужу научну област
Педагогија
у трајању од три године
2 извршиоца

Наставник у звање редовног професора за ужу
научну област Енглески језик и књижевност
са 30% радног времена, у трајању од пет година

Наставник у звање редовног професора за ужу
научну област Енглески језик и књижевност
у трајању од пет година

Наставник у звање редовног професора за ужу
научну област Немачки језик и књижевност
са 30% радног времена, у трајању од пет година

Наставник у звање редовног професора за ужу
научну област Српски језик и књижевност
у трајању од пет година

Наставник у звање редовног професора за ужу
научну област Босански језик и књижевност
у трајању од пет година

Наставник у звање ванредног професора за ужу
научну област Енглески језик и књижевност
у трајању од пет година
3 извршиоца

Наставник у звање ванредног професора за ужу
научну област Немачки језик и књижевност
у трајању од пет година
2 извршиоца
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у трајању од пет година
2 извршиоца

у трајању од пет година
2 извршиоца

Наставник у звање доцента за ужу научну
област Српски језик и књижевност

са 30% радног времена, у трајању од пет година

Асистент за ужу научну област Српски језик и
књижевност
у трајању од три године

Асистент за ужу научну област Босански језик и
књижевност
у трајању од три године

Асистент за ужу научну област Немачки језик и
књижевност
са 30% радног времена, у трајању од три године

Асистент за ужу научну област Немачки језик и
књижевност
у трајању од три године

Асистент за ужу научну област Енглески језик и
књижевност
у трајању од три године

Сарадник у настави за ужу научну област
Енглески језик и књижевност
у трајању од једне године
2 извршиоца

Сарадник у настави за ужу научну област
Босански језик и књижевност
у трајању од једне године
2 извршиоца

Сарадник у настави за ужу научну област
Српски језик и књижевност
у трајању од једне године

Сарадник у настави за ужу научну област
Немачки језик и књижевност
у трајању од једне године
2 извршиоца

Наставник у звање доцента за ужу научну
област Маркетинг
у трајању од пет година

Наставник у звање ванредног професора за ужу
научну област Национална историја
у трајању од пет година

УСЛОВИ: Услови конкурса за кандидате предвиђени су одредбама Закона о високом образовању, Статутом и Правилником
о избору у звања на Универзитету у Новом Пазару. Уз пријаву
на конкурс кандидати подносе: биографију, оверене фотокопије диплома о завршеним основним, мастер/магистарским и
докторским студијама, оверену фотокопију претходног избора
у звање, списак објављених радова и радове, уџбеничку лите-
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ратуру и сл. Пријаве се подносе правној служби Универзитета, Димитрија Туцовића бб, Нови Пазар, у року од 15 дана од
дана објављивања. Образац захтева за пријаву на конкурс за
избор у звање и заснивање радног односа може се преузети на
сајту Универзитета у Новом Пазару: www.uninp.еdu.rs. Непотписане, неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Додатне информације на број тел. 020/338-420 - правна
служба.

Нови Са д
ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

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

Доцент за ужу стручну, уметничку, односно
научну област Примењене рачунарске науке и
информатика
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, струке електротехника
и рачунарство, докторска дисертација из области електронски
подржаног учења, најмање три године искуства у извођењу
вежби на предметима који припадају области Примењене рачунарске науке и информатика, учешће у истраживачким пројектима Министарства образовања, науке и технолошког развоја
Републике Србије и услови прописани чланом 64 Закона о високом образовању.

Предавач за ужу стручну, уметничку, односно
научну област Информациони - комуникациони
системи
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, завршен факултет у
области техничких (инжењерских) или информатичких наука,
докторат наука у истим научним областима и поседовање специјалистичких знања у подручјима пројектовања база података, система база података и обезбеђења квалитета софтверских производа 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, 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.

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

Доцент за ужу научну област
међународноправну и заснивање радног односа
на радном месту наставника за наставни
предмет: Међународно јавно право
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, правни факултет са VIII
степеном стручне спреме, доктор правних наука. Услови за
избор предвиђени су Законом о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/2005, 100/2007 - аутентично тумачење,
97/2008, 44/2010 и 93/2012), Статутом Универзитета, Правилником о ближим условима за избор у звање наставника Универзитета у Новом Саду, Статутом Факултета и Правилником
о систематизацији радних места. Уз пријаву кандидат треба
да приложи: краћу биографију, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, диплому о завршеном правном
факултету, диплому или уверење о научном степену докто-
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ра правних наука (оригинал или оверену фотокопију), списак
својих научних радова и по један примерак тих радова. Пријаве
се подносе у року од 15 дана од дана објављивања, на горенаведену адресу.

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
21460 Врбас, Маршала Тита 118
тел. 021/706-431

Наставник клавира
са 72% норме
2 извршиоца

УСЛОВИ: дипломирани музичар, усмерење пијаниста; дипломирани музичар - пијаниста; академски музичар пијаниста; мастер
музички уметник, професионални статус - клавириста.

Наставник гитаре
УСЛОВИ: дипломирани музичар, усмерење гитариста; дипломирани музичар - гитариста; академски музичар гитариста; мастер музички уметник, професионални статус - гитариста.

Наставник хармонике
са 90% норме

УСЛОВИ: дипломирани музичар, усмерење акордеониста;
дипломирани музичар - акордеониста; академски музичар
акордеониста; мастер музички уметник, професионални статус
- акордеониста/хармоникаш; дипломирани музичар - бајаниста.
ОСТАЛО: Кандидат треба да поседује одговарајуће образовање у складу са чланом 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања, да испуњава услове из члана 120
став 1 Закона о основама система образовања и васпитања,
као и Правилника о степену и врсти стручне спреме наставника у основној музичкој школи: високо образовање стечено
на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне
студије), у складу са Законом о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење,
97/08 и 44/10), почев од 10. септембра 2005. године или на
основним студијама у трајању од најмање четири године, по
пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра
2005. године; да 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 (од школске 2012/2013. године); уколико
је кандидат положио испите из педагогије и психологије или је
положио стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се
да има образовање из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина. У складу са чл. 2 Правилника о степену и врсти
образовања наставника у основној музичкој школи („Просветни гласник“, бр. 18/12 године), кандидати треба да испуњавају
горенаведене услове. Уз пријаву на конкурс кандидати достављају (оригинал или оверену фотокопију): диплому; извод из
матичне књиге рођених; уверење о држављанству РС. 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
закључивања уговора о раду. У току трајања поступка одлучивања о избору, кандидати који уђу у ужи избор упућују се на
процену психолошке способности за рад са децом и ученицима,
коју врши Национална служба за запошљавање, о чему ће кандидати бити благовремено обавештени. Рок за пријаву је 8 дана
од дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Ближе информације о конкурсу могу се добити на број телефона: 021/706-431.
Пријаве са потребном документацијом слати на адресу школе
или доставити лично.
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УНИВЕРЗИТЕТ „СИНГИДУНУМ“
ФАКУЛТЕТ ЗА ЕВРОПСКЕ
ПРАВНО-ПОЛИТИЧКЕ СТУДИЈЕ
21000 Нови Сад, Народног фронта 53
тел. 021/6756-200

Асистент за област правних наука
на одређено време

УСЛОВИ: завршен одговарајући факултет из одговарајуће
области и општи и посебни услови предвиђени Законом о високом образовању и Статутом Факултета и способност за наставни рад. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве са потребном документацијом
којом се доказује испуњеност услова подносе се Факултету.

ОШ „ЈОЗЕФ МАРЧОК ДРАГУТИН“
21412 Гложан, Јозефа Марчока бб

Наставник хемије

са 20% радног времена

Наставник физике

са 30% радног времена

Наставник немачког језика
са 44% радног времена

Наставник енглеског језика
са 84% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће образовање сходно чл. 8 Закона о основама система образовања и васпитања.

Спремачица

21000 Нови Сад, Владимира Перића Валтера 4
Конкурс објављен 02.10.2013. године у публикацији
„Послови“, поништава се за радна места:
- професор струковних студија за ужу област Социологија и психологија - 2 извршиоца;
- професор струковних студија за ужу област Социологија и психологија, за 50% радног времена, на одређено време од 5 година.

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ОШ „ПЕТАР КОЧИЋ“
Темерин

Конкурс објављен 18.12.2013. године у публикацији
„Послови“, поништава се за радно место: професор
ликовне културе на мађарском наставном језику, на
одређено време до повратка одсутног радника, са 25%
норме.

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ПУ „БОШКО БУХА“
Врбас, Блок Саве Ковачевића 8

Конкурс објављен 31.12.2013. године у публикацији
„Послови“, за радно место: васпитач, поништава се у
целости.

П а н че в о
ОШ „2. ОКТОБАР“

26322 Николинци, Главна 42

УСЛОВИ: основна школа.
ОСТАЛО: доказ о знању језика на ком се остварује образовно-васпитни рад (словачки језик); држављанство РС; извод
из матичне књиге рођених; психичка, физичка и здравствена
способност за рад са ученицима (доставља само изабрани кандидат); доказ да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела из чл. 120 Закона о основама система
образовања и васпитања (прибавља школа). Пријаве слати на
горенаведену адресу, у року од 8 дана од дана објављивања.

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ОШ „ПЕТАР КОЧИЋ“
Темерин

Конкурс објављен 18.12.2013. године у публикацији
„Послови“, поништава се за радна места:
1. професор немачког језика на мађарском наставном
језику, са 44% норме;
2. професор историје на мађарском наставном језику, са
20% норме;
3. професор физике, са 80% норме.

Ваша права адреса:

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

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА КОНКУРСА
ВИСОКА ПОСЛОВНА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
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Наставник разредне наставе

на одређено време до повратка запослене са
функције

Професор географије

са 35% радног времена, на одређено време од 15.01.
до 15.04.2014. године

Професор енглеског језика за први циклус
образовања

са 40% радног времена, на одређено време од 15.01.
до 15.04.2014. године
УСЛОВИ: Кандидати треба да поседују одговарајуће образовање - VII степен стручне спреме, према Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр.
11/2012 и 15/2013); 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 три 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, као и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да
за њих није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; држављанство Републике Србије; да знају румунски
језик. Кандидати треба да приложе следећа документа: радну биографију, оверену фотокопију дипломе о одговарајућем
образовању, уверење о држављанству Републике Србије, извод
из матичне књиге рођених, доказ о знању румунског језика,
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уверење о неосуђиваности прибавља школа по службеној дужности, а проверу психофизичких способности кандидата врши
надлежна служба за запошљавање. Пријаве слати на адресу школе. Рок за пријаву је осам дана од дана објављивања.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ГИМНАЗИЈА „УРОШ ПРЕДИЋ“
26000 Панчево, Игњата Барајевца 5
тел/факс: 013/301-120, 344-483

Професор историје

на одређено време до повратка одсутне запослене
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у складу са чл. 8
Закона о основама система образовања и васпитања и Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у гимназији - за професора историје. Кандидати треба обавезно да доставе: пријаву на
конкурс, диплому о стеченом високом образовању (оверену
фотокопију); доказ 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, и то: додатак дипломи из ког се види да је кандидат положио испите из педагогије
и психологије (оверену фотокопију) или потврду факултета да
је положио испите из педагогије и психологије (оригинал или
оверена фотокопија) или фотокопију индекса из ког се види да
је кандидат положио испите из педагогије и психологије (оверену фотокопију) или доказ да је кандидат положио стручни
испит или испит за лиценцу (оверену фотокопију), уверење о
држављанству (оригинал или оверену фотокопију); извод из
матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију);
фотокопију важеће личне карте, а ако на истој нема адресе,
штампане податке са (електронске) личне карте; краћу биографију са подацима о пословима које је кандидат обављао (CV).
Право учешћа на конкурсу има кандидат који није осуђиван
правноснажном пресудом за кривична дела прописана чл. 120
Закона о основама система образовања и васпитања, о чему
Гимназија прибавља доказ за кандидате који су ушли у ужи
избор. За кандидате који испуњавају услове из конкурса и који
су ушли у ужи избор, надлежна служба за запошљавање на
захтев Гимназије извршиће претходну психолошку процену
способности за рад са ученицима, применом стандаризованих
поступака. Пре закључења уговора о раду, изабрани кандидат
ће приложити доказ о здравственој способности. Рок за подношење пријаве и тражене документације је 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве са потпуном
документацијом доставити на адресу Гимназије.

ОШ „ИСИДОРА СЕКУЛИЋ“

26000 Панчево, Сердара Јанка Вукотића 7

Библиотекар

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове предвиђене чл.
8 и чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013), као и
да има одговарајуће образовање предвиђено Правилником о
степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр.
11/2012). Као доказе о испуњености услова, кандидати су дужни да уз пријаву на конкурс доставе и оверену копију дипломе о стеченом степену и врсти образовања, доказ да поседују
образовање предвиђено чл. 8 Закона о основама система образовања и васпитања, уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених. Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
разматрати. За кандидате који уђу у ужи избор предвиђена је
претходна провера психофизичких способности за рад са децом
и ученицима код надлежне службе за запошљавање. Изабра-
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ни кандидат дужан је да пре ступања на рад достави лекарско
уверење о психофизичкој и здравственој способности за рад са
ученицима. Доказ о испуњености услова из чл. 120 ст. 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања (потврда о некажњавању) - прибавиће школа. Пријаве доставити на
адресу школе.

БАЛЕТСКА ШКОЛА „ДИМИТРИЈЕ ПАРЛИЋ“
26000 Панчево, Жарка Зрењанина 25
тел. 013/351-187

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: члан 59 став 2 став 5 и 6 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009,
52/2011 и 55/2013). Лице које је стекло одговарајуће високо
образовање на студијама другог степена (мастер академске
студије или специјалистичкс 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 одговарајуће образовање
из члана 8 став 2 Закона о основама система образовања и
васпитања за наставника те врсте школе и подручја рада, за
педагога и психолога, дозволу за рад, обуку и положен испит
за директора установе и најмање пет година рада у установи
на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да има одговарајуће образовање из члана
8 став 3 поменутог Закона за наставника те врсте школе, дозволу за рад, обуку и положен испит за директора установе и
најмање 10 година рада у настави на пословима образовања
и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања, ако
се на конкурс не пријави ниједан кандидат са одговарајућим
образовањем из члана 8 став 2 Закона, на поновљеном конкурсу кандидати који имају одговарајуће образовање из члана
8 став 2 и 3 овог Закона, равноправни су. Изабрани директор
који нема положен испит за директора дужан је да га положи
у року од годину дана од ступања на дужност. Члан 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013): да лице има одговарајуће
образовање; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 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 санкицју, и за које није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; држављанство Републике Србије,
да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат подноси: биографске податке,
односно радну биографију; план рада директора за 4 године
(битни програмски елементи које ће спровести у току свог мандата), оверен препис дипломе о завршеном одговарајућем високом образовању; оверен препис уверења о положеном стручном
испиту (дозволи за рад); потврду о раду у области образовања;
уверење 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 - уверење тражи школа, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених
(не старији од 6 месеци); лекарско уверење да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима
(не старије од 6 месеци); остала документа која могу послужи-
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ти приликом доношења одлуке о избору. Рок за пријављивање
је 15 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће бити разматране. Пријаве се достављају на адресу
школе. Ближа обавештења могу се добити у секретаријату школе, на бројеве телефона: 013/351-187 и 315-649.

Пож аревац
ОСНОВНА ШКОЛА „ЈОВАН ШЕРБАНОВИЋ“
12304 Рановац

Наставник енглеског језика

за 20% радног времена, за рад у подручном одељењу
у Кладурову (први циклус), 20% радног времена
за рад у подручном одељењу у Манастирици (први
циклус), 40% радног времена за рад у матичној
школи у Рановцу (први циклус), 15% радног времена
за рад у матичној школи (други циклус)
УСЛОВИ: поседовање одговарајућег образовања из чл. 8 и 120
став 1 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника уосновној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/12
и 15/13); поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима; поседовање држављанства
Републике Србије; неосуђиваност правноснажном пресудом
закривично дело за које је изречена безусловна казна затвора утрајању 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 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; непостојање дискриминаторног понашања на страни кандидата, утврђеног у складу са законом; извршена психолошка
процена способности за рад са децом и ученицима, у складу са
законом. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: доказ о
држављанству Републике Србије (уверење о држављанству или
извод из матичне књиге рођених); оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; оверен препис или оверену фотокопију уверења о положеном стручном
испиту, односно испиту за лиценцу или доказ о поседовању
образовања из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стеченом на високошколској установи у току студија
или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова - издато од одговарајуће високошколске установе;
доказ о знању језика на ком се остварује образовно-васпитни
рад (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли
на том језику, пошто се сматра да они познају језик на ком
се изводи образовно-васпитни рад). Одлуку о избору кандидата директор ће донети у року од осам дана од дана добијања
резултата психолошке процене способности за рад са децом
и ученицима. Пријаве слати на горенаведену адресу. Остали
докази подносе се пре закључења уговора о раду. Пријаве слати на адресу школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање.

Национална служба за запошљавање

Обука за активно тражење посла

Информисаност
сигурност
самопоуздање
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Пријепоље
ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА КОНКУРСА
ОШ „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ“
36310 Сјеница, Јаворска
тел. 020/741-037

Конкурс објављен 18.12.2013. године у публикацији
„Послови“ бр. 548, поништава се за радна места:
• професор разредне наставе у ИО у Трјебинама
• професор географије за 8 часова у ОШ „Светозар
Марковић“ Сјеница и ИО у Трјебинама, за 7 часова и
1 час у матичној школи у Сјеници
• професор изборног програма грађанско васпитање,
за 40% радног времена у матичној школи у Сјеници и
• професор информатике (изборни предмет), са 50%
радног времена, на одређено време у матичној школи у Сјеници, до повратка раднице са трудничког
боловања.
Остали део конкурса је непромењен.

ОШ „МИХАИЛО БАКОВИЋ“
31300 Пријепоље, Сељашница
тел. 033/782-171

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: да кандидат има високо образовање из чл. 8 став 2
Закона о основама система образовања и васпитања (високо
образовање стечено на студијама другог степена, дипломске
академске студије - мастер, специјалистичке академске студије
или специјалистичке струковне студије, у складу са Законом о
високом образовању или на основним студијама у трајању од
најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године), за наставника основне школе,
педагога или психолога; поседовање психофизичке и здравствене способности 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 има дозволу за рад - положен стручни
испит или лиценцу; положен испит за директора школе (изабрани кандидат који нема положен испит за директора дужан је да
га положи у року од годину дана од дана ступања на дужност),
најмање 5 година рада у установи на пословима образовања и
васпитања, након стеченог одговарајућег високог образовања.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: оверену фотокопију
дипломе о стеченом одговарајућем високом образовању; уверење о држављанству (не старије од 6 месеци); оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односно испиту
за лиценцу; потврду о најмање 5 година рада у установи на
пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег високог образовања; извод из матичне књиге рођених
(не старији од 6 месеци); лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима, уверење
основног суда и из МУП-а (не старије од 6 месеци) и кратку биографију. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања.
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ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА КОНКУРСА
ОШ „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ“

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ОШ „ТОПЛИЧКИ ХЕРОЈИ“

36310 Сјеница, Јаворска
тел. 020/741-037

18412 Житорађа, Светосавска 25
тел. 027/8362-970

Конкурс објављен 18.12.2013. године у публикацији
„Послови“, поништава се за радна места: професор
босанског језика, за 5 часова у ОШ „Светозар Марковић“
и ИО у Тријебинама; професор српског језика, за 3 часа
у ОШ „Светозар Марковић“ и ИО у Тријебинама; професор изборног предмета за бошњачки, босански језик са
елементима националне културе, за 18 часова у матичној школи у Сјеници.

Оглас објављен 25.12.2013. године у публикацији
„Послови“, исправља се у називу школе - уместо: ОШ
„Свети Сава“, треба да стоји: ОШ „Топлички хероји“. У
осталом делу оглас је непромењен.

П р о ку п љ е
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „НАША РАДОСТ“
18420 Блаце, Браће Вуксановић 20
тел. 027/371-268

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који
уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године, за васпитача или стручног сарадника (педагога, психолога,
педагога за ликовно, музичко, физичко васпитање и логопеда),
дозвола за рад, обука и положен испит за директора установе
и најмање пет година рада у установи, након стеченог одговарајућег образовања, високо образовање стечено на основним студијама од најмање четири године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, за
васпитача или стручног сарадника (педагога, психолога, педагога за ликовно, музичко и физичко васпитање и логопеда),
дозвола за рад, обука и положен испит за директора установе
и најмање пет година рада у установи након стеченог одговарајућег образовања, високо образовање стечено на студијама
првог степена (основне академске, односно струковне студије),
студије у трајању од три године или више образовање за васпитача, дозвола за рад, обука и положен испит за директора
установе и најмање десет година рада у предшколској установи, на пословима васпитања и образовања, након стеченог
одговарајућег образовања, да кандидат има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом, да није осуђиван
правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, држављанство Републике Србије. Докази о испуњености
услова о стручној спреми и држављанству достављају се уз
пријаву на конкурс, доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности доставља се пре закључења уговора о раду,
а доказ о неосуђиваности прибавља установа по службеној
дужности, након закључења конкурса. Кандидат је дужан да уз
пријаву на конкурс достави: оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, оверену фотокопију уверења о положеном
испиту за лиценцу, односно стручном испиту, доказ о радном
стажу у области васпитања и образовања - оверена фотокопија
радне књижице и оригинал потврде установе у којој је радио са
подацима о дужини радног стажа и пословима које је обављао,
оверену фотокопију доказа о положеном испиту за директора
установе - лиценце за директора установе, оригинал уверење
о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци од
дана подношења пријаве), оригинал извода из матичне књиге
рођених. Пријаве на конкурс (са доказима о испуњености услова) достављају се на наведену адресу установе, са назнаком:
„Конкурс за директора“ или се непосредно предају у установи,
радним даном, од 08,00 до 15,00 часова, у року од 15 дана од
дана објављивања.

Национална служба
за запошљавање
Бесплатна публикација о запошљавању

ОШ „РАТКО ПАВЛОВИЋ ЋИЋКО“
18400 Прокупље, Милоша Обилића 19

Наставник француског језика

на одређено време до повратка запослене са
боловања, а најдуже до 1 године

Наставник енглеског језика

на одређено време до повратка запослене,
а најдуже до 1 године
УСЛОВИ: стечено одговарајуће високо образовање (из чл. 8
ст. 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
(„Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење и
97/08), 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.
Уз пријаву и доказ о завршеном образовању, кандидат треба
да достави: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима (прибавља установа
пре закључења уговора о раду), доказ 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 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. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете
у разматрање. Пријаве слати на адресу школе или доставити
лично у просторијама школе, радним даном до 14,00 часова.

Смедерево
ЕКОНОМСКО-УГОСТИТЕЉСКА ШКОЛА
„ВУК КАРАЏИЋ“
11320 Велика Плана, Момира Гајића 12
тел. 026/514-232

Наставник енглеског језика

са 30% радног времена, на одређено време ради
замене запосленог коме мирује радни однос
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, траженог занимања. Поред
општих услова прописаних законом, кандидат треба да испуњава и услове прописане одредбама члана 120 Закона о основама
система образовања и васпитања и Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника за средње стручне школе; високо образовање стечено на
студијама другог степена по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године или на основним
студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;
професор, односно дипл. филолог за енглески језик и књижевност; мастер филолог (студијски програм Англистика), мастер
професор језика и књижевности (студијски програм или главни
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предмет, односно профил енглески језик и књижевност); кандидат за наставника мора да има посебно образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања,
најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са
Европским системом преноса бодова (чл. 8 став 4 Закона); кандидат који је у току студија положио стручни испит, односно
испит за лиценцу, сматра се да има образовање из чл. 8 став
4 Закона (чл. 121 став 10 Закона). Уз краћу радно-професионалну биографију, извод из матичне књиге рођених и уверење
о држављанству РС, доставити доказе о стеченом образовању
(диплома, уверење). Сва документација, уколико није оригинал, мора бити достављена у овереним фотокопијама. Документација са пријавом на оглас неће се враћати. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ХЕРОЈ РАДМИЛА ШИШКОВИЋ“

11420 Смедеревска Паланка, Змај Јовина 27
тел. 026/322-060

Директор

на мандатни период од четири године
УСЛОВИ: поседовање одговарајућег високог образовања (члан
8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања),
дозвола за рад за наставника, педагога или психолога, и то за
рад у школи оне врсте и подручја рада којој припада школа: на
студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке
струковне студије), у складу са Законом о високом образовању
(„Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07, 97/08), 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; испуњеност услова за пријем
у радни однос у установи за образовање и васпитање (члан
120 Закона о основама система образовања и васпитања): 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 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. Уз пријаву
на конкурс поднети: доказ о држављанству Републике Србије
(уверење о држављанству - оригинал или оверена копија, не
старије од шест месеци), извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија), оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, оверену фотокопију уверења о положеном
стручном испиту, односно испиту за лиценцу, потврду о радном
искуству у области образовања и васпитања, тј. најмање пет
година рада у установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања, потврду о обуци и
положеном испиту за директора установе (пријава која не садржи уверење о положеној обуци и испиту за директора установе
неће се сматрати непотпуном, јер програм обуке за директора
школе и правилник о полагању испита нису донети, па ће изабрани кандидат бити у обевези да положи испит за директора у законском року), радну биографију и оквирни план рада
за време мандата. Потпуном пријавом сматра се пријава која
садржи радну биографију и све доказе о испуњености услова
за избор чије се прилагање тражи. Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности кандидат је дужан
да достави пре закључења уговора о раду. Доказ о неосуђиваности из става 1 тачка 2 - прибавља школа, пре доношења
одлуке о избору. Пријаве се подносе у затвореним ковертама,
са назнаком: „За конкурс“, непосредно школи или препорученом поштом, на адресу школе. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узимати у разматрање. Рок за пријаву је 8 дана
од дана објављивања. Додатне информације могу се добити на
број телефона: 026/322-060.
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ГИМНАЗИЈА У СМЕДЕРЕВУ
11300 Смедерево, Слободе 3
тел. 026/617-383

Наставник енглеског језика

на одређено време ради замене одсутне запослене
преко 60 дана, са 80% радног времена
УСЛОВИ: професор, односно дипломирани филолог за енглески
језик и књижевност, мастер филолог (студијски програм Англистика, студијски програм или главни предмет, односно профил
Енглески језик и књижевност), мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет, односно
профил Енглески језик и књижевност), образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања,
од најмање 30 бодова и шест бодова у установи, у складу са
Европским системом преноса бодова; 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 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, држављанство Републике Србије, знање српског језика
на ком се изводи образовно-васпитни рад. Кандидати треба да
доставе: диплому о одговарајућем степену стручне спреме, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), доказ о остварених најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у
складу са Европским системом преноса бодова, извод из матичне књиге венчаних - за удате (издат на образцу са неограниченим роком важења, у складу са Законом о матичним књигама,
„Сл. гласник РС“, бр. 20/09). Документа се достављају у оригиналу или у овереној фотокопији. Уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима
подноси изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду. У
поступку одлучивања о избору наставника директор врши ужи
избор кандидата које упућује на претходну психолошку процену способности за рад са децом и ученицима, у року од 8
дана од истека рока за подношења пријава. Психолошку процену способности за рад са децом и ученицима врши надлежна
служба за послове запошљавања, применом стандардизованих
поступака. Доказ о неосуђиваности прибавља школа. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОШ „БРАНА ЈЕВТИЋ“
11425 Кусадак
тел. 026/351-005

Оглас објављен 20.11.2013. године у публикацији
„Послови“, за радно место: наставник - професор математике, са 66,67% радног времена (26,67 часова недељно), поништава се у целости.

Модеран
јавни сервис
Брз и ефикасан
одговор
на захтеве
клијената
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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ОШ „БРАНА ЈЕВТИЋ“

САЈМОВИ

С р е м с к а Мит р о в иц а

11425 Кусадак
тел. 026/351-005

Директор

ОШ „ДУШАН ЈЕРКОВИЋ“

Национална служба
за запошљавање

на период од четири године

УСЛОВИ: 1. одговарајуће образовање - дужност директора школе може да обавља лице које има одговарајуће образовање из
члана 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања за наставника ове врсте школе и подручја рада, за педагога и психолога, односно одговарајуће високо образовање: 1)
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; 2) на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо
оразовање до 10. септембра 2005. године; 2. дозвола за рад; 3.
обука и положен испит за директора установе; 4. најмање пет
година рада у установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања; 5. да кандидат има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; 6. 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; 7. држављанство Републике Србије.
Кандидати су уз пријаву на конкурс дужни да доставе: 1. кратку радну биографију са кретањем у служби са датумима (обавезно навести датум када је први пут заснован радни однос у
установи); 2. диплому о стеченом одговарајућем образовању;
3. доказ о дозволи за рад - лиценца или уверење о положеном стручном испиту (који се по Закону о основама система
образовања и васпитања сматра за лиценцу); 4. доказ о најмање пет година рада у установи на пословима образовања и
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања - потврда са називом послодавца и наведеним пословима које је кандидат обављао и у ком времену; 5. извод из матичне књиге
рођених (на новом обрасцу, без обзира на датум издавања);
6. уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6
месеци); 7. посебно издвојене податке ради прибављања уверења о некажњавању из тачке 6 услова конкурса (школа га
прибавља за све кандидате), и то: име и презиме, јединствени
матични број грађана, очево име, мајчино име и девојачко презиме, датум и место рођења и адреса кандидата. Сва горенаведена документа обавезно доставити у оригиналу, препису или
у фотокопији овереној од стране надлежног органа. Пријава на
конкурс која не садржи доказ о обуци или положеном испиту за
директора установе, неће се сматрати непотпуном, јер уколико
изабрани кандидат нема положен испит за директора, дужан је
да га положи у року од годину дана од дана ступања на дужност, у складу са чланом 59 Закона о основама система образовања и васпитања. Доказ из тачке 6 ове одлуке прибавља
школа. Пријаве на конкурс, са доказима о испуњености горенаведених услова конкурса, подносе се школи, у року од 15 дана
од дана објављивања у публикацији „Послови“.

22400 Рума, Главна 69
тел/факс: 022/472-860, 472-035
е-mail: smdjerkovic@оpen.telekom.rs

Директор

на период од четири године

УСЛОВИ: одговарајуће образовање: на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске
студије или специјалистичке струковне студије), по пропису
који уређује вискоко 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; да кандидат поседује дозволу за
рад; да је савладао обуку и да има положен испит за директора установе; најмање 5 година рада у установи на пословима
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да поседује психичку, физичку и здравствену способност са рад са децом и ученицима; да кандидат није осуђиван
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловну казну 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 или давање мита, за
кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да зна језик на ком се остварује васпитно-образовни рад. Поред молбе са кратком биографијом, кандидати подносе следећа документа којима доказују
испуњавање тражених услова: диплому о стручној спреми (оригинал или оверена фотокопија); уверење о држављанству које
није старије од 6 месеци или оверену фотокопију уверења о
држављанству која није старија од 6 месеци; извод из матичне
књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија, не старија
од 6 месеци); уверење основног суда да се не води кривични
поступак (не старије од 6 месеци); потврду о радном стажу у
просвети; уверење о положеном испиту за директора установе;
уверење о положеном стручном испиту (оригинал или оверена
фотокопија) - с обзиром да Министарство просвете није организовало полагање испита за директора установе, пријава која
не буде садржала наведени документ неће се сматрати непотпуном. Уверење о испуњавању услова из тачке 5 прибавља
школа. Одговарајуће лекарско уверење, не старије од 6 месеци,
подноси се пре закључивања уговора о раду.. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Сва потребна обавештења могу се добити од секретара
школе, на број тел. 022/472-035. Пријаве са потребном документацијом о испуњености услова подносе се на адресу школе.

САЈМОВ
ЗАПОШЉАВ

НАЈКРАЋИ
ДОрада
ПОС
Tржиштe

Шанса за младе

Школа је знање,
посао је занат
Бесплатна публикација о запошљавању

Национал
за запош
Аналитички приступ
запошљавању
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Наука и образовање

ОШ „ВЕЉКО ДУГОШЕВИЋ“
22400 Рума, Главна 71
тел/факс: 022/473-560
е-mail: dugosevic@ptt.rs

Наставник физичког васпитања

на одређено време док мирује радни однос
запосленом током мандата директора школе
УСЛОВИ: VII/1 степен, стечено образовање на студијама другог
степена (мастер академске студије, специјалистичке академске
студије или специјалистичке струковне студије), по пропису
који уређује високо образовање, почев од почев од 10. септембра 2005. године, односно на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; одговарајуће
образовање: професор физичког васпитања; професор физичке културе; дипломирани педагог физичке културе; професор
физичког васпитања - дипломирани тренер са назнаком спортске гране; професор физичког васпитања - дипломирани организатор спортске рекреације; професор физичког васпитања
- дипломирани кинезитерапеут; дипломирани професор физичког васпитања и спорта; мастер професор физичког васпитања
и спорта; мастер професор физичког васпитања и кинезитерапије; професор физичког васпитања и спорта; мастер физичког
васпитања и спорта, да лице има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 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; држављанство
Републике Србије; да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. Кандидат у пријави на конкурс подноси следећа документа: пријаву са кратком биографијом кандидата;
испуњеност услова о врсти и степену стручне спреме доказује
се оригиналом, односно овереном фотокопијом дипломе о
звању и степену стручне спреме, оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених (не старије од 6 месеци); оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци). Пријављени
кандидати биће упућени на претходну проверу психофизичких
способности, у складу са законом. Доказ о здравственој способности кандидата подноси се пре закључивања уговора о раду,
а уверење да кандидат није осуђиван прибавља школа. Рок за
пријављивање је осам дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање. Сва потребна обавештења могу се добити
у секретаријату школе, на број тел. 022/473-560. Пријаве са
потребном документацијом о испуњености услова подносе се
на адресу школе.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
„ФИЛИП ВИШЊИЋ“
22240 Шид, Петра Кочића бб

Оглас објављен 25.12.2013. године у публикацији
„Послови“, за радно место: наставник хармонике,
поништава се у целини.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОШ „МИЛИВОЈ ПЕТКОВИЋ - ФЕЋКО“
22420 Платичево, Лале Јанића 3
тел/факс: 022/2451-263

Оглас објављен 31.12.2013. године у публикацији
„Послови“, поништава се у целости.
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Су б о тиц а
ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА КОНКУРСА
ОШ „ИВАН МИЛУТИНОВИЋ“
24000 Суботица, Београдски пут 50
тел. 024/558-063

Конкурс објављен 18.12.2013. године у публикацији
„Послови“, поништава се за радно место: наставник
разредне наставе - 2 извршиоца. Остали део конкурса
је непромењен.

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ОШ „МАЈШАНСКИ ПУТ“

24000 Суботица, Мајшански пут 87
тел. 024/576-700
Конкурс објављен 25.12.2013. године у публикацији
„Послови“, поништава се у целости.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА КОНКУРСА
ОШ „МАТИЈА ГУБЕЦ“

24214 Таванкут, Марка Орешковића 11/а
тел. 024/4767-010
Конкурс објављен 06.11.2013. године у публикацији
„Послови“, поништава се за радно место: професор
историје на хрватском наставном језику, на одређено
време до повратка запослене, са 10% радног времена.
Остали део конкурса је непоромењен.

СРЕДЊА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
24000 Суботица, Београдски пут 126
тел. 024/558-336

Административно - финансијски радник

на одређено време до повратка раднице са
боловања, односно са породиљског одсуства и
одсуства са рада ради неге детета
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме економске струке. Уз
пријаву на конкурс кандидат прилаже следећу документацију:
молбу са биографијом, оригинал диплому или оверену фотокопију дипломе, оригинал уверење о држављанству или оверену
фотокопију уверења о држављанству, лекарско уверење да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима (подноси се пре закључења уговора о раду), уверење да није осуђиван 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 по службеној дужности). Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Пријаве са биографијом и доказима о испуњавању услова огласа доставити на адресу школе, са назнаком: „За конкурс“, у року
од осам дана од дана објављивања. Пријаве доставити на адресу школе.

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

У ж ице

ОШ „СВЕТИ САВА“

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
УГОСТИТЕЉСКО-ТУРИСТИЧКА ШКОЛА

15000 Шабац, Драгише Пењина 31
тел. 015/341-129

Директор

на мандатни период од четири године
УСЛОВИ: Кандидат мора да има одговарајуће образовање из
члана 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања; члан 8 став 2 наведеног Закона предвиђа да наставник и
стручни сарадник јесте лице које је стекло одговарајуће високо образовање: на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), у складу са Законом о високом
образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично
тумачење и 97/08), 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; 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, и да за њега није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; држављанство Републике Србије; да има дозволу за рад (лиценца - стручни испит),
обуку и положен испит за директора установе и најмање пет
година рада у установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања.
ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз пријаву поднесе: биографију
са кратким прегледом кретања у служби или радном односу,
оригинал или оверену диплому о стеченом одговарајућем образовању, оригинал или оверену фотокопију уверења о положеном испиту за директора - лиценца за директора, оригинал
или оверену фотокопију доказа о положеном стручном испиту,
доказ о радном стажу, уверење о држављанству - оригинал или
оверена фотокопија (не старије од 6 месеци), извод из матичне
књиге рођених - оригинал или оверена фотокопија, доказ да
кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима (лекарско уверење) - оригинал или
оверена фотокопија (не старије од 6 месеци, доставља само
изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду). Уверење
да кандидат није осуђиван у складу са одредбом члана 120 став
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања
- школа прибавља службеним путем. Изабрано лице које нема
положен испит за директора, полаже га у року од 1 године од
дана ступања на дужност. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узимати у разматрање. Пријаве са потребном документацијом о испуњености услова, са назнаком: „За конкурс“, слати
лично или поштом на адресу школе. Рок за подношење пријава
је 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОШ „ЈОВАН ЦВИЈИЋ“

31310 Чајетина, Сердара Мићића 5
тел. 031/831-184

Конкурс објављен 13.10.2013. године у публикацији
„Послови“, поништава се у целости.

Ваљево
ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ТЕХНИЧКА ШКОЛА

14000 Ваљево, Косте Абрашевића 1
тел. 014/221-529, 222-098
Оглас објављен 25.12.2013. године у публикацији
„Послови“, поништава се у целости.

В ра њ е
ВИСОКА ШКОЛА ПРИМЕЊЕНИХ
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
17500 Врање, Филипа Филиповића 20
тел. 017/421-859

Наставник у звању предавача за ужу научну
област Технологија намирница биљног порекла
УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, технолошки факултет,
магистар из одговарајуће уже научне области за коју се бира.
Општи и посебни услови за избор у звање прописани су чл. 63,
64 и 65 Закона о високом образовању, Статутом школе и Правилником о избору наставника и сарадника.

Наставник у звању предавача за ужу научну
област Примарна прерада дрвета
УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, шумарски, технички
факултет, специјалиста из одговарајуће научне области. Општи
и посебни услови за избор у звање прописани су чл. 63, 64 и 65
Закона о високом образовању, Статутом школе и Правилником
о избору наставника и сарадника. Пријаве кандидата са прилозима (биографија, списак научних и стручних радова, сами
радови, оверене дипломе о одговарајућој стручној спреми,
извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству),
подносе се на адресу: Висока школа примењених струковних
студија, 17500 Врање, Филипа Филиповића 20, у року од 8 дана
од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се разматрати.

Зрењанин

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

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
СРЕДЊА ШКОЛА „ЂУРА ЈАКШИЋ“

Оглас објављен 25.12.2013. године у публикацији
„Послови“, поништава се у целости, за сва радна места
наведена у конкурсу.

Оглас објављен 11.12.2013. године у публикацији
„Послови“, поништава се у целости.

23220 Српска Црња, Краља Александра 63

Ваша права адреса: http://www.nsz.gov.rs/
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Пословни центри НСЗ
Подршка у реализацији
предузетничке идеје
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Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

НОВЧАНА НАКНАДА
ДО ПЕНЗИЈЕ

Била сам корисник новчане накнаде након затварања фирме, а са пуних 29
година радног стажа. Новац сам добијала годину дана. Од тада је прошло
7 година. Пронашла сам нови посао, радим и сада, али ме послодавац није
пријавио. У марту пуним 58 година. Да ли ћу имати право на новчану накнаду, будући да ће ми недостајати мање од две године до остварења првог
услова за пензију?
Одредбом члана 77 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености прописано је да незапослено лице може поново да оствари право на новчану накнаду ако поново
испуни све законске услове за стицање права. Један од услова је да се поново оствари стаж
осигурања од минимум 12 месеци непрекидно или са прекидима у последњих 18 месеци.
Како наводите да вас послодавац није пријавио, изводимо закључак да немате потребну
дужину стажа осигурања, односно да нисте пријављени на осигурање, из чега произилази да немате услове за остваривање права на новчану накнаду. Како бисте се прецизније
информисали о праву на новчану накнаду, предлажемо да се обратите запосленима у филијали Националне службе за запошљавање према вашем пребивалишту, који ће размотрити и све друге чињенице од утицаја на наведено право.

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

Имам 23 годинe радног стажа и 58 година. Власница сам предузећа које
у последње време, због немогућности наплате потраживања, не стоји баш
најбоље, па размишљам да своју делатност прекинем. Да ли као приватна предузетница остварујем право на новчану накнаду, који су услови и
процедура за њено остваривање? Да ли ће бити проблема ако сама угасим
предузеће? На који начин се одређује висина новчане накнаде, по пореској
основи или по оствареном приходу?
Законом о запошљавању и осигурању за случај незапослености прописани су услови за
остваривање права на новчану накнаду, као права из осигурања за случај незапослености.
Чланом 67 овог закона предвиђени су разлози престанка осигурања који су основ за остваривање наведеног права, међу којима и пренос оснивачких права власника, односно члана
привредног друштва (став 1, тачка 4), односно отварање стечаја, покретање ликвидационог
поступка и други случајеви престанка рада послодавца, у складу са законом (став 1, тачка
5). Закон предвиђа услове који се односе на дужину стажа осигурања за случај незапослености, као и рокове за пријављивање на евиденцију и подношење захтева за новчану
накнаду. Детаљније се о свему можете информисати на сајту НСЗ.
Законом је предвиђено да је основица за утврђивање висине новчане накнаде просечна
зарада, односно плата или накнада зараде незапосленог, у складу са законом, у последњих
шест месеци који претходе месецу у којем је престао радни однос, односно осигурање (члан
69). Аналогно наведеном, за осниваче привредних друштава основица за утврђивање новчане накнаде је основица за уплату доприноса за случај незапослености, односно опорезива добит на коју се плаћа порез по закону који уређује порез на добит предузећа, осим за
осниваче који су засновали радни однос са привредним друштвом чији су оснивачи, за које
је основица доприноса зарада, односно накнада зараде (члан 23 Закона о доприносима за
обавезно социјално осигурање).
Имам 61 годину и 26 година радног стажа. Када ћу моћи да остварим право
на новчану накнаду у трајању од 24 месеца до пензије?
Одредбом члана 72 став 3 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености,
прописано је да, изузетно, новчана накнада припада незапосленом у трајању од 24 месеца,
уколико до испуњавања првог услова за остваривање права на пензију, у складу са прописима о пензијском и инвалидском осигурању, недостаје до две године. Услови се цене на
дан престанка радног односа, а у односу на важећи пропис о пензијском и инвалидском
осигурању, којом приликом се утврђују чињенице које се односе на могућност да се у наредне две године може испунити услов за остваривање права на пензију.
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„Дај Дај“ доо

ИДЕЈА ЗА ДОБАР БИЗНИС

О

Соња је узела папир и оловку и израчунала - за трошкове
вртића, пут до посла и храну отићи ће јој готово цела плата.
Због чега онда да ради? Истог тренутка одлучила је да се упусти
у авантуру и спроведе у дело идеју до које су она и супруг
дошли када им је пријатељица из Велике Британије поклонила
пакет платнених пелена од бамбуса, за њихову ћеркицу

во је прича о Соњи Дакић, младој мајци из Београда,
која је од тренутка када је родила прво дете одлучила да окрене лист и сама започне сопствени бизнис.
Пре него што се упустила у целу причу, иза себе је
имала успешну десетогодишњу каријеру графичког дизајнера, а на последњем радном месту, у једној приватној фирми,
добијала је део плате на рачун, а други „на руке“. Чим је (у осмом месецу трудноће) отишла на породиљско боловање, део
који је добијала на руке је „нестао“ и у фирми су јој поручили
да ће га добијати поново кад се врати с боловања.
Када се вратила на посао, сачекала је прича о економској кризи и речено јој је да плата не може да јој расте. Соња
је узела папир и оловку и израчунала - за трошкове вртића,
пут до посла и храну отићи ће јој готово цела плата. Због чега
онда да ради?
Истог тренутка одлучила је да се упусти у авантуру и
спроведе у дело идеју до које су она и супруг дошли када им
је пријатељица из Велике Британије поклонила пакет платнених пелена од бамбуса, по рођењу ћеркице Заре. Када је
одушевљена видела слатке, шарене, мекане пелене и почела
да их користи, супруг јој је рекао: „Што ти не би правила, са
твојом кумом, те пелене?“
„Закључим да је потпуно луд, јер немам никакво искуство на том плану“, присећа се Соња.
Ипак, када је Зара са шест месеци прерасла пелене, а
њена мама није хтела да користи једнократне, због ризика по
здравље, Соња је почела да размишља о тој пословној идеји
- пошто није могла са Запада тако лако да их набави, а у нашем окружењу нашла их је једино у Хрватској. Тамошње удружење „Рода“ их производи и Соња је преко пријатеља успела да из Хрватске „прошверцује“ пакет пелена за своју бебу.
Када је решила тај проблем, Соња Дакић је, заједно с кумом Виолетом Матијевић, улетела у спровођење „луде идеје“
свог супруга, а сада се њихове пелене продају у дечјој робној
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кући „Акса“, наручују их и преко интернета, а добијају их у
беби-пакету и маме које се породе на општини Врачар.
„Данас имамо сарадњу са ‚Хало бебом‘, са Школом родитељства ‚Нада Лазић‘, Општином Врачар - они нас препоручују, деле наше пелене и промотивни материјал - захваљујући њима делом смо постали то што јесмо“, каже Соња.
Пелене „Дај Дај“ пре годину дана добиле су и еко знак од
Министарства заштите животне средине - у питању је први
текстилни производ у Србији који га има.

Једна беба - тона отпада за две године
„Када сам почела да употребљавам пелене од бамбуса
још нисам ни знала за податак да ће једнократне пелене које
заврше на депонији увелико надживети све моје потомке,
јер им да се разграде треба 100 до 500 година. Једна беба у
просеку за две године искористи 5.000 пелена, што је тона
отпада на депонији“, наводи Соња.
У Србији се просечно роди 70.000 беба, што је званичан
податак Института „Батут“, а 30 одсто од тог броја има неку
врсту пеленског осипа. Бебе се од осипа лече кремицама,
кортикостероидима, а неке заврше и на болничком лечењу.
Родитељи никада не помисле да су пелене проблем, већ почињу да купују разне креме које коштају и по 1.500 динара.
Главна препрека за родитеље, када им се предложи прелазак на природне пелене, јесте зашто би прали пелене у 21.
веку.
„Прати пелене делује им компликовано, мисле да неће
имати времена и да је већи посао, а није - пелена само мора
да се опере уз друге бебине ствари. Машине за веш у кућама
с бебама и иначе не престају да раде“, објашњава Соња.
Проблем је, каже она, и што деца све дуже носе пелене.
Раније, када су жене пре више деценија користиле природне
пелене, било је уобичајено да се бебе науче на ношу са годину
- годину и по дана. Данас се саветује да се не одвикавају пре
две године, а да је нормално да их деца носе до треће. Са природним пеленама цео процес одвикавања траје много краће.
Соња каже да је и са финансијске стране велика уштеда, а да
су природне пелене само иницијално већи трошак.
„Ви одједанпут купујете око 20 до 30 пелена, колико вам
треба за бебу, али их више никада не купите, а све у свему
дођу два - три пута јефтиније. У зависности од произвођача,
једнократне пелене у Србији за две године стају у просеку
око 1.000 евра, а платнене од 300 до 400 евра, у зависности
од модела. Плус - за друго дете вам остају само трошкови
прања“. Цена једне пелене, у зависности од модела, креће се
од 1.000 до 1.500 динара.
Поређења ради - за пакет најзаступљенијих „Памперс“
пелена од 80 комада, за тежину бебе од три до шест килограма (економично паковање и не најквалитетније), потребно је
издвојити 1.600 динара. Дневно се на пресвлачење најмањих
беба потроши и до десет пелена.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Како је покренут посао
Фирму „Дај Дај“, поред Соње и Виолете, чине и жене које
раде у радионици у Калуђерици, отвореној у делу породичне
куће Дакићевих. Пелене шију две до три жене, у зависности
од потреба тржишта, а раднице су жене од око 55 година, које
су остале без посла у српским фабрикама текстила.
„Кума је на почетку имала радњу у којој је продавала
гардеробу за бебе коју је увозила, па смо у тој радњи прво
почеле да пласирамо робу. Ми смо, не знајући и не размишљајући, улетеле у посао ‚грлом у јагоде‘, а сада мислим да је и
боље што је било тако, јер да смо знале шта нас чека, вероватно никада то не бисмо урадиле“, објашњава Соња.
„Мој муж је имао пријатеља који је радио у текстилној
индустрији за један познати бренд. Он нас је упутио на жене
које су остале без посла, па смо отворили социјално предузеће. Заједно са њима смо лагано покренуле посао - цртале
моделе, шиле...“, прича Дакићева.
У првој години су уложили сопствена средства од 10.000
евра само да купе машине, отворе малу радионицу и купе
почетну количину материјала. Паралелно су водили едукативну битку, да људима објасне због чега не би требало користити вештачке једнократне, већ природне пелене.
После годину дана, Соња је у организацији „Бритиш каунсила“ (Bristish council) прошла обуку за социјално предузетништво и њена пословна идеја била је награђена једном
од три награде - путовањем у Лондон, где се упознала са
њиховим примерима пословања. Тада је остварила контакт
и са Ерсте банком и добила кредит по посебним условима за
даљи наставак пословања.
„Нисмо ишли кроз класичне кредитне линије, а захваљујући томе и дан данас радимо. Била нам је потребна
додатна инвестиција - добили смо кредит од 10.000 евра, од
чега смо остварили нову набавку материјала и регистровали
предузеће“, каже Соња.

Још увек на нули, али задовољна
Соња објашњава да посао још увек није исплатив и да од
њега не може да издржава породицу.
„Још је све на нивоу покривања трошкова. Жене које раде
у производњи плаћене су за свој рад, а кума и ја волонтирамо, мужеви нас издржавају, али то нам је и била почетна
идеја - две године пословања на нули. Сад нам искуснији у
покретању бизниса кажу да тај период пословања на нули
траје пет, а не две године. Драго ми је да смо успели у овим
лудим временима и оволико да опстанемо, а идеја је добра и
обећава, што ми показују и примери из иностранства“, смеје
се и даље оптимистична Соња.
Она не намерава да производњу измести из земље.
Бесплатна публикација о запошљавању

„У Србији постоји велики број жена које су остале без
посла у текстилној индустрији. Имају више од 50 година и
невероватно знање“, каже Соња. Фирма увози бамбус влакна,
а разматрају могућност да се бамбус увезе као конац, па да
се материјал прави у Ариљу, али то је за сада само визија за
будућност.
„Увозимо бамбус влакна као готов материјал, а све се
ради у малој радионици у Калуђерици, у другој половини
моје породичне куће. Међутим, доста је тешко са оваквим
тржиштем да се направи нагли скок. Пословање кочи немогућност продаје у иностранству, јер ту има хиљаду баријера које треба да пређемо. Проблем је начин наплате из
иностранства - може да се плати, али не може да се прими
новац, плаћање картицама не функционише, а постоји и још
један проблем. Ако и пошаљем пакет пелена у Италију и ако
је пакет оштећен или је купац незадовољан и има право да
га врати, при повратку те робе ја морам да платим порез на
моју робу који сам већ платила“, јада се Соња и наводи пример човека који је код нас правио фармерке - молио је муштерије да не шаљу робу назад и објашњавао да ће им свакако
послати нови пар, јер му је скупље било да плати трошкове
повратка робе у земљу, него да муштерији поклони један пар
фармерки.

Поред других бројних проблема, тренутно су у судском
спору и са државом, јер су у марту 2012. потписали уговор са
Фондом за развој животне средине, а онда се све променило.
„План је био да се распореди 5.000 пелена по породилиштима у Србији без Београда, да свака мама добије по једну пелену с објашњењем за употребу, а да Фонд финансира
набавку материјала, а ми производњу. Сада је тај фонд укинут, а пре два месеца су их из министарства обавестили да
паре за то немају и да треба да одустанемо. Али ми нећемо, а
случај су преузели адвокати“, каже борбена Соња.
Соња закључује да приватни посао није лак - мора много
да се ради и мора свашта да се ради.
„Ипак, за мене је све то вредно труда, јер када радиш
нешто у шта искрено верујеш задовољство постигнутим је
непроцењиво. Сваки мејл који ми стигне од мама које користе наше пелене за мене је велико признање и снага да гурамо
даље. Мени посао са пеленама још увек није донео новац да
могу безбрижно да живим од тога, али ме је одвео на дивна
места, упознао са феноменалним људима и пружио ми невероватно животно искуство, које никада не бих имала да сам
остала на свом старом послу од девет до пет“, каже Соња.
Извор: Мондо
15.01.2014. | Број 552 |
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План примене кључних директива о животној средини

(НЕ)УСКЛАЂИВАЊЕ ПРОПИСА
У Стратегији апроксимације у области животне средине изнете су процене да је у
циљу примене прописа до 2019. године потребно уложити преко 10 милијарди евра у
ову област. Средства укључују улагања у инфраструктуру, одржавање постројења и
административне трошкове

С

рбија ће ове године припремити планове за примену
кључних европских директива у области животне средине и анализу трошкова усклађивања, који се сада
процењују на 10 милијарди евра, речено је на недавно
одржаном скупу о политици животне средине и приступању
ЕУ, у организацији Београдске отворене школе и Фондације
„Конрад Аденауер“. Оцењено је да је потребно формирати
јединствено министарство за животну средину, ради боље
координације и сарадње, јер је та област сада у надлежности три министарства, као и Министарства финансија. Србија
очекује да кроз две године, у преговорима са ЕУ, отвори преговарачко Поглавље 27 - о животној средини и климатским
променама, и вероватно ће тражити прелазне периоде за усклађивање у тој области.
„У Стратегији апроксимације у области
животне средине изнете
су процене да је у циљу
примене прописа до 2019.
године потребно уложити преко 10 милијарди
евра у ову област. Средства укључују улагања у
инфраструктуру, одржавање постројења и административне трошкове.
Око 5 милијарди евра односи се на област вода, три милијарде на отпад, а на индустријско загађење око 1,5 милијарди“,
рекао је Мирослав Тадић, начелник Одељења за европске
интеграције и међународну сарадњу у области животне средине Министарства енергетике, развоја и заштите животне
средине, и додао да ће наредне године бити припремљени
специфични планови усклађивања са најзначајнијим европским директивама, које захтевају и највећа улагања. Према
његовим речима, то су директиве које се односе на деконтаминацију, комунални отпад, управљање отпадом и водама.
„Биће урађена и анализа трошкова усклађивања, а издвајања за област животне средине требало би повећати на
3% бруто домаћег производа (БДП). Финансирање усклађивања би подразумевало повећање цена комуналних услуга,
што сада социјална политика не подржава“, оценио је Тадић
и навео да ће усклађивање, према проценама, коштати око
1.400 евра по становнику, док је током претходних проширења коштало 1.100 евра.
„Велики изазов представља обезбеђивање средства, па
је новим Законом о коришћењу јавних добара, који је у надлежности Министарства финансија, предвиђено да се формира посебна буџетска линија за животну средину, у коју би
се сливала средства која је некада убирао Фонд за заштиту
животне средине“, рекао је Тадић. Поред финансирања из
републичког буџета, као изворе финансирања у области животне средине навео је покрајински и буџете локалних самоуправа, као и претприступне фондове ЕУ ИПА, билатералне
донаторе и кредитне линије. Трећина средстава ИПА, која
годишње износе 200 милиона евра, намењена је животној
средини.
Тадић је напоменуо да ће на основу искустава земаља
региона које су приступиле ЕУ, вероватно бити и за Србију
дефинисан план за јачање капацитета локалне администрације као мерило за отварање поглавља животне средине у
преговорима, јер ће се многи прописи примењивати управо
на локалном нивоу.
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„Србија очекује да до краја 2015. или почетком 2016. године представи Европској комисији преговарачку позицију и
да почне преговоре у Поглављу 27 које се односи на животну
средину и климатске промене. Вероватно ће се тражити прелазни периоди за усклађивање у области животне средине,
а Србија ће навести нови датум када ће моћи да примени
прописе ЕУ“, рекао је Тадић и додао да се законодавство ЕУ у
области животне средине састоји од око 600 правних аката,
што је једна трећина правне тековине Уније. Навео је да Србија има 105 аката у тој области, оценивши да је доста тога
учињено, укључујући усвајање Стратегије апроксимације у
области животне средине са проценама трошкова. У преговарачку групу за Поглавље 27 укључено је преко 20 српских
институција. Србија је у почетној фази припреме за примену
директиве о систему трговине емисијама гасова са ефектом
стаклене баште (ЕТС), а треба да усвоји и стратегију борбе
против климатских промена. Поводом раније изнете процене
да би Србија могла да приступи ЕТС 2016, Тадић је рекао да
је сада у плану да се уради процена када ће то бити могуће,
односно какве су могућности усклађивања привреде и енергетског сектора са тим прописима.
Председница Одбора за животну средину Скупштине
Србије, Милица Војић Марковић, навела је да је у прошлом
буџету издвојено 0,2% средстава за животну средину и оценила да та средства нису довољна ни за елементарно функционисање. Додала је да је потребно реформисати систем за
заштиту животне средине успостављен 2004, јер се урушава
и подсетила да је укинут Фонд за заштиту животне средине
из кога су финансирани пројекти у тој области.
А.Б.

Ка зеленој економији
Европска унија усвојила је више од 130 еколошких циљева
за период између 2010. и 2050. године, који би требало да помогну на путу ка зеленој економији. Међутим, извештај Европске
агенције за животну средину, под називом „Према зеленој економији у Европи“, указује да су се чланице ЕУ лакше договориле
о низу мера и политика за заштиту човекове околине него што
их спроводе и да ће за бројне циљеве бити потребне додатне
мере и вероватно више времена. Отежавајућа околност је што
за готово све обавезујуће циљеве рок истиче 2020. године или
раније.
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Локални акциони планови општина Бор и Неготин

ДОПРИНОС РАЗВОЈУ ПРИВАТНОГ СЕКТОРА
Челници обе општине најавили су да ће и у 2014. години средствима из локалних буџета
бити финансиране активне мере запошљавања

Општинe Бор и Неготин су и у 2013.
години, са по 5 милиона динара, учествовале у финансирању програма и мера
активне политике запошљавања предвиђених локалним акционим плановима запошљавања. У Бору је из локалног
буџета субвенционисано запошљавање
14 незапослених лица код послодавца, а
20 незапослених је покренуло сопствени
бизнис. Уз финансијску подршку Општине
Неготин 19 незапослених добило је субвенцију за самозапошљавање, а 11 послодаваца субвенцију за
отварање и опремање 16 нових радних места.
Председник Општине Бор, Саша Вукадиновић, крајем
протеклог месеца уручио је уговоре о додели субвенција приватним предузетницима.
„Познато је да је Бор рударски град и да је због тога запостављен приватни сектор. Доделом ових субвенција Општина
Бор жели да допринесе развоју приватног сектора. Средства
нису велика, али је важна решеност локалне самоуправе да
поправи однос према приватном сектору и подржи предузетнике у реализацији пословних планова“, рекао је том приликом Вукадиновић.

У Неготину су уговори приватним
предузетницима о додели субвенција уручени 30. децембра.
„За програм самозапошљавања издвојили смо укупно 3.040.000 динара,
односно по 160.000 динара за све вас који
сте се одлучили да отварањем фирме себи
обезбедите посао. Ова сума је полазна
основа да развијете сопствени бизнис и
трајно решите свој проблем. По програму субвенција послодавцима, које такође
исплаћујемо из општинског буџета, у укупном износу од
1.600.000 динара, 11 послодаваца отворило је 16 нових радних
места. То је допринос Општине Неготин стварању повољнијег
пословног окружења послодавцима који новим упошљавањем
добијају могућност да повећају обим посла и тако остваре већу
зараду, на задовољство својих запослених, али и наше, као локалне самоуправе“, истакао је Милан Уруковић, председник
Општине Неготин.
Челници обе општине најавили су да ће и у 2014. години
средствима из локалних буџета бити финансиране активне
мере запошљавања.
М.Фуштар

„Шајк-шами“ доо

СОЦИЈАЛНИ ЦИЉЕВИ ИСПРЕД ПОСЛОВНЕ ПОЛИТИКЕ
Предузеће „Шајк-шами“ припада приватним организацијама у којима рад доминира над
капиталом, основано је да служи својим члановима, а не да производи профит. Његови
оснивачи, у својству социјалних предузетника, препознају социјални проблем младих са
инвалидитетом и сметњама у развоју, као и старијих лица са инвалидитетом, користе личне
иновативне предузетничке методе за стварање и управљање овим социјалним подухватом
У Суботици је 2012. године основано прво производно
Социјално предузеће „Шајк-шами“ доо, привредно друштво
са сопственим социјалним програмом и пословним активностима, које социјалне циљеве поставља испред пословне
политике. Предузеће „Шајк-шами“ припада тзв. приватним
организацијама у којима рад доминира над капиталом, основано је да служи својим члановима, а не да производи
профит ради богаћења својих чланова и у свом унутрашњем
уређењу има аутономију у руковођењу и дистрибуцији дохотка ради остваривања доминације индивидуалних потреба и рада над капиталом. Његови оснивачи, у својству
социјалних предузетника, препознају социјални проблем младих са инвалидитетом и сметњама у развоју, као и старијих
лица са инвалидитетом, користе личне иновативне предузетничке методе за стварање
и управљање овим социјалним подухватом.
Главне делатности које обављају су
мануфактурна производња еколошких
производа на бази природних минерала и
етарских уља, пољопривреда и екологија. У
ужем смислу, ради се о производњи патентираних производа за широку потрошњу на
бази природног минерала зеолита-клиноптилолита и етарских уља добијених дестилацијом воденом паром.
У прве две фазе развоја овог предузећа
обезбеђени су услови за запошљавање и
самосталан рад четворо незапослених младих са сметњама у развоју и без радног исБесплатна публикација о запошљавању

куства, који су у јуну 2013. године стекли диплому Средње
школе „Жарко Зрењанин“ из Суботице и једног младог рачуновође са инвалидитетом без радног искуства.
Почев од јануара 2013. године, благовремено су установљене радне процедуре прилагођене одабраним ученицима завршне године смера цвећар-вртлар, тако да у старт-ап
фази није потребна доквалификација, зато што школа „Жарко Зрењанин“ управо школује потребне кадрове за рад у СП
„Шајк-шами“ доо. У овом периоду је посебна пажња посвећена едукацији о социјалном предузетништву, стандардизацији, заштити на раду и маркетингу. Идеја оснивача је да по
изласку из Пословног инкубатора у Суботици и осамостаљивањем СП „Шајк-шами“
доо, власништво и управљање предузећем
преузме Фондација „Шајка“.
Суботичка филијала НСЗ пружила је
пуну подршку овој идеји и помоћ социјалном предузетништву, као и запошљавању
лица, путем посредовања, селекције кандидата и финансијском подршком у програму
субвенција зараде за запошљавање особа
са инвалидитетом без радног искуства.
Стручну помоћ и подршку овом виду предузетништва пружили су саветници суботичке филијале, као и Душан Торбица, в.д.
директора Филијале Суботица НСЗ, који је
посебно радио на промоцији социјалне економије и предузетништва.
Е.Сечи Ердман
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ОБЈЕКТИВНЕ И
СУБЈЕКТИВНЕ
ПОСЛЕДИЦЕ

Ризик од сиромаштва или социјалне
искључености претио је 2012. године четвртини
популације Европске уније, а подаци Еуростата
показују и да 10% становника ЕУ једва
преживљава. Проценат популације који живи
у тешкој материјалној ситуацији осетно се
разликује од земље до земље
Европска економска криза је довела до губитка многих
некада стабилних зарада, јер су се гасила радна места и у
јавном и у приватном сектору како би се спречио још већи
раст буџетских дефицита. Многи су изгубили приступ јавним услугама - лечењу и лековима, а дошло је и до бројних
протеста. Задовољство животом грађана Европске уније благо је повећано између 2007. и 2011. године, али су истовремено смањени осећај среће и оптимизам, показало је ново истраживање које је указало и на растући јаз између група са
ниским и високим приходима откако је избила финансијска
и економска криза. Највеће благостање је у Данској, а истраживање је указало и да неке групе пад благостања погађа
више него друге, нпр. болесне, особе са инвалидитетом, разведене, а посебно незапослене.

левизор, не једу месо или адекватне протеине сваки други
дан. Удео грађана у лошој материјалној ситуацији креће се
од само проценат у Луксембургу и Шведској, преко 2% у Холандији, 3% у Данској и Финској или 4% у Аустрији, до 44% у
Бугарској, 30% у Румунији, 26% у Летонији и Мађарској.
Подаци Еуростата показали су и да сваки десети становник ЕУ старости до 59 година живи у домаћинствима у
којима одрасли користе мање од 20% радног потенцијала.
Хрватска има највећи удео људи који живе у домаћинствима
у којима одрасли не раде колико могу (16%), а следе Шпанија,
Грчка и Белгија са 14%, док су на другом крају Луксембург
и Кипар (6%). Смањење броја људи којима прети сиромаштво
или социјална искљученост у ЕУ један је од кључних циљева
Стратегије „Европа 2020“.

Сиромаштво прети четвртини популације

Субјективни осећај (не)благостања

Ризик од сиромаштва или социјалне искључености претио је 2012. године четвртини популације Европске уније,
а подаци Еуростата показују и да 10% становника ЕУ једва
преживљава, али се проценат популације који живи у тешкој материјалној ситуацији осетно разликује од земље до
земље. Такође, 10% популације ЕУ живи у домаћинствима у
којима су одрасли незапослени или користе тек делић радног
потенцијала. Прошле године у ризичној групи било је 124,5
милиона људи у Европској унији, што одговара 24,8% популације према 24,3% у 2011. и 23,7% у 2008. години. У ризичној
групи су они којима прети ризик од сиромаштва или живе у
тешким материјалним условима или у породицама са мало
запослених. Највећи удео људи којима прети ризик од сиромаштва или социјалне искључености бележи се у Бугарској
(49%), Румунији (42%), Летонији (37%) и Грчкој (35%), а најмањи у Холандији и Чешкој (15%), Финској (17%), Шведској
и Луксембургу (18%). Гледано према сва три елемента која
доприносе ризику од сиромаштва или социјалне искључености, 17% популације ЕУ живи у домаћинствима чији су
расположиви приходи испод границе за ризик од сиромаштва која је на 60% националног просека.
Европска статистичка служба наводи да је стопа ризика од сиромаштва релативна и да се границе сиромаштва
разликују од чланице до чланице, као и да су те границе у
бројним земљама ЕУ спуштене последњих година због економске кризе.
У јако лошој материјалној ситуацији у 2012. је живело
десет одсто популације ЕУ. У тој групи су људи који не могу
да задовоље најмање четири од девет показатеља слабог
материјалног стања, дакле они који не могу да плаћају рачуне, оду седам дана на одмор, греју станове, који немају те-

И извештај агенције „Јурофаунд“ (Еурофоунд), који је
обухватио 28 чланица ЕУ и још шест европских земаља, показао је како је криза деловала на субјективни осећај благостања Европљана.
У 2011. години бруто домаћи производ (БДП) 22 од тада
27 чланица ЕУ био је испод нивоа из 2008. године, а стопа
незапослености била је виша него 2008. у 25 земаља.
По већини критеријума, највећи ниво благостања бележи се у Данској, коју у стопу прате Финска, Шведска и Холандија. Најзначајнији критеријуми благостања су материјална ситуација, здравље, равнотежа између посла и живота
и недостатак времена, као и задовољство услугама јавних
служби. У земљама које региструју раст благостања то унапређење осетили су они са највишим приходима. Истовремено, највећи пад благостања трпе они са најнижим приходима, што доказује да јаз у благостању између најбогатијих
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и најсиромашнијих делова популације расте за време кризе.
Истраживање је показало и да су грађани Финске, Шведске
и Холандије 2011. године били мање задовољни него 2007,
иако је на те земље економска криза само умерено утицала.
Естонија и Грчка су у посматраних пет година искусиле
највећи пад благостања, али су истовремено извесна унапређења забележена у неколико земаља са мањим просечним приходима, попут Бугарске и Румуније.
Извештај је разоткрио још неке аспекте благостања који
су у вези са тиме колико држава ради добро или лоше. Тако се
у Француској уочава висок ниво стреса, у Италији висок ниво
усамљености, а у Великој Британији низак ниво виталности.
У Румунији и Холандији ниво задовољства образовањем је
висок, а истовремено је низак ниво осећаја презаузетости. Јаз
у субјективном осећају благостања између оних са високим
и ниским прходима највећи је у Бугарској. Посебно широк јаз
у благостању уопште међу грађанима уочен је на Кипру, у
Мађарској и Румунији, али ни Немачка и Британија много
не заостају.

Угрожена и људска права
„Мере штедње којима су европске владе одговориле на
економску кризу донеле су смањење јавних расхода, регресивна повећања пореза, слабију заштиту радника и пензијске
реформе, наглашавајући и тако тешке последице рекордне
незапослености. Те мере угрозиле су низ људских права, од
права на пристојан посао, адекватан животни стандард и социјалну заштиту, до права на приступ правди, слободу изражавања, итд. Бројне европске владе су заводећи мере штедње
због кризе заборавиле на обавезе у домену људских права,
посебно на социјална и економска права најосетљивијих група (друштва), потребу да им се обезбеде приступ правди и
једнак третман. Нажалост, и међународни кредитори су пропустили да у своје програме помоћи уведу питање људских
права“, упозорио је Нилс Муижниекс, комесар за људска права Савета Европе, у извештају „Заштита људских права у време економске кризе“. Он је упозорио да су мере штедње европских влада негативно деловале на људска права на више
начина, а указао је и на недовољну транспарентност одлука
националних влада и код одобравања међународних пакета
помоћи, додајући да су у неким случајевима условљавања
спречила владе чланица Европске уније да инвестирају у основну социјалну заштиту, здравство и образовне програме.
Он је указао и на озбиљне последице мера за борбу са кризом
на осетљиве групе, посебно децу и младе.
Незапосленост младих у ЕУ је на рекордном нивоу и милиони младих људи без посла суочени су са неизвесном буБесплатна публикација о запошљавању

дућношћу. Истовремено су драстична смањења породичних
и бенефиција на децу погодила милионе породица. Муижниекс је упозорио да расте број деце која напуштају школовање и траже посао да би помогла породици, ризикујући тако
да цео живот трпе последице слабог образовања. Такође, поново се јавља проблем дечијег рада и експлоатације. Комесар
је истакао да је хитно потребно ојачати европски социјални
модел заснован на људском достојанству, међугенерацијској
солидарности и приступу правди за све.
Муижниекс је рекао и да омбудсман, институције за
заштиту људских права и тела за унапређење равноправности имају кључну улогу у идентификовању кршења људских права због кризе и заштити тих права. Потреба за
услугама тих тела расте, а многа од њих су се због кризе и
штедње суочила са смањењем буџета и броја запослених, затварањем регионалних канцеларија или утапањем у друге
организације које нису уско фокусиране на заштиту људских
права.
„Владе треба да ојачају ефикасност тих структура и са
њима се саветују како би смањиле последице мера штедње
на људска права и једнакост“, истакао је комесар.
А.Б.

Промовисање једнакости
Нилс Муижниекс, комесар за људска права Савета Европе,
у циљу обезбеђења поштовања свих људских права (грађанских, политичких, економских, социјалних и културних) у време економске кризе и фискалне штедње, препоручио је европским владама више мера, укључујући институционализацију
транспарентности и учешћа јавности у економској и социјалној
политици и системско праћење људских права и процењивање
утицаја социјалних и економских политика и буџета на људска
права и једнакост.
Саветују се и промовисање једнакости уз јачање борбе
против дискриминације и расизма, обезбеђење универзалне
основне социјалне заштите, гарантовање права на пристојан
посао, регулисање финансијског сектора у интересу заштите
људских права, као и заједнички рад влада и институција, европских и међународних, на остваривању људских права.
Комесар, такође, препоручује владама чланица ЕУ да
ангажују и подрже активности цивилног друштва, свима гарантују приступ правди, ратификују европске и међународне
инструменте за заштиту људских права на пољу економских
и социјалних права, систематизују рад на људским правима и
ангажују и ојачају националне структуре за заштиту људских
права у време кризе.
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Позивни центар 0800 300 301 (позив је бесплатан)
Адресе филијала НСЗ

Београд

Јагодина

Љубише Урошевића 16
тел. 035/201-011

Крушевац

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

Балканска 33
тел. 037/412-501

Покрајинска
служба за
запошљавањe

Нови Сад

Ниш

Ратка Вукићевића 3
тел. 018/501-200

Лесковац

Нови Сад

Алберта Томе 2
тел. 021/4885-500

Зрењанин

Пирот

Кнеза Милоша 59
тел. 010/305-000

Пожаревац

Сарајлијина 4
тел. 023/519-800

Кикинда

Прокупље

Цара Лазара 49
тел. 027/320-000

Смедерево

Доситејева 24
тел. 0230/411-700

Панчево

Бор

Војводе Радомира Путника 20
тел. 013/306-800

7. јула 29
тел. 030/453-100

Ужице

Вршац

Зајечар

Николе Пашића 77
тел. 019/444-500

Пријепоље

Феликса Милекера 21
тел. 013/802-400

Сомбор

Ваљево

Владике Николаја 1
тел. 014/295-600

Чачак

Апатински пут 1
тел. 025/464-000

Сремска
Митровица

Врање

Шабац

Краљево

Лозница

Нови Пазар

Косовска
Митровица

Светог Димитрија 31
тел. 022/638-800

Суботица

Трг слободе 3/3
тел. 024/644-600

Крагујевац

Светозара Марковића 37
тел. 034/505-500

www.nsz.gov.rs

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

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

Џона Кенедија бб
тел. 028/420-600

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

Покрајинска
служба за
запошљавањe

Косовска
Митровица

Дрварска 10
тел. 028/423-090

