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Изазови у области
азила и миграција

ПРИМЕНИТЕ ЗАКОН

МУП Србије ће до краја фебруара почети са применом
препорука омбудсмана и додатно појачати контролу
државне границе како би се онемогућиле недозвољене
миграције

Панел о почетку преговора са ЕУ

ТЕШКИ И СКУПИ
ПРИОРИТЕТИ

Новац потребан за прилагођавање стандардима ЕУ биће
од кључног значаја за успех преговора, а још већи изазов
биће промена свести која је потребна за успостављање
ефикаснијег система власти

За младе, талентоване и
факултетски образоване

ПРОНАЂИ СВОЈЕ МЕСТО
Компанија „Филип Морис“ је покренула програм који отвара
врата младим људима за почетак успешне каријере. Улаже
се у њихов напредак, нуде им се изузетни програми развоја,
прилике за стицање интернационалног искуства, као и
програми бенефиција
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На конференцији чији је организатор био Саша Јанковић,
заштитник права грађана Републике Србије, учествовали су
државни секретар у Министарству унутрашњих послова Владимир Божовић, представник UNHCR за Србију Едуардо Арболеда и Весна Петровић, извршна директорка Београдског центра за људска права. Само прошле године у Србију је дошло и
са нашим властима ступило у контакт 5.066 људи, обављено је
19 интервјуа, а додељена свега два азила. Иако постоји велика
нелогичност у бројевима, пракса је показала да су тражиоци
азила најчешће ирегуларни мигранти, за које је Србија само
пролазна земља до западне Европе.
На прошлонедељном панелу Института за јавну политику, „Преговори као приоритет - приоритети у преговорима“,
представници Владе Србије истакли су да је јачање владавине
права приоритет евроинтеграција, јер од тога зависи делотворност реформи у свим осталим сегментима друштва. Новац потребан за прилагођавање стандардима ЕУ биће од кључног
значаја за успех преговора, а још већи изазов биће промена
свести која је потребна за успостављање ефикаснијег система
власти. Промена вредносног система и отвореност за промене биће нужни и за боље трошење новца, али и за ефикасније
правосуђе и бољу државну управу. Све то, како је истакнуто,
грађани и политички актери треба да раде пре свега због добробити друштва и земље, а приступање ЕУ биће само последица бољег система.
Компанија „Филип Морис“ развила је тренинг програм у
Србији под називом „Пронађи своје место“, који предвиђа трогодишњу обуку за младе, после које ће се запослити на руководећим позицијама. На конкурс који је завршен 24. фебруара
могли су да се пријаве факултетски образовани (пожељно у
области економије и организационих наука, а предност имају
они са завршеним мастер студијама) и млади са почетним
радним искуством у траженим областима, који желе прилику
за унапређење каријере у успешном интернационалном тиму,
какав је „Филип Морис“ у Србији.
Поред конкретних знања и вештина које ће им помоћи у
будућој каријери, кандидати који добију прилику да учествују
у програму биће стално мотивисани да раде на самосталном
развоју. На овај начин веома рано у својој каријери схватиће
да само од њиховог вредног рада зависи да ли ће израсти у
будуће менаџере.
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Обновљиви извори енергије

БИОГОРИВО ОБАВЕЗНО
Удео биогорива у саобраћају у Србији биће обавезан у 2015. години. Да би се то остварило
неопходно је усвојити одговарајућа акта, подстицајне мере за производњу и критеријуме
за одрживост, оцењено је на скупу у Привредној комори Србије

Е

кспертска радионица у оквиру пројекта „Биогос“,
„Имплементација Директиве 2009/28/ЕК у области
биогорива и саобраћаја у Републици Србији - пренос
добре праксе“, окупила је прошле недеље, у Привредној комори Србије, представнике привреде, академске и
пословне заједнице, експерте државних институција Републике Србије, са циљем да се размене мишљења и припреме
препоруке за подзаконска акта у области биогорива, које у
наредном периоду треба да усвоји Министарство енергетике,
развоја и заштите животне средине Републике Србије.
Представница Министарства енергетике, развоја и
заштите животне средине Републике Србије, Снежана
Ристић, указала је да је Србија, потписивањем уговора о оснивању Енергетске заједнице ЈИЕ, преузела обавезу да усклади своје законодавство са захтевима директива ЕУ које се
односе на енергетику.

Неопходно усклађивање
„Иако је српска енергетика међу водећим у региону,
није лако обезбедити њен развој, базиран са једне стране на
европској политици, а са друге на реалним могућностима“,
рекла је Ристићева, додајући да Стратегија развоја енергетике Србије до 2025. године, са пројекцијама до 2030, која је
у фази доношења, настоји да усклади аспекте развоја енергетике.
Према плану за обновљиве изворе енергије, удео биогорива у саобраћају у Србији обавезан је у 2015. години, а да би
се то остварило неопходно је усвојити акт о обавезном уделу
биогорива у саобраћају и мере за његово достизање, подстицајне мере за производњу и критеријуме за одрживост производње.

Енергија биогорива
Биогориво је назив за горива која или сама спадају у
биомасу или су настала прерадом биомасе (тј. живих организама: биљака, животиња, мокроорганизама), те као таква,
за разлику од фосилних горива, спадају у обновљиве изворе
енергије. У биогорива се убрајају и горива која су нуспродукт
других процеса и која би иначе била отпад.
Биогорива помажу у борби против глобалног отопљавања, зато што дају мањи учинак стаклене баште, емитују
мање угљен-диоксида него фосилна горива. Смањене су и
емисије других токсичних материја, као што је азот-оксид,
који утиче на повећање обољења дисајних органа, нарочито у градовима. Производња биогорива ограничена је само
брзином раста биљака и расположивошћу обрадивих површина. Уколико се у производњи биодизела користе отпадне
материје, нема чак ни тих ограничења. У Европи би се од количине уља за кување које се сваке године по употреби баци
могло произвести милијарду литара биодизела.
Захваљујући скоковитом порасту цене нафте, бризи због
климатских промена и растућем страху за безбедност снабдевања сировом нафтом, етанолу и другим врстама биогорива предстоји светла будућност. Биогорива која ће се у будућности базирати на дрвенастим биљкама, а не на кукурузу,
захтеваће крупна улагања, али ће се улагање брзо исплатити: пољопривреда ће оживети, обрадиво земљиште ће бити
заштићено, водотоци ће бити сачувани.
Биљке са великим садржајем скроба и уљастих материја један су од два потенцијална извора биогорива, док се
у новијим истраживањима посебна пажња посвећује узгоју
генетски модификованих дрвенастих биљака, у виду узгоја
брзорастућих специјалних врста врба и јабланова.
В.П.

Исплативо, али политички неподобно
Пројекат Националног нафтног комитета, „Имплементација Директиве 2009/28/ЕК у области биогорива у саобраћају
у Србији - пренос најбоље праксе“, представља велики допринос раду Министарства енергетике у успостављању поменутог система и изради подзаконских акта. Искуство у
имплементацији Директиве представили су и експерти из
Хрватске. Радионицу је организовао Национални нафтни комитет Србије, у сарадњи са Централноевропском иницијативом и Факултетом за стројарство и бродоградњу Универзитета у Загребу, у оквиру пројекта „Биогос“.

Већина од 20 милиона возача у Бразилу користи аутомобилско гориво у коме има 25 одсто етанола. Цена етанола је
више него двоструко нижа од цене бензина или дизела. О Бразилу се све чешће говори као о „етанолској Саудијској Арабији“.
Све је већи број земаља које сада прописују комбиновање биогорива са стандардним фосилним горивима, а велике петрохемијске компаније, као што је „Шел“ (Schell), све више улажу у
ту технологију. Међутим, ново глобално тржиште биогорива, без
обзира на исплативост, суочава се и са озбиљним политичким
препрекама, пошто пољопривредни лобији у богатим земљама
захтевају протекционистичке баријере.

Панел о почетку преговора са ЕУ

ТЕШКИ И СКУПИ
ПРИОРИТЕТИ

Новац потребан за прилагођавање стандардима ЕУ биће од кључног значаја за успех
преговора, а још већи изазов биће промена свести која је потребна за успостављање
ефикаснијег система власти

Н

а прошлонедељном панелу Института за јавну политику, „Преговори као приоритет - приоритети у преговорима“, представници Владе Србије истакли су да
је јачање владавине права приоритет евроинтеграција, јер од тога зависи делотворност реформи у свим осталим сегментима друштва. Новац потребан за прилагођавање
стандардима ЕУ биће од кључног значаја за успех преговора,
а још већи изазов биће промена свести која је потребна за успостављање ефикаснијег система власти. Промена вредносног система и отвореност за промене биће нужни и за боље
трошење новца, али и за ефикасније правосуђе и бољу државну управу. Све то, како је истакнуто, грађани и политички актери треба да раде пре свега због добробити друштва и
земље, а приступање ЕУ биће само последица бољег система.

Изградња стабилне, развијене и
демократске Србије
Отварајући панел, Тања Мишчевић, главни преговарач
Србије, објаснила је да је суштински циљ евроинтеграција не
чланство у ЕУ, већ изградња стабилне, развијене и демократске Србије. Она је објаснила да су српски преговарачи протеклих седмица, ни на који начин ограничени предизборном
кампањом, имали низ важних састанака у Бриселу, који су се
тицали поглавља од кључног значаја за грађане (попут безбедности хране, слободног пружања услуга, социјалне политике, политике запошљавања и признавања квалификација).
„Дотакли смо се нимало политички интересантних
поглавља, али ће она утицати на наше мале животе. На потезу је држава која треба да омогући да социјална политика
буде усклађена са државама у окружењу, да наше квалификације буду признате на тржишту рада ЕУ и да храна буде
таква да не штети нашем здрављу“, рекла је Мишчевићева.
Приоритет над приоритетима, према њеним речима, јесу
поглавља 23 и 24, јер без владавине права ниједна од поменутих области не може да буде ефикасно уређена.
Приоритети Владе Србије у преговорима са ЕУ биће
пољопривреда и рурални развој, енергетика, заштита животне средине, транспорт и регионални развој и коришћење фондова, а поглавља која се баве тим областима биће најскупља
и најтежа за уношење у наш правни систем.
„То је општи консензус и правило и принцип који проистиче из претходних преговора, јер је реч о областима које су
јако важне, обимне и скупе, али Србија у њима има и великих
потенцијала“, рекла је Мишчевићева.

Финансијска контрола
Међу областима у фокусу биће и Поглавље 32, о финансијској контроли. Почеле су припреме за отварање са скрининзима, односно прегледом садашњег стања и потребних
промена. У Србији добар систем за то не постоји, па сада полако почиње његово успостављање.
„Новца за реформе ће бити, јер су оне потребне Србији.
Добијаћемо и помоћ ЕУ од 200 милиона евра до приступања,
а након тога су све земље које су приступиле биле нето позитивне, односно добијале више новца из ЕУ него што допри-
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носе у буџет“, рекао је министар финансија у оставци Лазар
Крстић и додао да ће велики изазов за Србију бити да се уведе ред у трошење државног новца, с обзиром да то до сада
није учињено, а да је ЕУ због кризе ставила акценат баш на
ту ставку.
„Мора се знати где новац иде, да не иде по политичким
линиијама, а то изискује промену система вредности, начина
размишљања и враћање вере у институције. Задатак је тежи

Прилагођавање
европским стандардима
Скрининзи су значајни као сам почетак преговора, јер се на
њима утврђује јаз између стандарда који важе у Србији и оних
који се примењују у ЕУ и формирају се критеријуми за отварање
поглавља, односно самих преговора. Српска пољопривреда
може очекивати користи од приступања ЕУ кроз повећану конкурентност, бољи приступ европском тржишту и фондове. Шеф
Сектора за европске интеграције Делегације ЕУ у Србији, Фрејк
Јанмат, нагласио је да се на путу прилагођавања европским
стандардима треба усредсредити на изградњу институција за
управљање фондовима и исплату средстава, као и за инспекције и контролу.
Државни секретар у Министарству пољопривреде, Данило
Голубовић, оптимиста је по питању успеха преговора у овој области. Србија би, како је навео, прва средства из компоненте за
рурални развој ИПАРД требало да повуче 2015. године, када успостави систем за самостално управљање тим новцем. Извесне
тешкоће могу се очекивати са Поглављем 11 - о пољопривреди
и руралном развоју, због кратког размака између два скрининга. Експланаторни скрининг на којем ће се Србија упознати са
стандардима ЕУ биће 19. марта, а билатерални, где ће изнети
стање и планове, већ у мају.
Голубовић је рекао да је скрининг за Поглавље 12, на којем
су Србији представљени стандарди ЕУ у области безбедности
хране, ветеринарске и фитосанитарне политике, протекао добро.
Очекује се да у августу Србија добије одговоре на питања у вези
са овим поглављем, а за децембар је предвиђен билатерални
скрининг на којем Србија треба да извести Брисел о стању у овој
области. Србија ће, према оцени Голубовића, имати довољно
времена да се припреми. Министарство пољопривреде задужено је и за преговоре о Поглављу 13, које се односи на рибарство,
али и за примену дела правне тековине из још 15 поглавља.
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јер је Србија задужена, односно већ је трошила и новац будућих генерација. Потребно нам је да вратимо веру у државу,
доведемо квалитетне кадрове који су били или у приватном
сектору или их је прогутала државна управа, где су одлуке
доношене политички“, рекао је Крстић, додајући да верује да
је таквом систему дошао крај. Према његовој оцени, улога
Министарства финансија у преговарачком процесу је велика
- ово министарство је задужено за пет области, а са Народном банком Србије сарађује у још две области, док су његови
чланови у свим радним групама за сва поглавља, између осталог и да би се знало како ће се трошити новац.

Као једна држава
Никола Селаковић, министар правде, рекао је да ће Србија у априлу добити извештај са скрининга о усклађености
законодавства Србије и ЕУ у области правосуђа, на основу
којег ће се правити акциони план за отварање Поглавља 23,
које је у надлежности Министарства правде. Тада ће у први
план доћи примена прописа. Недавно је у Србији боравила
мисија Европске комисије за Поглавље 23, посвећено правосуђу. Закључено је да су реформе кренуле у добром правцу
усклађивања са стандардима ЕУ.
„Много је проблема, зато је ова област запуштена и неплански мењана. Наш успех у Поглављу 23 зависиће од тога
да ли ћемо навести људе који раде у правосуђу да прихвате
реформе. Преговори у овој области увек су сложени, будући
да у ЕУ не постоји јединствен систем правосуђа и државне
управе, јер су државе чланице настајале и развијале се у
различитим друштвено-историјским околностима. Међутим,
ове земље поштују исте стандарде, па у много чему функционишу као једна држава“, рекао је Селаковић.

Мониторинг мисија ЕУ за Поглавље 23, која је недавно
боравила у Србији, вратила се у Брисел са утиском да је јасан
смер у којем се наше друштво и реформа правосуђа крећу,
односно, да у Србији више нема лутања. Селаковић је истакао
да ће у будућности пред Србијом бити не толико посао усвајања нових закона и подзаконских аката, већ неопходност
примене већ усвојених вредности и стандарда.
Да ће реформа јавне управе бити тежак процес, указао
је и правник Стеван Лилић. Образлажући свој став, Лилић је
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рекао да је у Србији и даље распрострањено мишљење да се
закони поштују зато што у супротном може уследити казна,
као и да је веома дуг пут до успостављања јавне управе која
ће заиста бити на услузи грађанима.
Гордана Лазаревић, стручњак за финансије, указала је
да се друштво у Србији суочава са великим проблемима, попут старења становништва и недовољног броја деце, као и све
већим сиромаштвом које је, по њеним речима, достигло ниво
из 2000. године. Као изазов у техничком смислу, она је навела вишегодишње планирање буџета које ће бити потребно за
ефикасније трошење новца и повлачење европских средстава
за пројекте.
Поменути су и неодговарајући устав, нереформисан
систем образовања и недовољна образованост људи, као и
чињеница да се не размишља о потребном улагању у заштиту животне средине, области која ће на путу ка ЕУ бити најзахтевнија, а за грађане Србије од велике користи. Општи
закључак је да ће реформе, ма колико тешко, а понекад и апстрактно изгледале, Србији донети велику корист.
А.Б.

Преговори неће
трпети због избора
Европска интеграција Србије, односно процес преговора са
ЕУ о приступању, неће трпети због избора, поручују српски званичници задужени за овај посао. Шефица преговарачког тима,
Тања Мишчевић, каже да ће ове године бити одржано 50 састанака скрининга и да се ништа није променило, ни у распореду,
нити заинтересованости и припремљености српског тима, после расписивања избора.
Скрининг, односно утврђивање разлике која постоји у сваком од преговарачких поглавља (има их 35) између законодавства државе кандидата и правних тековина ЕУ, једна је од важнијих фаза приступа Европској унији и обично траје годину и
по, а после ње следе преговори, који би у нашем случају могли
да се одуже и на 6 година. Скрининзи свих поглавља би требало
да буду завршени до средине 2015. године.
Прво поглавље које смо отворили носило је редни број 35,
и бавило се Косовом. Као најважнија поглавља међународни стручњаци оцењују 23 и 24, о правосуђу, основним правима, безбедности и слободи грађана, а као најпроблематичније
оцењују поглавље о животној средини. Такође, проблеми би се
могли јавити и код заштите одређених предузећа када је реч
о конкуренцији, али и код тема економије и пореске политике.
Србија и Европска унија су крајем јануара почеле експланаторни скрининг за Поглавље 3, које се односи на право
пословног настањивања и слободу пружања услуга. Тим Србије
упознат је и са директивом која уређује систем заједничког признавања професионалних квалификација и усклађује правила
која се односе на регулисане професије, као и са директивом о
поштанским услугама. До сада су у склопу преговора одржани скрининзи, односно аналитички прегледи, за поглавља 2
(слободно кретање радника), 23 (правосуђе и основна права),
24 (правда, слобода и безбедност), 32 (финансијски надзор) и 35,
које се односи на остала питања, а у случају Србије на Косово.
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Изазови Републике Србије у области азила и миграција

ПРИМЕНИТЕ ЗАКОН
МУП Србије ће до краја фебруара
почети са применом препорука
омбудсмана и додатно појачати
контролу државне границе како би се
онемогућиле недозвољене миграције

П

рошле недеље, у београдском Медија центру, одржана је прес конференција чији је организатор био
Саша Јанковић, заштитник права грађана Републике
Србије. На конференцији су учествовали и државни
секретар у Министарству унутрашњих послова Владимир
Божовић, представник UNHCR за Србију Едуардо Арболеда и
Весна Петровић, извршна директорка Београдског центра за
људска права. Како је истакнуто, само прошле године у Србију је дошло и са нашим властима ступило у контакт 5.066
људи, обављено је 19 интервјуа, а додељена свега два азила.
Иако постоји велика нелогичност у бројевима, пракса је показала да су тражиоци азила најчешће ирегуларни мигранти, за које је Србија само пролазна земља до западне Европе.

Кроз Србију без докумената
„У последњих шест година додељено је пет азила, а кроз
нашу земљу прошло је укупно 11.755 људи, који на том путу
нигде нису интервјуисани. Овај проблем се мора решавати
не само у Србији, већ у читавом региону, јер се ниједна од
земаља формално и институционално не бави тим људима.
С друге стране, у Србији постоји спремност да се уради све
у складу са прописима, надајући се да ће и друге земље то
исто учинити“, наглашава Саша Јанковић.

Пажњу јавности с времена на време изазивају протести
становништва у местима где су смештени мигранти. Иако се
на први поглед стиче утисак да наши грађани показују страх
и нетрпељивост према њима, чињеница је да ирегуларни
мингранти живе у јако лошим условима, због чега мештани
имају много проблема.
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„Ако узмемо за пример Боговађу, која је због протеста
крајем прошле године доспела у јавност, треба имати у виду
да је у питању мало место, без водовода и канализације и са
Центром за мигранте од 150 места. Да је тамо стварно било
150 људи, не би било проблема. Међутим, тамо је било још
250 људи које нисмо имали где да сместимо“, наглашава Јанковић и додаје да је Канцеларија заштитника права грађана
због оваквих проблема урадила 20 препорука које би без одлагања требало применити.
„Једна од препорука гласи: Примените закон, што у прошлости није био случај, па се десило да у Боговођи борави
неколико стотина људи без идентификације, те нисмо могли знати ни ко су они у ствари. Дозволили смо да хиљаде и
хиљаде људи пролази кроз Србију без икаквих докумената.
Зато је наша прва препорука да све странце који се затекну
на територији Србије без докумената МУП Србије треба да
уведе у привремену евиденцију, а представници заштитника
права грађана обавесте лице о његовим правима и обавезама. МУП мора одмах алармирати друге надлежне органе,
пре свега центре за социјални рад. У прихватилиштима за
азил морају бити смештени они који намеравају да у нашој
земљи затраже азил, а таквих је сада било веома мало“, каже
Јанковић.

Ирегуларни мигранти, а не азиланти
Када су у питању ирегуларни мигранти, у Србији постоје прописи који регулишу ту врсту миграција. Омбудсман предлаже да се у оквиру Дирекције полиције формира
посебна јединица за рад са азилантима. Ова јединица треба да буде самостална (ван управе граничне полиције), јер
азиланти нису криминалци, већ су заштићени и нашим и
међународним прописима. Такође, у буџету треба предвидети средства за азиланте ван Комесаријата за избеглице,
јер ова институција није хуманитарна организација. „ЕУ и УН
имају средства којима могу помоћи Републици Србији да ово
питање третира на одговарајући начин“, закључује Јанковић.
Државни секретар у Министарству унутрашњих послова, Владимир Божовић, наглашава да проблем ирегуларних
миграција треба посматрати као важно безбедоносно питање, као и да се у сваком тренутку мора знати тачан број
лица која заиста имају намеру да у Србији остану.
„МУП располаже подацима да је у прошлој години 5.065
станаца ушло у земљу и наводно изразило жељу да у Србији
затражи азил, а да су у истом периоду поднета укупно 153
захтева. Од стране Управе за азил регистровано је нешто
више од 740 захтева, издато је укупно 514 личних карти, што
нових, што обновљених. Ова нелогичност у бројевима говори
да се у ствари ради о ирегуларним мигрантима, а не азилантима“, каже Божовић. Ова лица најчешће користе право
доласка преко Турске у Грчку, Македонију, па преко Србије
у земље ЕУ.
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Како је наглашено, МУП Србије ће до краја фебруара почети са применом препорука омбудсмана и додатно појачати контролу државне границе, нарочито према Македонији,
како би се онемогућиле недозвољене миграције. Према Божовићевим речима, у 2013. години спречено је кријумчарење
1.737 особа и поднето 187 кривичних пријава, док је само од
почетка ове године до 18. фебруара спречено кријумчарење
206 особа.
Божовић је истакао да у Србији постоји политичка воља
за решавање проблема азиланата, али да мора да постоји
координација са државама у региону и најавио нови закон
о азилантима до краја маја, у којем би се разграничили тражиоци азила од ирегуларних миграната који су у транзиту,
те да ће центри за азил спадати у надлежност МУП-а.

Велика препрека на путу у ЕУ
Едуардо Арболеда, представник Високог комесаријата
за избеглице, казао је да је од 2008., када је у земљу ушло
707 људи, до данас значајно повећан број оних који прелазе границу Србије. Доношењем новог закона о азилантима
Србија ће испунити своје обавезе у складу са међународним
законима, а са друге стране имаће бољу контролу над овим
миграцијама.
Комесар за избеглице и имиграције Србије, Владимир
Цуцић, изнео је податак да је преко 400 људи тренутно под
старањем Комесаријата, а 18 под старањем МУП-а.
„У овом тренутку комплетан терет старања о тим људима сноси Република Србија, што је јединствен случај у региону. Делегација ЕУ је све учинила да се побољшају услови за
њихов смештај, али то није довољно. Морам да се захвалим
свим грађанима који су на најдиректнији начин дали подршку после немилих догађаја у којима су три комесара замало
запаљена. Невладина организација 484 је целе прошле го-
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дине интензивно помагала Комесаријату. Тражиоци азила
су само део укупне популације миграната и у томе је срж
проблема. Све институције траба да раде свој посао у складу
са важећим прописима, па кад се закон промени и ми ћемо
свој рад прилагодити променама“, каже Цуцић.
Тренутно су прихватилишта у Тутину и Сјеници препуњена, док у Боговађи има десетак кревета који се чувају за
жене и децу.
„Имам велико поверење у државу, да ће она уз помоћ
међународне заједници изнаћи најбоља решења, јер је то у
интересу свих. Питања која су нам постављена на скринингу
била су врло директна, ишло се до тога колико конобара има
у прихватилиштима. Иако смо били изненађени појединим
питањима, верујем да је добро што су она постављена, јер
су сви постали много освешћенији. На крају, морам рећи да
највећи број тражилаца азила није ни из Сирије ни из Сомалије, него људи одавде, иако у Србији одавно нема ратова. Та
чињеница може бити велика препрека на нашем путу ка ЕУ“,
закључује Цуцић.

Сигурна трећа земља
Београдски центар за људска права извршни је партнер
UNHCR у Београду и њихови правници заступају тражиоце
азила у поступку на свим инстанцама. Такође, Центар на
веб страници www.azil.rs. објављује месечне и годишње извештаје о функционисању система азила у Србији и уоченим
недостацима.
Весна Петровић, извршна директорка Београдског центра за људска права, нагласила је да постоје многобројне
препреке како би азиланти добили боравак у нашој земљи.
Најкрупнији недостатак је концепт „Сигурне треће земље“,
јер би се његовом дословном применом Србија прогласила
ненадлежном у 90% случајева.
„Иако наша земља не располаже финансијским средствима којима располажу земље ЕУ, а које би обезбедиле
боље услове за азиланте, убрзаним интервјуима и бољом координацијом служби и министарстава сигурно би се стање
поправило и азилантима обезбедила каква-таква заштита.
Такође, неопходно је да и судије Управног суда добију додатно стручно усавршавање, јер су они последња инстанца која
одлучује о статусу азиланата“, закључује Весна Петровић.
В.Пауновић

Случај Боговађа
Око 200 незадовољних житеља Боговађе крајем прошле
године протестовало је због великог броја азиланата, који су
због пребукираности Центра за азиланте спавали по оближњим
шумама и викендицама. Управник Центра за азиланте, Стојан
Секвоћа, рекао је тада да су захтеви мештана Боговађе оправдани. Азиланти који нису имали смештај били су принуђени да
лутају селом, спавају по шумама или проваљују у викендице,
краду усеве, стоку, воће и мед, јер нису имали шта да једу. Обијено је више од 50 викендица, а азиланти су иза себе остављали
хаос, ломили паркете, правили огромне телефонске рачуне. У
Центру за азиланте у истом периоду боравило је 180 азиланата,
иако је максимални смештајни капацитет 150 места, док је изван центра остало око 250 људи, којима је да би се прехранили
Центар давао ланч-пакете.
У претходне три године у Боговађи су боравили азиланти
из 33 земље. Непосредно пре избијања протеста у овом месту,
ваљевска полиција издала је улазне папире за око 1.500 избеглица из Африке и Азије. Од избијања сукоба у Сирији, из те
земље стигао је највећи број азиланта, али има их и из Сомалије,
Еритреје, Танзаније, Конга, Пакистана и других земаља. Сви они
упућивани су у Центар за азиланте у Боговађи, а неки од њих
су до Боговађе стизали пешице. Иако је намера државе била да
отвори и центар за азиланте у касарни у околини Младеновца,
то није реализовано због противљења мештана и опструкције
појединих политичких партија.
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Колико зарађују блогери у Србији?

РАЗМИШЉАТИ
ГЛОБАЛНО
Цена за линк у посту иде до 500 евра, док
цена за комплетно брендиран пост износи
до 1.000 евра. Само два или три блогера
сваког месеца имају директну зараду. Блог
може донети пословне прилике за зараду и
на посредан начин

Ј

едан од најутицајнијих блогера, Драган Варагић, чији
блог постоји пуних 8 година, у свом посту наводи да
модна блогерка Зорана Јовановић од блог-постова месечно зарађује између 1.000 и 5.000 евра.
„Цена за линк у посту иде до 500 евра, док цена за комплетно брендиран пост износи до 1.000 евра. Зорана дневно
ради на блогу између 5 и 10 сати, од чега половину времена
троши на имејл поруке и коментаре на блогу и Фејсбуку“, наводи Варагић.
Мали број блогера у Србији зарађује директно од блоговања на српском језику. Много је већи број блогера који имају
посредне финансијске користи од блога, али ни њихов број
није двоцифрен.
„Само два или три блогера сваког месеца имају директну
зараду. Блогови за које се дуже време зна да имају директну
финансијску корист од блоговања су АутоБлог и ПерсоналМаг. Осим њих, пре неколико година било је пројеката који су
кренули као блогови, али су сада више онлајн магазини, као
што је Трачара“, каже Варагић.

До нових послова
За Драгану Ђермановић, блогерку и партнерку агенције
PRpepper, 2008. година била је прекретница професионалног
развоја, јер је управо тада почела да пише свој блог.
„Захваљујући блогу демонстрирала сам широкој јавности своја размишљања и компетенце. Такође, по мини истраживању које сам спровела, чак 7 од 10 клијената су пре
него што су ме контактирали били упознати са мојим радом
и писањем. Слободно могу рећи да је то најснажнији промотивни алат који сам поседовала у целокупној каријери“,
рекла је Драгана.
Саговорница „еКапије“ наводи да се у Србији може живети од писања блога.
„Од плаћених постова може се живети сасвим солидно,
али што је много важније, блог може донети пословне прилике за зараду и на посредан начин“, тврди Ђермановићева.
С обзиром да није кренуо да пише блог због новца, Милош Петровић је презадовољан свиме што му је блог до сада
донео - много добрих контаката и позива да буде предавач,
име у блогосфери, а делом и константан прилив.
„Може се живети од писања блога, али је потребно време и права ниша. Цифра од 5.000 евра није реална. До 1.000
евра је реално, али ако сте топ-блогер у правој ниши, где има
много публике и пара. Треба размишљати глобално“, тврди
Петровић.

Спонзорисање постова
„Један од начина зараде на блогу су спонзорисани текстови. У Србији се цене рекламирања путем спонзорисаних
текстова или банера крећу од 20, 30 евра до 200, 300 евра,
што зависи од посећености блога и видљивости на друштвеним мрежама“, каже Драган Варагић, на чијем блогу постоји
могућност спонзорисаних постова по цени од 200 евра.

8

| Број 558 | 26.02.2014.

„У случају мог блога спонзори би требало да су у областима које покривам писањем, како би текст који креирам
имао ефекат који спонзор може да очекује. У разговору са
клијентом упознам се са компанијом и на основу тога предложим тему и угао из којег ћу написати текст, да би био у
контексту свих осталих текстова на блогу“, рекао је Варагић.
Иако никада није наплатила ниједан спонзорисани пост,
нити је написала наручен текст, Драгана Ђермановић сматра
да су спонзорисани блог-постови или наручени текстови савим легитимна ствар код нас и у свету.
„Више пута сам сарађивала са блогерима који су
учествовали у акцијама PRpepper агенције или наших клијената. Докле год блогер одговара вашој циљној групи и видно
истиче да је пост наручен, нема проблема. Наручени пост, у
зависности од неколико фактора, плаћамо између 50 и 200
евра нето. Квалитетан блогер увек жели да напише добар
пост на актуелну тему, ако је за то и плаћен - дупло добро.
Све док је процес транспарентан спонзорисани постови имају
смисла“, рекла је Драгана.

У блогосфери има места за све
Драган Варагић очекује да ће се током 2014. године повећати број квалитетних блогова и да ће се могућности за
зараду преко блогова проширити, и то увођењем типова промоције који до сада нису били нарочито исплативи код нас.
Драгана Ђермановић домаћу блогосферу оцењује као
довољно стару, али недовољно зрелу.
„Тек неких двадесетак блогова одржава квалитет уз
редовне објаве током свих година постојања. Блогере треба
охрабрити добрим примерима и дати им подршку, али је за
продукцију аналитичких и дубоких постова потребно организовати и дубљу подршку: правну помоћ, размену искустава са колегама блогерима из Европе и света, берзу посла
и слично. Својевремено сам креирала пројекат Права блогера (pravablogera.in.rs), а идеја је била да обезбедимо правну
и економску подршку за развој овог облика грађанског новинарства на системском нивоу. Планирам да актуелизујем
рад на овом пројекту и позивам све који би помогли да ми се
јаве“, каже Ђермановићева.
Бранислава Антовић је поносна на све креативне младе
људе којима обилује наша блогосфера, а који не желе да седе
скрштених руку, већ инспиришу и друге да се не одричу свог
талента и маште, већ да их преточе у нешто само њихово, од
чега ће на крају и моћи да зараде.
Милош Петровић сматра да блогови о моди, храни и ручним радовима преузимају лидерску позицију.
„Блогинг причу најбоље промовишу успешни блогери
и блогови. Они ће бити подстицај за неке нове блогове. Саветујем људе да блогују, али да откривају неке нове нише
(башта, спортска опрема, намештај...), да пренесу бизнис
моделе са већ популарних блогова, али да их не копирају по
садржају. На блогерском вебу има места за све“, каже Милош.
Извор: Где инвестирати/еКапија
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

На основу члана 3 тачка 2 и члана 4 тачка 1 Споразума о
међусобним правима и обавезама у реализацији програма
или мера активне политике запошљавања за 2014. годину,
бр.404-48/II од 14.02.2014. и бр.1308-101-2/14 од 14.02.2014.
године, у складу са Локалним акционим планом запошљавања
Града Крушевца за 2014. годину (усвојеним Одлуком I бр.
022-540/13 од 26.12.2013. године)

Град Крушевац и Национална служба за
запошљавање дана 21.02.2014. године
Расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ
ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ
СУБВЕНЦИЈЕ
ЗА ОТВАРАЊЕ НОВИХ РАДНИХ
МЕСТА У 2014. ГОДИНИ
I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Субвенција за отварање нових радних места одобрава се
послодавцима ради запошљавања незапослених лица која се
воде на евиденцији Националне службе за запошљавање (у
даљем тексту: Национална служба).
Субвенција се одобрава у једнократном износу од
150.000,00 динара по незапосленом лицу, послодавцима
који запошљавају до 20 незапослених лица, односно до 19
незапослених лица када послодавац запошљава особе са
инвалидитетом. Однос запослених и незапослених за које се
тражи субвенција је највише до 1:5.
Послодавац, односно организациона јединица послодавца у
којој се запошљавају лица, мора бити регистрована најмање
три месеца пре датума подношења захтева.
Послодавац који је остварио право на субвенцију за отварање
нових радних места дужан је да закључи уговор о раду
са незапосленим лицем, на неодређено време, са пуним
радним временом, у трајању од најмање 24 месеца од дана
заснивања радног односа и да измирује обавезе по основу
доприноса за обавезно социјално осигурање, у складу са
законом.
Право на субвенцију за отварање нових радних места не
могу остварити:
државни органи, организације и други директни
и индиректни корисници буџетских средстава и
удружења грађана;
подносиоци захтева који обављају делатност у области
експлоатације угља, примарне пољопривредне
производње, финансијских услуга, мењачница и игара
на срећу;
подносиоци захтева који су користили субвенцију
по јавном позиву за иста лица у току претходних 5
година, рачунајући од дана одобравања средстава;
послодавци који нису успешно пословали 12 месеци
након правоснажног решења о усвајању плана
реорганизације и обустављању стечајног поступка
или након куповине привредног субјекта над којим је
правоснажним решењем окончан стечајни поступак.
Послодавац може само једном поднети захтев за доделу
субвенције за отварање нових радних места у току трајања
јавног позива.
Јавни позив за доделу субвенције за отварање нових радних
места представља основ за доделу de minimis државне
помоћи.

Бесплатна публикација о запошљавању

II ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА
Услови
Право на доделу субвенције за отварање нових радних места
послодавац може остварити под условом да:
има седиште или огранак на подручју града Крушевца;
запошљава лица са пребивалиштем на подручју града
Крушевца, а са евиденције Националне службе, на
новоотвореним радним местима;
поднесе захтев са бизнис планом;
одржи број запослених у последња три месеца која
претходе месецу у коме је поднет захтев, осим у
случају природног одлива запослених (остваривање
права на пензију, смрт запосленог и сл.);
уредно измирује обавезе по основу доприноса за
обавезно социјално осигурање за запослене, за
последња три месеца која претходе месецу у коме је
поднет захтев;
успешно послује;
измирио је раније уговорне обавезе и измирио
потраживања према Националној служби и Граду,
осим за обавезе чија је реализација у току;
не запошљава лица која су у периоду од шест месеци
пре подношења захтева за доделу субвенције била
у радном односу код тог послодавца, односно код
послодавца који је оснивач или повезано лице са
послодавцем подносиоцем захтева;
није привредни субјекат у тешкоћама, у смислу
законских прописа којима се регулише контрола и
додела државне помоћи.
Документација за подношење захтева:
захтев са бизнис планом на прописаном обрасцу;
фотокопија решења AПР или другог надлежног органа
о упису у регистар, уколико подносилац захтева није
регистрован у АПР;
уверење са евиденције Националне службе за лице за
које се тражи субвенција;
фотокопија личне карте лица за које се тражи
субвенција;
пореска пријава о обрачунатим и уплаћеним
доприносима за обавезно социјално осигурање на
зараде/накнаде за последња три месеца која претходе
месецу у коме је поднет захтев, оверена од стране
Пореске управе или уверење из Пореске управе, ако
нема запослене раднике;
завршни рачун оверен од стране Народне банке
за годину која претходи години у којој се подноси
захтев или скраћени биланс успеха, односно преглед
прихода и расхода и финансијског резултата за
претходну годину за подносиоце захтева који воде
просто књиговодство (завршни рачун не достављају
подносиоци захтева који су регистровали делатност у
текућој години);
потврда банке о промету на текућем рачуну подносиоца
захтева за последња три месеца која претходе месецу
у коме је поднет захтев;
писана изјава подносиоца захтева о свим другим
de minimis државним помоћима које је добио у
претходном трогодишњем фискалном периоду или
изјава подносиоца захтева да није користио de minimis
државну помоћ;
доказ о власништву/закупу пословног простора;
доказ о власништву/закупу опреме;
доказ о обезбеђеном пласману робе у земљи/
иностранству, уколико подносилац захтева располаже
истим.
Град и Национална служба задржавају право да траже и друге
доказе релевантне за одлучивање о захтеву подносиоца.

26.02.2014. | Број 558 |

9

III ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Одлука о додели субвенције за отварање нових радних места
доноси се на основу провере и бодовања поднетог захтева са
бизнис планом.
Провера поднетих захтева
Град и Национална служба врше проверу поднетих захтева,
односно проверу испуњености услова Јавног позива и
приложене документације. Захтеви који не испуњавају услове
предвиђене Јавним позивом неће се даље разматрати.
Бодовање поднетих захтева
Приликом бодовања захтева са бизнис планом узимају се у
обзир следећи критеријуми: врста делатности, претходно
коришћена средства Националне службе и Града, структура
лица која се запошљавају, дужина обављања делатности
послодавца, повећање броја запослених код послодавца у
претходна 3 месеца пословања, потребни ресурси (пословни
простор, опрема и обртна средства), тржиште продаје (купци
и конкуренти) и финансијски показатељи.
Приоритети за доделу субвенције
Приоритет при додели субвенције има послодавац који
запошљава лице из категорије теже запошљивих, и то:
дугорочно незапослена лица, односно лица која су
незапослена дуже од 12 месеци
незапослени
без
квалификација
или
нискоквалификовани
вишак запослених
особе са инвалидитетом
Роми
избегла и расељена лица
повратници по Споразуму о реадмисији
млади до 30 година
старији од 50 година
жене и рурално становништво
жртве породичног насиља и трговине људима и
корисници новчане социјалне помоћи.
Одлука о додели субвенције за отварање нових
радних места
Одлуку о одобравању субвенција, на основу мишљења
Националне службе и предлога одлуке Комисије за избор
корисника средстава, доноси Град најмање једном месечно.
Одлука о додели субвенције послодавцима за отварање нових
радних места објављује се на сајту Града. Град задржава
право да приликом одлучивања по поднетом захтеву изврши
евентуално смањење предвиђеног броја лица из захтева са
бизнис планом.
Захтеви који испуњавају услове Јавног позива, а нису
обухваћени одлуком о додели субвенције за отварање нових
радних места, биће у разматрању до утрошка финансијских
средстава.

IV ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА
Градоначелник Града Крушевца, директор филијале
Националне службе и подносилац захтева закључују уговор
којим се уређују међусобна права и обавезе и на основу кога
се врши исплата субвенције.
Документација за закључивање уговора:
доказ о заснивању радног односа на неодређено
време за лица која се запошљавају (уговор о раду
и пријава на обавезно социјално осигурање); датум
заснивања радног односа не сме да буде пре датума
подношења захтева
средства обезбеђења уговорних обавеза
фотокопија картона депонованих потписа и
писани пристанак корисника средстава и жиранта за
прикупљање и обраду података о личности.
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Средства обезбеђења су следећа:
1. ЗА ПРЕДУЗЕТНИКА:
за одобрена средства у износу до 300.000,00
динара – две истоветне бланко личне менице
корисника средстава са једним жирантом са меничним
овлашћењима;
за одобрена средства у износу од 300.001,00 до
600.000,00 динара – две истоветне бланко личне
менице корисника средстава са два жиранта са
меничним овлашћењима;
Уколико корисник средстава није у могућности да
обезбеди менице као средство обезбеђења за износе
до 600.000,00 динара, може приложити једно од
доленаведених додатних средстава обезбеђења, с
тим да гаранција банке у овом случају мора бити у
двоструко већој вредности од износа субвенције.
за одобрена средства у износу од 600.001,00
динара до 1.000.000,00 динара – две истоветне
бланко личне менице корисника средстава са два
жиранта са меничним овлашћењима и додатно
средство обезбеђења по избору:

хипотеку првог реда на непокретности
двоструко веће вредности од износа
субвенције или

заложно право на покретним стварима
троструко веће вредности од износа
субвенције или

гаранцију банке у вредности износа
субвенције у трајању од 30 месеци или

уговорно јемство;
за одобрена средства у износу од 1.000.001,00
динара и више - две истоветне бланко личне менице
корисника средстава са два жиранта са меничним
овлашћењима и гаранција банке у вредности износа
субвенције у трајању од 30 месеци.
2.
-

ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ:
за одобрена средства у износу до 600.000,00
динара – две истоветне бланко соло менице са
меничним овлашћењима или једно од доленаведених
додатних средстава обезбеђења;
за одобрена средства у износу од 600.001,00
динара до 1.000.000,00 динара – две истоветне
бланко соло менице са меничним овлашћењима и
додатно средство обезбеђења по избору:

хипотеку првог реда на непокретности
двоструко веће вредности од износа
субвенције или

заложно право на покретним стварима
троструко веће вредности од износа
субвенције или

гаранцију банке у вредности износа
субвенције у трајању од 30 месеци;
за одобрена средства у износу од 1.000.001,00
динара и више - две истоветне бланко соло менице
са меничним овлашћењима и гаранција банке у
вредности износа субвенције у трајању од 30 месеци.
Жирант може бити свако пословно способно физичко лице,
не старије од 65 година, које има редовна месечна примања
на име зараде или пензије, независно од висине примања,
као и физичко лице које самостално обавља делатност
(предузетник).
Покретна имовина која је предмет ручне залоге мора бити
осигурана најкраће у периоду трајања уговорне обавезе и
полиса осигурања винкулирана (пренето право коришћења)
у корист Националне службе. Предмет заложног права на
покретној имовини не могу бити возила.

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

V ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА
Послодавац - корисник субвенције дужан је да:
лица за која је остварио право на субвенцију задржи
у радном односу на неодређено време, са пуним
радним временом, у трајању од најмање 24 месеца од
дана заснивања радног односа; у случају престанка
радног односа са лицем за које је оствaрено право,
послодавац је у обавези да у року од 30 дана од
дана престанка радног односа заснује радни однос
на неодређено време са другим незапосленим и да
то лице задржи у радном односу најмање до истека
уговором предвиђеног рока, увећаног за период у
коме је извршена замена;
измирује обавезе по основу доприноса за обавезно
социјално осигурање у складу са законом;
делатност у периоду реализације уговорне
обавезе обавља на територији Града;
омогући Националној служби праћење реализације
уговорне обавезе;
достави Националној служби доказe о реализацији
уговорне обавезе;
обавести Националну службу и Град о свим променама
које су од значаја за реализацију уговора, у року од 8
дана од дана настанка промене.
Послодавац - корисник субвенције који не испуни обавезе

утврђене уговором, дужан је да Националној служби врати
износ исплаћене субвенције, сразмерно проценту реализације
уговорне обавезе, увећане за законску затезну камату од
датума преноса средстава, а Национална служба се обавезује
да уплаћена средства врати Граду.

VI ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Захтев са бизнис планом подноси се препорученом поштом или
доставом преко писарнице Градске управе Града Крушевца,
са назнаком на коверти: „Пријава за доделу субвенције за
програм отварања нових радних места“. Захтев се подноси
на прописаном обрасцу који се може добити у Служби за
економски развој и инвестиције Градске управе (бр.25) или
преузети са сајта www.krusevac.rs.
Додатне информације могу се добити у Служби за економски
развој и инвестиције Градске управе Града Крушевца (или на
телефоне: 414-720, 414-820).
Јавни позив је отворен од дана објављивања до
утрошка средстава издвојених за ову намену.
Исплата средстава на име субвенције за отварање
нових радних места биће извршена сразмерно
остварењу буџета Града Крушевца.
Непотпуна документација неће се узимати у разматрање.

Клубови за тражење посла
Сигуран наступ на
тржишту рада
информишите се код свог
саветодавца

Бесплатна публикација о запошљавању
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На основу члана 3 тачка 2 и члана 4 тачка 1 Споразума о
међусобним правима и обавезама у реализацији програма
или мера активне политике запошљавања за 2014. годину, бр.
404-48/II од 14.02.2014. и бр. 1308-101-2/14 од 14.02.2014.
године, у складу са Локалним акционим планом запошљавања
Града Крушевца за 2014. годину (усвојеним Одлуком I бр.022540/13 од 26.12.2013. године)

Град Крушевац и Национална служба за
запошљавање дана 21.02.2014. године
Расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ
НЕЗАПОСЛЕНИМ ЛИЦИМА
ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА
САМОЗАПОШЉАВАЊЕ
У 2014. ГОДИНИ
I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Субвенција за самозапошљавање намењена је незапосленим
лицима која се воде на евиденцији Националне службе за
запошљавање (у даљем тексту: Национална служба) и имају
завршену обуку за започињање сопственог посла.
Субвенција за самозапошљавање додељује се незапосленом
лицу у једнократном износу од 180.000,00 динара, ради
оснивања радње, задруге или другог облика предузетништва
или оснивања привредног друштва, уколико оснивач заснива
у њему радни однос.
Незапослено лице које оствари право на субвенцију за
самозапошљавање у обавези је да обавља регистровану
делатност најмање 12 месеци.
Право на субвенцију може се остварити и удруживањем
више незапослених лица, оснивањем привредног друштва
ради самозапошљавања. Уколико се више незапослених
лица удружи, у складу са законом, свако лице појединачно
подноси захтев за самозапошљавање и остваривање права на
субвенцију од 180.000,00 динара.
Право на субвенцију за самозапошљавање не може да
оствари незапослени:
за обављање делатности у области експлоатације
угља, трговине, примарне пољопривредне производње,
финансијских услуга, мењачница, игара на срећу и др.
за обављање послова/делатности за које је решењем
о инвалидности или решењем о процени радне
способности и могућности запослења или одржања
запослења утврђено да особа са инвалидитетом не може
да обавља;
за оснивање удружења грађана;
који је остварио право на исплату новчане накнаде у
једнократном износу за самозапошљавање;
који је користио субвенцију за самозапошљавање
по јавном позиву Националне службе и Града у току
претходних 5 година, рачунајући од дана одобравања
средстава.
У току трајања Јавног позива незапослено лице може само
једном поднети захтев за одобравање субвенције.
Јавни позив за доделу субвенције за самозапошљавање
представља основ за добијање de minimis државне помоћи.

12

| Број 558 | 26.02.2014.

II ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА
Услови
Право на доделу субвенције за самозапошљавање може
остварити незапослени ако је:
са пребивалиштем на подручју града Крушевца;
поднео захтев са бизнис планом;
пријављен на евиденцију незапослених Националне
службе за запошљавање најмање месец дана пре дана
подношења захтева; aко је подносилац захтева особа
са инвалидитетом, време проведено на евиденцији није
услов за учешће у Јавном позиву и
завршио инструктивну обуку за самозапошљавање по
плану и програму обуке у организацији Националне
службе или друге одговарајуће организације.
Документација за подношење захтева:
захтев са бизнис планом на прописаном обрасцу
уверење са евиденције Националне службе
фотокопија личне карте подносиоца
доказ о завршеној обуци
писана изјава подносиоца захтева о свим другим de
minimis државним помоћима које је добио у претходном
трогодишњем фискалном периоду
доказ о власништву пословног простора, уколико
подносилац захтева располаже истим
доказ о власништву опреме, уколико подносилац захтева
располаже истом
доказ о категорији лица које се самозапошљава, а
припада теже запошљивим или рањивим категоријама.
У случају када је подносилац захтева особа са инвалидитетом,
потребно је доставити и решење о инвалидности или процени
радне способности, којим је утврђено да подносилац захтева
може обављати послове, односно делатности наведене у
захтеву са бизнис планом.
Град и Национална служба задржавају право да траже и друге
доказе релевантне за одлучивање о захтеву подносиоца.

III ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Одлука о додели субвенције за самозапошљавање доноси се
на основу провере и бодовања поднетог захтева са бизнис
планом.
Провера поднетих захтева
Град и Национална служба врше проверу поднетих захтева,
односно проверу испуњености услова Јавног позива и
приложене документације. Захтеви који не испуњавају услове
предвиђене Јавним позивом неће се даље разматрати.
Бодовање поднетих захтева
Приликом бодовања захтева са бизнис планом узимају се у
обзир следећи критеријуми: врста делатности, структура
лица која се запошљавају, тржиште (купци, конкуренти и
добављачи), потребни ресурси (пословни простор и опрема),
финансијски показатељи.
Одлука о додели субвенције за самозапошљавање
Одлуку о одобравању субвенција, на основу мишљења
Националне службе и предлога одлуке Комисије за избор
корисника средстава, доноси Град најмање једном месечно.
Одлука о додели субвенције за самозапошљавање објављује
се на сајту Града. Приликом доношења одлуке узима се у
обзир и датум подношења захтева, односно уколико постоји
већи број захтева са истим бројем бодова, предност ће бити
дата захтевима који су раније поднети.
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IV ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

V ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА

Градоначелник Града Крушевца, директор филијале
Националне службе и подносилац захтева закључују уговор,
којим се уређују међусобна права и обавезе и на основу кога
се врши исплата субвенције. Лице је у обавези да отпочне
обављање регистроване делатности након подношења
захтева, а најкасније до датума потписивања уговора.

Корисник субвенције дужан је да:
обавља регистровану делатност најмање 12 месеци,
почев од дана отпочињања обављања делатности;
измирује обавезе по основу јавних прихода, од дана
отпочињања делатности до периода наведеног у
уговору;
Националној служби омогући праћење реализације
уговорне обавезе;
Националној служби достави доказе о реализацији
уговорне обавезе и
обавести Националну службу и Град о свим променама
које су од значаја за реализацију уговора у року од 8
дана од дана настанка промене.
У случају да корисник средстава не испуни обавезе утврђене
уговором, дужан је да Националној служби врати износ
исплаћене субвенције, сразмерно проценту реализације
уговорне обавезе, увећан за законску затезну камату од
датума преноса средстава, а Национална служба се обавезује
да уплаћена средства врати Граду.

Документација за закључивање уговора:
фотокопија решења АПР или надлежног органа о упису у
регистар, уколико подносилац захтева ниje регистрован у АПР
фотокопија решења о ПИБ-у
фотокопија пријаве на обавезно социјално осигурање
фотокопија уговора о отварању рачуна или картице
текућег рачуна
фотокопија картона депонованих потписа
фотокопија личне карте подносиоца захтева
инструмент обезбеђења уговорних обавеза
фотокопија личне карте жиранта и други докази у
зависности од статуса жиранта и
писани пристанак подносиоца захтева и жиранта за
прикупљање и обраду података о личности.
Средства обезбеђења уговорних обавеза
Приликом закључивања уговора подноси се једно од
наведених средстава обезбеђења уговорних обавеза, и то:
две истоветне бланко личне менице корисника средстава
са једним жирантом и меничним овлашћењима или
заложно право на покретну имовину (осим возила)
троструко веће вредности од износа субвенције или
хипотека првог реда на непокретности двоструко веће
вредности од износа субвенције или
гаранција банке двоструко веће вредности од износа
субвенције или
уговорно јемство.
Жирант може бити свако пословно способно физичко лице,
не старије од 65 година, које има редовна месечна примања
на име зараде или пензије, независно од висине примања,
као и физичко лице које самостално обавља своју делатност
(предузетник).
Покретна имовина која је предмет ручне залоге мора бити
осигурана најкраће у периоду трајања уговорне обавезе и
полиса осигурања винкулирана (пренето право коришћења)
у корист Националне службе.

VI ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Захтев са бизнис планом подноси се препорученом поштом или
доставом преко писарнице Градске управе Града Крушевца,
са назнаком на коверти: „Пријава за доделу субвенције за
програм самозапошљавања“.
Захтев се подноси на прописаном обрасцу, који се може
добити у Служби за економски развој и инвестиције Градске
управе (бр.25) или преузети са сајта www.krusevac.rs.
Додатне информације могу се добити у Служби за економски
развој и инвестиције Градске управе Града Крушевца (или на
телефон 414-720, 414-820).
Јавни позив је отворен од дана објављивања до
утрошка средстава издвојених за ову намену.
Исплата
средстава
на
име
субвенције
за
самозапошљавање
биће
извршена
сразмерно
остварењу буџета Града Крушевца.
Непотпуна документација се неће узимати у разматрање.

Позив за пружаоце услуга у области образовања одраслих
У оквиру пројекта чији је носилац Регионални центар
за друштвено-економски развој Банат, финансираног
од стране ИПА програма Европске уније „Социјалноекономски развој Дунавске регије у Србији“ и Аустријске
развојне агенције, под називом “Образовањем до лакшег

Позив је отворен за све пружаоце услуга у области
образовања одраслих (компаније, тренери, јавне образовне
институције, невладине организације…). Заинтересовани
пружаоци услуга треба да имају најмање три године
професионалног искуства, релевантне квалификације и
потребу за континуираним професионалним развојем.

пружаоци услуга у области образовања одраслих да
доставе своје пријаве.

Сви који успешно прођу процес селекције биће уписани
у регистар РЕЦ Банат као ауторизовани пружаоци услуга
образовања одраслих и промовисани на интернет адреси.

Резултат ове иницијативе је да према међународним
стандардима процени и селектује пружаоце услуга у
области образовања одраслих, а за подршку пословању
Регионалном едукативном центру Банат у Зрењанину
(у даљем тексту: РЕЦ Банат), успостављеном у оквиру
пројекта „Образовањем до лакшег запошљавања“.

Пријаве се подносе на адресу: Регионални центар за
друштвено-економски развој Банат, Чарнојевићева
1, 23000 Зрењанин, са назнаком: „Позив за пружаоце
услуга у области образовања одраслих“. Образац за
пријављивање можете пронаћи на адреси: www.banat.rs.
Рок за пријаву је 15. март 2014. године.

запошљавања”(Education to Easier Employment - E3) - ref. no:
6526-00/2011/GRANT30, позивају се заинтересовани

Бесплатна публикација о запошљавању
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204
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.
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Администрација и управа

Администрација и управа
Бе о г ра д
МАРИНА АНТОНИЋ
ПР ИЗВРШИТЕЉ

11000 Београд, Адмирала Вуковића 29
тел. 011/3970-849, 060/6633-362

Помоћник извршитеља - приправник

на период неопходан за испуњење законских
услова за полагање испита за извршитеља, за рад у
Београду
2 извршиоца
УСЛОВИ: да је кандидат држављањин Републике Србије, да је
стекао диплому правног факултета - дипломирани правник, да се
против кандидата не води истрага за кривично дело, односно да
није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од
најмање шест месеци. Пријаве слати на е-mail: izvrsenje.аntonic@
gmail.com. Рок за конкурисање: 05.03.2014. године. Канцеларија
извршитеља ће контактирати само кандидате који уђу у ужи избор.
Одабир кандидата се заснива на подацима из биографије кандидата. Конкурс је отворен за све који испуњавају услове. Место,
дан и време провере оспособљености, знања и вештина у поступку
одабира кандидата утврдиће се накнадно, о чему ће кандидати
који уђу ужи избор бити појединачно обавештени. Са кандидатима
који буду изабрани закључује се уговор о стручном оспособљавању ради обављања приравничког стажа за полагање стручног
испита за извршитеља.

Ч ачак
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ

32240 Лучани, Југословенске армије 5

Послови канцеларијске контроле за
физичка лица
на одређено време од 3 месеца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, високо образовање стечено на студијама другог степена (дипломске академске студије
- мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке
струковне студије) у образовно-научном пољу друштвено-хуманистичких наука, област економских наука по четворогодишњем
наставном плану, односно завршене основне студије на економском факултету у трајању од најмање четири године, познавање
рада на рачунару. Поред посебних услова, кандидат мора имати
једну годину радног искуства и положен државни стручни испит.
Кандидат треба да испуњава и услове из члана 6 Закона о радним
односима у државним органима: да је пунолетан, да је држављанин Републике Србије, да има општу здравствену способност и 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 са доказима
о испуњавању услова, који не могу бити старији од шест месеци,
подносе се у оригиналу или у овереној фотокопији Општинској
управи Општине Лучани, у року од 8 дана од дана објављивања,
са назнаком: „За оглас“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се разматрати.

Ваша права адреса:
Бесплатна публикација о запошљавању

Ја г о д ина
ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ,
ГРАЂЕВИНСКЕ, КОМУНАЛНЕ, СТАМБЕНЕ И
ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
35000 Јагодина, Краља Петра I 6

Управни послови у области урбанизма и
грађевинарства

за рад у Градској управи за урбанизам, грађевинске,
комуналне, стамбене и имовинско-правне послове,
на одређено време од 3 месеца
УСЛОВИ: висока школска спрема - VII степен стручне спреме,
правни факултет, 3 године радног стажа, положен државни стручни испит. 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 поседује општу здравствену способност.
Пријаве на оглас, са доказима о испуњавању услова, подносе се
у року од 8 дана од дана објављивања, на горенаведену адресу.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

АГЕНЦИЈА ЗА МАЛА И СРЕДЊА
ПРЕДУЗЕЋА И РЕГИСТРОВАНА
ПОЉОПРИВРЕДНА ДОМАЋИНСТВА
ЈАГОДИНА
35000 Јагодина, Краља Петра I 4

Технички секретар
УСЛОВИ: средња школска спрема - IV степен стручне спреме, гимназија, електротехничка, правно-економска, пољопривредна школа, најмање 6 месеци радног искуства и положен државни стручни
испит. 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 поседује 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.

Ле с к о в а ц
АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА ЂУШИЋ
16000 Лесковац, Пана Ђукића 28
тел. 016/236-080

Адвокатски приправник
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен правни факултет,
висока просечна оцена на студијама. Приправнички стаж траје 24
месеца. Ближе информације могу се добити у адвокатској канцеларији Ђушић или на број телефона: 016/236-080.
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ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРУЖАЊЕ
УСЛУГА ГРАЂАНИМА
ГРАДСКИ УСЛУЖНИ ЦЕНТАР
ГРАДА ЛЕСКОВЦА
16000 Лесковац, Трг револуције бб

Административни послови из области
пореске администрације - пријем пријава

на одређено време до повратка привремено одсутног
запосленог
УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, друштвеног смера, једна година радног искуства; познавање рада на рачунару; положен стручни испит за рад у органима државне управе и локалне самоуправе.
Уз пријаву поднети следећу документацију: оригинал или оверену фотокопију дипломе о стручној спреми, лекарско уверење да
кандидат поседује општу здравствену способност (не старије од 6
месеци), извод из матичне књиге рођених (не старији од 6 месеци), уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), уверење
да кандидат није осуђиван за кривично дело на безусловну казну
затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини
неподобним за обављање послова у државном органу (не старије
од 6 месеци), уверење о положеном стручном испиту за рад у
органима државне управе и локалне самоуправе, фотокопију радне књижице, сертификат о познавању рада на рачунару. Пријава
на оглас са доказима о испуњавању услова подноси се у року од
8 дана од дана објављивања, на адресу: Градска управа за пружање услуга грађанима - Градски услужни центар Града Лесковца,
Трг револуције бб, 16000 Лесковац. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати.

Н о в и Са д
ВЛАДА АП ВОЈВОДИНЕ
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА
ОБРАЗОВАЊЕ,
УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16
тел. 021/4874-372

Стручни сарадник за образовање и
васпитање и ученички стандард
на одређено време, најдуже 12 месеци

УСЛОВИ: високо образовање у пољу друштвено-хуманистичких
наука стечено на студијама другог степена (дипломске академске
студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије) или на основним студијама у трајању
од најмање четири године и завршеним приправничким стажом,
односно са најмање годину дана радног стажа у струци и положеним државним стручним испитом или са најмање пет година радног стажа у покрајинској управи и положеним државним стручним
испитом, са стеченим високим образовањем на студијима првог
степена (основне академске студије) и са најмање четири године
радног стажа у струци и положеним државним стручним испитом
или са најмање пет година радног стажа у покрајинској управи и
положеним државним стручним испитом, стручна оспособљеност
за обављање мање сложених послова, основни ниво оспособљености за рад на рачунару (ЕCDL START) и пробни рад од три месеца.
Опис послова радног места: обавља мање сложене управне, студијско-аналитичке и стручно-оперативне послове из области
образовања одраслих, образовања деце са сметњама у развоју,
послове из области основног музичког и основног балетског
образовања, као и послове из области предшколског, основног и
средњег образовања и васпитања и ученичког стандарда, прати
прописе и стање у области образовања и васпитања и ученичког
стандарда, проучава и прати потребе за кадровима одређеног
образовног профила, предлаже, прати и проучава потребе за осни-
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вањем, односно укидањем основних и средњих школа и припрема
предлог мреже средњих школа и установа ученичког стандарда
на територији Покрајине, учествује у утврђивању испуњености
услова за почетак рада и обављање делатности предшколских
установа и основних школа, учествује у поступку давања сагласности на мрежу основних школа коју утврђује јединица локалне
самоуправе и у поступку давања сагласности на промену назива
основне школе, обавља опште правне и административне послове
обраде захтева за давање сагласности за проширење делатности
предшколске установе, основне и средње школе, обавља стручно-оперативне послове обраде захтева за давање сагласности
на одлуку о промени назива или седишта предшколске установе,
основне или средње школе, обавља управне и стручно-оперативне
послове обраде захтева за давање сагласности на одлуку о избору или разрешењу директора у предшколским установама, основним и средњим школама и предлаже давање или одбијање давања
сагласности, обавља управне и стручно-оперативне послове обраде захтева за промену страног језика у основним школама и предлаже давање или одбијање давања сагласности; учествује у предлагању услова за брже напредовање ученика у основној школи;
прикупља податке и учествује у припремању одлуке о броју ученика за упис у средњу школу и учествује у припремању конкурса за
упис ученика у средње школе; учествује у поступку давања сагласности средњим школама на број ученика за упис на преквалификацију, доквалификацију и специјализацију; обавља управне и
стручно - оперативне послове у поступку одлучивања о правима и
обавезама ученика на смештај у установама ученичког стандарда;
припрема решења о додели финансијсих средстава предшколским
установама, основним и средњим школама по основу пројеката из
области предшколског васпитања, основног и средњег образовања
и васпитања који су од интереса за Покрајину; обавља и друге
послове по налогу покрајинског секретара, заменика покрајинског
секретара, помоћника покрајинског секретара за систем образовања, начелника Одељења и шефа Одсека.
Посебни услови: У радни однос у државном органу не може бити
примљено лице које је осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело
које га чини неподобним за обављање послова у државном органу.
Одлуку о избору између пријављених кандидата доноси покрајински секретар за образовање, управу и националне заједнице.
Место рада: Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16.
Рок за подношење пријаве је 8 дана.
Адреса на коју се подносе пријаве: Покрајински секретаријат за
образовање, управу и националне заједнице, Булевар Михајла
Пупина 16, Нови Сад.
Докази који се прилажу: пријава на оглас у којој је потребно навести тачну адресу становања и контакт телефон; фотокопија личне
карте, односно испис очитане биометријске личне карте; оверена фотокопија радне књижице; CV - радна биографија; уверење
о држављанству, не старије од шест месеци (оригинал или оверена фотокопија); извод из матичне књиге рођених (оригинал или
оверена фотокопија); уверење о некажњавању издато од стране
МУП-а, не старије од шест месеци; доказ о одговарајућој стручној спреми (оригинал или оверена фотокопија дипломе); писана
потврда о оспособљености за рад на рачунару (ЕCDL START) - оригинал или оверена фотокопија; уверење о положеном државном
стручном испиту за рад у органу управе (оригинал или оверена
фотокопија); фотокопија доказа о радном стажу у струци (потврде,
решења, уговори и други акти из којих се може утврдити на којим
пословима и са којом стручном спремом је стечен радни стаж).
Напомена: Кандидат који буде изабран дужан је да достави лекарско уверење о општој здравственој способности, не старије од 6
месеци.

Највећа понуда
слободних послова
на једном месту
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ВЛАДА АП ВОЈВОДИНЕ
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА
ОБРАЗОВАЊЕ,
УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16
тел. 021/4874-372

Стручни сарадник за опште правне послове
на одређено време, најдуже 12 месеци

УСЛОВИ: високо образовање у области правних наука стечено на
студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер,
специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне
студије) или на основним студијама у трајању од најмање четири
године и завршеним приправничким стажом, односно са најмање
годину дана радног стажа у струци и положеним државним стручним испитом или са најмање пет година радног стажа у покрајинској управи и положеним државним стручним испитом; са стеченим
високим образовањем на студијима првог степена (основне академске студије) и са најмање четири године радног стажа у струци и положеним државним стручним испитом или са најмање пет
година радног стажа у покрајинској управи и положеним државним
стручним испитом, стручна оспособљеност за обављање мање сложених послова, основни ниво оспособљености за рад на рачунару
(ЕCDL START) и пробни рад од три месеца.
Опис послова радног места: обавља мање сложене опште правне,
управне, студијско-аналитичке и стручно-оперативне послове из
области образовања и васпитања; прати прописе којима се уређује
систем образовања; обавља послове нострификације сведочанстава и диплома стечених у иностранству, наставне планове и програме основног и средњег образовања и васпитања, ратификоване међународне споразуме којима се уређује област образовања,
ратификоване конвенције о признавању сведочанстава и диплома,
системе образовања у другим државама и промене у системима
образовања у другим државама; обавља управне, документационе и статистичко-евиденционе послове у поступку нострификације сведочанстава и диплома основних и средњих школа стечених у иностранству и у поступку признавања извршених обавеза
у основним и средњим школама у иностранству; води евиденцију
о нострификованим сведочанствима и дипломама; учествује у
поступку провере веродостојности школских исправа стечених у
земљи и у иностранству; припрема мишљења о примени закона и
других прописа у области предшколског, основног и средњег образовања и васпитања; пружа правну помоћ образовно - васпитним
установама, ученицима, њиховим родитељима и другим физичким
и правним лицима из области предшколског, основног и средњег
образовања и васпитања; припрема мишљења о примени прописа
које су донели покрајински органи на захтев образовно - васпитних
установа, ученика, њихових родитеља и других грађана; учествује
у припремању мишљења, сагласности, одлука, општих аката и других прописа из делокруга Сектора; обавља и друге мање сложене
послове по налогу покрајинског секретара, заменика покрајинског
секретара, помоћника покрајинског секретара за систем образовања и начелника Одељења.
Посебни услови: У радни однос у државном органу не може бити
примљено лице које је осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело
које га чини неподобним за обављање послова у државном органу.
Одлуку о избору између пријављених кандидата доноси покрајински секретар за образовање, управу и националне заједнице.
Место рада: Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16.
Рок за подношење пријаве је 8 дана.
Адреса на коју се подносе пријаве: Покрајински секретаријат за
образовање, управу и националне заједнице, Булевар Михајла
Пупина 16, Нови Сад.
Докази који се прилажу: пријава на оглас у којој је потребно навести тачну адресу становања и контакт телефон; фотокопију личне
карте, односно испис очитане биометријске личне карте; оверену фотокопију радне књижице; CV - радна биографија; уверење
о држављанству, не старије од шест месеци (оригинал или овере-
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на фотокопија); извод из матичне књиге рођених (оригинал или
оверена фотокопија); уверење о некажњавању издато од стране
МУП-а, не старије од шест месеци; доказ о одговарајућој стручној спреми (оригинал или оверена фотокопија дипломе); писана
потврда о оспособљености за рад на рачунару (ЕCDL START) - оригинал или оверена фотокопија; уверење о положеном државном
стручном испиту за рад у органу управе или о положеном правосудном испиту (оригинал или оверена фотокопија); фотокопија
доказа о радном стажу у струци (потврде, решења, уговори и други акти из којих се може утврдити на којим пословима и са којом
стручном спремом је стечен радни стаж).
Напомена: кандидат који буде изабран дужан је да достави лекарско уверење о општој здравственој способности - не старије од 6
месеци.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОПШТИНСКА УПРАВА ТИТЕЛ
Тител, Главна 1

Оглас објављен 27.11.2013. године у публикацији „Послови“, поништава се за радна места: порески инспектор;
послови јавних набавки, нормативно - правни послови;
порески извршитељ; администратор система за одржавање и имплементацију информационог система и информатичке опреме - ИТ администратор; послови Кабинета
председника Општине.

Пож аревац
ОПШТИНСКА УПРАВА

12300 Петровац на Млави, Српских владара 165

Виши сарадник из области предшколског и
школског образовања и бирачких спискова
на одређено време од 6 месеци

УСЛОВИ: виша стручна спрема, економског смера, 1 година радног
искуства у струци.

Виши сарадник за послове председника
Општине и Општинског већа
на одређено време од 6 месеци

УСЛОВИ: виша стручна спрема, 1 година радног искуства у струци.

Стручни сарадник за послове ликвидатуре
на одређено време од 6 месеци

УСЛОВИ: висока стручна спрема, економског смера, 1 година радног искуства у струци.
ОСТАЛО: Уз пријаву на оглас доставити: доказ да је лице држављанин Републике Србије - уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, фотокопију личне карте (све странице), да има
прописану стручну спрему (оверена фотокопија дипломе), доказ
да има прописано радно искуство (оверена фотокопија радне књижице), уверење о општој здравственој способности (лекарско уверење), уверење да се не води истрага, нити се спроводе истражне
радње, нити се води кривични поступак по оптужници и оптужном предлогу који није правноснажно окончан, уверење да није
осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за
обављање послова у државном органу. Оглас је отворен 8 дана од
дана објављивања. Пријаве на оглас са потребном документацијом
слати на адресу Општине.

26.02.2014. | Број 558 |

17

Администрација и управа / Трговина и услуге

П р о ку п љ е

В ра њ е

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ „ТОПЛИЦЕ“

ГРАД ВРАЊЕ - ГРАДСКО ВЕЋЕ

18400 Прокупље, Пасјачка 2

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: завршен филозофски факултет, смер историја, правни
или економски факултет, најмање пет година радног искуства у
струци и положен стручни испит из архивистике, да кандидат поседује организаторске способности за обављање пословодне функције, да није осуђиван за кривична дела против службене дужности која га чине неподобним за обављање ове функције, да је
држављанин Републике Србије, да има психичку, физичку и здравствену способност за рад. Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, податке о
образовању, податке о посебним областима знања. Докази који се
прилажу уз пријаву на конкурс: уверење о држављанству, извод из
матичне књиге рођених, диплому о стручној спреми, докази којима се потврђују стручна знања и способности, доказ да кандидат
није под истрагом, да се против њега не води кривични поступак,
односно да против њега није подигнута оптужница, доказ да кандидат није осуђиван, кратак преглед биографских података. Кандидат за директора дужан је да предложи програм рада и развоја
установе, као саставни део конкурсне документације (члан 36 став
2 Закона о култури, „Сл. гласник РС“, бр. 72/2009). Пријаве и докази који се прилажу уз пријаву подносе се у писаном облику, препорученом пошиљком или лично на горенаведену адресу (писарница), са назнаком: За јавни конкурс - избор директора Историјског
архива „Топлице“ Прокупље. Управни одбор је дужан да у року од
8 дана од дана истека рока огласа изврши избор кандидата који
испуњавају услове за избор и предлог достави оснивачу. Оснивач
именује дирктора установе на основу предлога Управног одбора.
Пријаве уз које нису приложени сви тражени докази, у оригиналу или у овереној фотокопији, као и непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати.

Сомбор
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА СИВАЦ
25223 Сивац, Маршала Тита 197
тел. 025/714-040

Секретар Месне заједнице Сивац
на период од четири године

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду
(„Службени гласник РС“, бр. 24/05 и 61/05), кандидат мора да
испуњава и посебне услове за обављање послова: IV степен стручне спреме, да није осуђиван за кривична дела против службене
дужности и кривична дела против привреде. Пријава на оглас мора
да садржи: кратку биографију кандидата, уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење да кандидат није
осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кривично дело које га чине неподобним
за обављање послова у месној заједници и доказ о стручној спреми. Рок за подношење пријавa је 8 дана од дана објављивања.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаве
се достављају на горенаведену адресу.

17500 Врање, Краља Милана 1
тел. 017/402-335

Заменик начелника Градске управе Града
Врања
на период од 5 година

УСЛОВИ: Општи услови: да је кандидат држављанин РС, да је
пунолетан, да има општу здравствену способност, да се против
њега не води кривични поступак и да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за
кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у
државном органу. Посебни услови: да има прописану стручну спрему: завршен правни факултет, најмање 5 година радног искуства у
струци и положен стручни испит за запослене у органима државне
управе. Кандидат је уз пријаву на оглас дужан да достави: диплому о стеченој стручној спреми, извод из матичне књиге рођених,
уверење о држављанству (не старије од шест месеци), уверење
о положеном стручном испиту за запослене у органима државне
управе, уверење да се против кандидата не води кривични постпак
(уверење основног и вишег суда), уверење да кандидат није осуђиван за кривична дела (уверење полицијске управе), одговарајући
доказ о радном искуству у струци. Уверење о општој здравственој
способности изабрани кандидат ће доставити по коначности одлуке о избору. Докази о испуњености горенаведених услова подносе
се у оригиналу и у овереној фотокопији. Пријаву са потпуним доказима о испуњености свих услова огласа слати на адресу: Писарница Града Врања, Краља Милана 1, канцеларија бр. 2, у приземљу
зграде, са назнаком: „За Градско веће“. Рок за подношење пријаве
је 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“ и „Службеном гласнику Републике Србије“. Неблаговремене, непотпуне и
неразумљиве пријаве, као и пријаве уз коју нису приложени сви
потребни докази, неће се узимати у разматрање.

Трговина и услуге
DОО „NEOFYTON“

21000 Нови Сад, Данила Киша 7а
тел. 021/452-642, 064/6169-408
e-mail: anamarijas@neofyton.com

Сервисер - електроничар
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, електро смера, потребно радно искуство, возачка дозвола „Б“ категорије, основно информатичко искуство, знање енглеског језика - почетни ниво, познавање
механике, хидраулике и пнеуматике. Пријаве слати на горенаведени мејл.

BBALKAN MARKET SOLUTIONS
11000 Београд - Земун, Цара Душана 78
тел. 064/5814-000

Администратор рачунарских мрежа

НСЗ Позивни
центар

0800 300 301
(позив је бесплатан)
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УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, електротехнички факултет
или факултет организационих наука, 1 година радног искуства на
истим или сличним пословима.

Програмер

5 извршилаца
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, електротехнички факултет, 1
година радног искуства из области програмирања.

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

Трговина и услуге / Грађевинарство и индустрија

Оператер у кол-центру
3 извршиоца

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, филозофски факултет енглески, француски и португалски језик (по један извршилац са
знањем једног од наведених језика), 1 година радног искуства на
истим или сличним пословима.

Графички дизајнер
15 извршилаца

УСЛОВИ: од IV до VII степена стручне спреме, 1 година радног
искуства из области графичког дизајна и веб дизајна.
ОСТАЛО: Заинтересована лица треба да пошаљу радне биографије
на е-mail: branastojanovic@yаhoo.de или да се јаве на број телефона: 064/5814-000, особа за контакт: Бранислава Стојановић. Рок за
пријављивање је 30 дана од дана објављивања.

ХТП „ПЛАЖА“ ДОО

11000 Београд, Цара Лазара 3/в
тел. 019/810-810

Кувар

за рад у Кладову
УСЛОВИ: кувар - III степен стручне спреме, без обзира на радно
искуство, обезбеђен смештај, обезбеђена исхрана, рад у сменама.
Конкурс је отворен до попуне радног места. Заинтересовани кандидати могу да се јаве на горенаведени број телефона. Лице за
контакт: Душица Грбић.

ДОО „БАТА ПЕЖО“

21000 Нови Сад, Камењар 5 бр. 21
тел. 021/524-044, 063/8376-799
e-mail: batapezo@gmail.com

Кувар

на одређено време
2 извршиоца
УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, рад у сменама, обезбеђена исхрана. Заинтересовани кандидати могу се јавити на горенаведене бројеве телефона, радним даном, до 18,00 часова.

Грађевинарство и индустрија
ДОО „ПУТ - ИНВЕСТ“

Сремска Каменица, Фрушкогорски пут бб
тел. 021/452-430
e-mail: оffice@put-invest.com

Шеф градилишта
на одређено време
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV-VI степен стручне спреме, нискоградња.

Руковалац грађевинских машина
на одређено време
3 извршиоца

УСЛОВИ: радно искуство, возачка дозвола „Б“ категорије.

„LUXEL PLUS“ DОО

24000 Суботица, Пут Едварда Кардеља 1
тел. 024/532-980
е-mail: luxelplus@sksyu.net

Продавац електро и гвожђарске робе
на одређено време од 3 месеца
2 извршиоца

УСЛОВИ: III или IV степен стручности, трговачке или техничке
струке, основи рада на рачунару, мађарски језик - средњи ниво,
рад у сменама. Сва заинтересована лица могу да се јаве лично, на
адресу: Сомборски пут 28, сваког дана, од 08,00 до 19,00 часова
или да пошаљу радну биографију на е-mail: luxelplus@sksyu.net,
најкасније до 14.03.2014. године.

САМОСТАЛНА КАМЕНОРЕЗАЧКА
РАДЊА „БАЖДАР“
23000 Зрењанин, Милутина Суботина бб
тел. 0230/510-122, 063/510-121
е-mail: bazdarkam@gmail.com

Зидар

на одређено време
3 извршиоца
УСЛОВИ: II-V степен стручне спреме, потребно радно искуство.

Тесар

на одређено време
3 извршиоца
УСЛОВИ: II-V степен стручне спреме, потребно радно искуство.
ОСТАЛО: Радне биографије слати на горенаведену мејл адресу или
звати на горенаведени број телефона, сваког радног дана, у времену од 08,00 до 16,00 часова.

Најкраћи пут
до посла

Трговац

на одређено време, за рад у Кикинди
УСЛОВИ: средња стручна спрема, трговац, возачка дозвола „Б“
категорије. Пожељно да је кандидат мушког пола, старост: од 35
до 50 година. Рок за пријаву је 15 дана од дана објављивања. Контакт особа је Наташа Стојадинов, коју кандидати могу за ближа
обавештења контактирати на горенаведене бројеве телефона.
Пријаве слати на горенаведену адресу.
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Медицина / Наука и образовање

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

Лабораторијски техничар

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

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

Специјалиста гинекологије и акушерства
Место рада: Земун - Батајница

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

ДОМ ЗДРАВЉА ЖИТОРАЂА

18412 Житорађа, Топлички хероји 55
тел. 027/8362-025

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: За директора може бити именовано лице које поред
општих услова прописаних законом испуњава и следеће посебне услове: завршен медицински или стоматолошки факултет, са
положеним стручним испитом и најмање 5 година радног стажа
у области здравствене заштите, завршен економски или правни факултет, са завршеном едукацијом из области здравственог
менаџмента и најмање 5 година радног стажа у области здравствене заштите. Уз пријаву на конкурс доставити: биографију, оверену
фотокопију дипломе о завршеном факултету, оверену фотокопију
уверења о положеном стручном испиту, оверену фотокопију уверења о завршеној едукацији из области здравствене заштите, уверење о неосуђиваности (не старије од 6 месеци), уверење да се
против кандидата не води истрага, нити је подигнута оптужница.
Пријаве слати на горенаведену адресу, са назнаком: „Пријава на
конкурс за избор и именовање директора“ или лично правној служби, у времену од 07,00 до 14,00 часова. Конкурс је отворен 15 дана
од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узимати у обзир.

Наука и образовање
ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Услови за пријем у
радни однос
Члан 120

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКА ОРДИНАЦИЈА
ИЗ ОБЛАСТИ ИНТЕРНЕ МЕДИЦИНЕ
„ПРО ВИТА С“
11080 Земун, Стевана Марковића 1
тел. 011/3163-068

Офталмолог
Оториноларинголог
Неуропсихијатар
УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, радно искуство у струци,
познавање рада на рачунару и знање енглеског језика. Заинтересовани кандидати могу послати биографије у року од 15 дана од
дана објављивања, на е-mail: drаleksandra@hotmail.com.

ОПТИКА „ФОКУС - ЛЕНС“

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

Офталмолог
УСЛОВИ: специјалиста офталмологије - VII/2 степен образовања
или дипломирани дефектолог - тифлолог - VII/1 степен образовања, без обзира на радно искуство; обезбеђен смештај. Конкурс
је отворен до попуне радног места. Заинтересовани кандидати
могу да се јаве на горенаведене бројеве телефона. Лице за контакт: Драгана Живковић.
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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.
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Бе о г ра д
ВИСОКА ЗДРАВСТВЕНА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У БЕОГРАДУ
11080 Земун, Цара Душана 254

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Војводе Степе 305

Расписује конкурс за избор у звање и заснивање
радног односа:

на одређено време, са 10% радног времена

Ванредни или редовни професор за ужу
научну област Управљање процесима у
водном саобраћају

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, медицински факултет, 3 године искуства у настави или струци.

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

Наставник практичне наставе, област
Медицина, ужа научна област Генетика

Ванредни професор за ужу научну област
Статистика

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, медицински факултет, 3 године искуства у струци или настави.

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

Наставник практичне наставе, област
Медицина, ужа научна област Хигијена

на одређено време, са 15% радног времена

Наставник практичне наставе, област
Медицина, ужа научна област Хигијена
на одређено време, са 10% радног времена

на одређено време од 5 година

на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област Планирање,
пројектовање и одржавање железничке
инфраструктуре
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, медицински факултет, 3 године искуства у струци или настави.

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

Наставник практичне наставе, област
природно-математичких наука, ужа научна
област Хемија

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

на одређено време, са 15% радног времена

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

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, медицински факултет, 3 године искуства у струци или настави.

Асистент за ужу научну област Планирање,
организација и експлоатација у ваздушном
саобраћају и транспорту

Професор струковних студија, област
техничко-технолошких наука, ужа научна
област Заштита животне средине
на одређено време, 1/3 - допунски рад

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из области заштите
животне средине.
ОСТАЛО: Општи и посебни услови предвиђени су Законом о високом образовању, Статутом Школе и Правилником о систематизацији радних места. Кандидати који конкуришу за рад до 1/3 пуног
радног времена на одређено време - допунски рад, потребно је да
приложе и сагласност своје матичне радне организације у којој се
налази у сталном радном односу. Пријаве на конкурс са биографијом, овереним дипломама, уверењем о држављанству и другим
прилозима којима кандидат доказује да испуњава услове конкурса
подносе се у року од 8 дана од дана објављивања. Пријаве се подносе на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће се разматрати.

Модеран
јавни сервис
Брз и ефикасан
одговор
на захтеве
клијената
Бесплатна публикација о запошљавању

на одређено време од 3 године

Асистент за ужу научну област Планирање,
моделирање, експлоатација, безбедност
и еколошка заштита у железничком
саобраћају и транспорту
на одређено време од 3 године

Асистент за ужу научну област Планирање
саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре
на одређено време од 3 године

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

УСЛОВИ: у складу са Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05), 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 горенаведену адресу.

Национална служба
за запошљавање
26.02.2014. | Број 558 |
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УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ПРИМЕЊЕНИХ УМЕТНОСТИ
У БЕОГРАДУ
11000 Београд, Краља Петра 4
Расписује конкурс за избор:

Сарадник у звање самосталног уметничког
сарадника за ужу уметничку област
Примењено сликарство
на Одсеку примењено сликарство, на период од
четири године

Сарадник у звање вишег уметничког
сарадника за ужу уметничку област
Примењено вајарство

на Одсеку примењено вајарство, на период од
четири године
УСЛОВИ: Право учешћа на конкурсу имају лица која испуњавају
услове прописане Законом о високом образовању, услове прописане актом Националног савета за високо образовање и општим актима Универзитета уметности у Београду и Факултета примењених
уметности у Београду. Кандидат који се пријави на конкурс подноси:
пријаву, радну биографију на прописаном обрасцу 2 (два примерка
у у штампаној форми и један у електронској форми на CD-у), оверен препис дипломе, радове из области уметности, односно науке
за коју конкурише у складу са „репрезентативним референцама“ и
уверење надлежног органа да правноснажном пресудом није осуђен
за кривично дело против полне слободе, фалсификовања јавне
исправе коју издаје високошколска установа или примања мита у
обављању послова у високошколској установи (члан 62 став 4 Закона о високом образовању - „Сл. гласник РС“, бр. 76/2005, 100/2007,
97/2008, 44/2010, 93/2012 и 89/2013). Образац 2 и извод из општег
акта „репрезентативне референце“ могу се преузети у Правној
служби или са сајта Факултета: http://fpu.bg.аc.rs/. Кандидат је
дужан да на расписани конкурс поднесе радове на основу којих се
може сагледати да ли и како влада материјом наставног предмета за
који конкурише. Под радовима за уметничке предмете подразумева
се од 5 до 10 оригиналних радова или фотографија радова који се не
могу поднети у оригиналу, документација, пројекти и фотографије
радова реализованих на одређеном месту или за одређене потребе. Под оригиналним радовима подразумевају се и пројекти у свим
областима који нису реализовани. Рок за пријављивање је 15 дана
од дана објављивања, тј. закључно са 13.03.2014. године. Учесници
конкурса пријаву на конкурс, комплетан образац 2 са попуњеним
или непопуњеним пољима, потребну документацију којом доказују
испуњеност конкурсних услова и радове, подносе Правној служби
Факултета, у времену од 10,00 до 14,00 часова. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Булевар краља Александра 73/II
Објављује конкурс за избор:

Наставник у звање ванредног професора
за ужу научну, односно уметничку област
Архитектонско пројектовање и савремена
архитектура

на Департману за архитектуру, на одређено време од
пет година
УСЛОВИ: Општи и посебни услови предвиђени су чланом 65 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 аутентично тумачење, 97/08, 44/2010, 93/12 и 89/13), Статутом
Универзитета у Београду („Гласник УБ“, бр. 131/06, 140/07, 143/08,
150/09, 160/11 и 162/11) и Статутом Факултета („Сл. билтен АФ“,
бр. 80/08, 84/2010, 88/12 и 89/12 - пречишћен текст) и Законом
о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09 и 32/13). Прија-
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ве кандидата са прилозима (биографија, оверене копије диплома,
оверена копија уверења о држављанству, списак радова и остала пратећа документација) доставити на адресу Факултета, са
назнаком: „За конкурс“. Рок за пријављивање је 15 дана од дана
објављивања.

ОШ „РАДЕ КОНЧАР“

11080 Земун, Златиборска 44
тел. 011/2611-125

Психолог

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана

Наставник географије

са укупним фондом од 40% радног времена - 30%
радног времена за наставу географије и 10%
радног времена за наставу грађанског васпитања,
на одређено време до повратка запосленог одсутног
преко 60 дана

Наставник музичке културе

на одређено време до повратка запосленог одсутног
преко 60 дана
УСЛОВИ: одговарајућа стручна спрема у складу са Законом 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 ОШ („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012). Кандидат треба да испуњава и остале
услове у складу са Законом о раду, предвиђен је пробни рад. Уз
пријаву на конкурс доставити: оверену копију дипломе о школској
спреми, извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству. Пријаве слати на горенаведену адресу. Конкурс је отворен 8
дана од дана објављивања.

ПРВА ОБРЕНОВАЧКА ОСНОВНА ШКОЛА
11500 Обреновац, Милоша Обреновића 169
тел. 011/8720-049

Директор
УСЛОВИ: директор установе може да буде лице које испуњава
услове прописане чланом 8 став 2 и чланом 120 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009,
52/2011 и 55/2013 од 25.06.2013.), односно лице које има одговарајуће образовање из чл. 8 став 2 овог закона за наставника те
врсте школе и подручја рада, за педагога и психолога, дозволу за
рад, обуку и положен испит за директора установе и најмање пет
година рада у установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања; држављанство Републике Србије; да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни
рад, да поседује психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 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 доставити: оверену копију дипломе о стручној спреми, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци) или
оверену фотокопију уверења о држављанству, извод из матичне
књиге рођених (трајни) или оверену фотокопију извода, оверену
копију уверења о положеном стручном испиту, односно лиценци за
рад наставника, педагога и психолога, потврду о најмање 5 година
радног стажа, након стеченог одговарајућег високог образовања,
доказ о психофизичкој и здравственој способности - лекарско уве-
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рење (подноси се пре закључења уговора о раду). Уверење да кандидат није осуђиван прибавља школа. Изабрано лице које нема
положен испит за директора, полаже га у року од једне године од
дана ступања на дужност. Рок за пријављивање је 15 дана од дана
објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаве са потребном документацијом слати на адресу школе. За ближе информације звати на број телефона: 011/8720-049.

УНИВЕРЗИТЕТ „УНИОН“
ФАКУЛТЕТ СЦЕНСКИХ И
ПРИМЕЊЕНИХ УМЕТНОСТИ
АКАДЕМИЈА ЛЕПИХ УМЕТНОСТИ
11000 Београд, Светозара Милетића 12

Расписује конкурс за избор у сва наставничка звања, за:

УГОСТИТЕЉСКО-ТУРИСТИЧКА ШКОЛА
11000 Београд, Југ Богданова 28
тел. 011/2633-250

Директор

на период од 4 године

а) Ужа научна област Педагошке науке,
наставни предмети:
1. Методологија уметничко-истраживачког
рада
2. Техника писања

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање за наставника средње
стручне школе, подручје рада: трговина, угоститељство и туризам, психолога или педагога; на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или
специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; психичка, физичка и здравствена способност за рад са ученицима (доказ о испуњености овог услова подноси се пре закључења уговора о раду); 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 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 српски језик, на ком се остварује образовно-васпитни рад; дозвола за рад - положен стручни
испит или испит за лиценцу; обука и положен испит за директора
школе (лиценца за директора); најмање пет година рада у школи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. Уз пријаву на конкурс кандидат подноси:
основне биографске податке, оверену фотокопију дипломе, оверену фотокопију дозволе за рад - положен стручни испит или испит
за лиценцу, оригинал потврду о раду у школи на пословима образовања и васпитања, након стеченог високог образовања, оригинал уверење о држављанству, доказ да зна српски језик. Кандидат
мора да испуњава услове прописане чланом 8 став 2, чланом 59 и
чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања.
Изабрани директор који нема положен испит за директора дужан
је да га положи у року од годину дана од дана ступања на дужност.
Пријаве поднети на наведену адресу школе, у року од 15 дана од
дана објављивања. Број телефона: 011/2633-255, контакт особа:
Снежана Басарић, секретар школе.

УСЛОВИ: научни степен доктора наука, најмање пет референци за
избор у наставно звање и способност за наставни рад.

Национална служба за
запошљавање

ОСТАЛО: Пријаве са биографијом, овереним преписом дипломе, списком и сепаратима научних и стручних радова доставити
архиви Факултета, на наведену адресу, у року од 15 дана од дана
објављивања.

Обука за активно
тражење
посла
Обука
за
активно
Информисаност
тражење
сигурност
самопоуздање
посла
Бесплатна публикација о запошљавању

б) Ужа уметничка област Жичани
инструменти
УСЛОВИ: магистар музичке уметности - област гитара, најмање пет
референци за избор у наставно звање, способност за наставни рад.
ОСТАЛО: Пријављени кандидати треба да испуњавају услове за
избор прописане Законом о високом образовању и Статутом АЛУ.
Рок за подношење пријава је 8 дана. Пријаве доставити поштом, на
адресу: Београд, Светозара Милетића 12.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ХЕМИЈСКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Студентски трг 12-16
тел. 011/2184-330

Сарадник у настави за ужу научну област
Органска хемија
на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, студент дипломских академских студија и други услови утврђени чланом 71 Закона о високом
образовању и Статутом Хемијског факултета.

Наставник у звању ванредног професора
за ужу научну област Општа и неорганска
хемија
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из научне области
за коју се бира и други услови утврђени чл. 64 и 65 Закона о високом образовању и Статутом Хемијског факултета.

Друштвена одговорност
ПРИОРИТЕТИ У
ЗАПОШЉАВАЊУ
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УНИВЕРЗИТЕТ „МЕТРОПОЛИТЕН“
11000 Београд, Тадеуша Кошћушка 63
тел. 011/2030-885

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

Наставник за ужу област Софтверско
инжењерство (за наставу на следећим
предметима: Софтверско инжењерство,
Развој великих софтверских система,
Агилне методе развоја софтвера,
Инжењерство система софтвера)
Наставник за ужу област Информациони
системи (за наставу на предметима:
Савремене методологије развоја
информационих система, Иновације и
нове технологије информационих система,
Администрација рачунарских система и
мрежа, Пословна интелигенција)
Наставник за област Визуелна култура (за
наставу на предметима: Визуелна култура,
Теорија визуелне културе)
Асистент за ужу област Информационе
технологије
Асистент за ужу област Софтверско
инжењерство
Асистент за ужу област Рачунарске науке
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове за избор у звање
дефинисане Законом о високом образовању, Статутом Универзитета и Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивању радног односа наставника и сарадника на Метрополитен
универзитету. Кандидати који се бирају у звање доцента или
ванредног професора бирају се на одређено време на пет година. Кандидати у звању асистента бирају се на одређено време на
три године. Кандидати се пријављују искључиво електронским
путем, коришћењем обрасца за пријаву који се може преузети са
сајта факултета: www.metropolitan.еdu.rs. Конкурс и документацију
(копија диплома и радова) кандидати могу да пошаљу поштом или
да донесу на наведену адресу Универзитета. Рок за пријављивање
је 15 дана од дана објављивања.

Ваша права адреса:

http://www.nsz.gov.rs/
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УНИВЕРЗИТЕТ ПРИВРЕДНА АКАДЕМИЈА
У НОВОМ САДУ
ФАКУЛТЕТ ЗА ПРИМЕЊЕНИ МЕНАЏМЕНТ,
ЕКОНОМИЈУ И ФИНАНСИЈЕ
11000 Београд, Травничка 2
тел. 011/2620-354

Наставник за ужу научну област Општи
менаџмент
на неодређено или одређено време од 5 година
3 извршиоца

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

Наставник за ужу научну област
Социологија и медији

на неодређено или одређено време од 5 година

Наставник за ужу научну област
Информатика

на неодређено или одређено време од 5 година

Наставник за ужу научну област
Примењена математика

на неодређено или одређено време од 5 година

Наставник за ужу научну област
Производно-услужни менаџмент

на неодређено или одређено време од 5 година
2 извршиоца

Наставник за ужу научну област Пројект
менаџмент
на неодређено или одређено време од 5 година
4 извршиоца

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме и докторат из области за коју
се бира. Остали услови за избор наставника и сарадника прописани су Законом о високом образовању и Статутом Факултета за
примењени менаџмент, економију и финансије. Пријаве са биографијом и доказима о испуњености услова из конкурса (оверене
копије диплома, списак научних и стручних радова), достављају се
у року од 15 дана од дана објављивања.

Бор
ОШ „ХАЈДУК ВЕЉКО“

19303 Штубик, Трг слободе 8
тел/факс: 019/555-008, 555-023, 555-036

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање из члана 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања (високо образовање стечено на студијама другог степена - мастер академске
студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке
струковне студије, по пропису који уређује високо образовање
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), за наставника ОШ „Хајдук Вељко“ Штубик, педагога или психолога; поседовање дозволе за рад - лиценце; поседовање психичке, физичке
и здравствене способности за рад са децом и ученицима; поседовање држављанства Републике Србије; знање језика на ком се
изводи образовно-васпитни рад; неосуђиваност правноснажном
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пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, нити за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривично
дело примање 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, утврђеног у складу са законом; најмање пет година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. Директор се
бира на период од четири године. Уз пријаву на конкурс кандидат
треба да приложи: доказ о држављанству (извод из матичне књиге
рођених или уверење о држављанству), оверен препис/фотокопију
дипломе о стеченом образовању, оверен препис/фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту,
доказ о знању језика на ком се изводи образовно-васпитни рад
(осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на том
језику), потврду о радном искуству, преглед кретања у служби са
биографским подацима (необавезно), доказе о својим стручним
и организационим способностима (необавезно). Документа која
се прилажу морају бити оригинална или у овереној фотокопији.
Лекарско уверење доставља изабрани кандидат, пре закључења
уговора о раду. Документација се не враћа. Пријаве са доказима о
испуњавању услова конкурса могу се поднети лично или поштом,
на горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс за директора“.
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Ч ачак
ТЕХНИЧКА ШКОЛА ЧАЧАК
32000 Чачак, Цара Душана 20
тел. 032/222-229

и сарадника у настави у стручним школама. Кандидати уз молбу
треба да поднесу следећа документа: оверену фотокопију дипломе
о стеченом образовању, доказ о држављанству и краћу биографију. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Документа слати на адресу школе, у року од 8 дана од дана
објављивања.

ИСПРАВКА ДЕЛА ОГЛАСА
ОШ „ГОРАЧИЋИ“
32232 Горачићи

Оглас објављен 12.02.2014. године у публикацији „Послови“, мења се у делу који се односи на дужину трајања
запослења и гласи: наставник разредне наставе - приправник, на одређено време ради замене запослене која је на
функцији директора школе. У осталом делу оглас је непромењен.

Ја г о д ина
ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ
35000 Јагодина, Милана Мијалковића 14
тел. 035/223-805

Наставник у звање ванредног или
редовног професора за ужу научну област
Књижевност са методиком наставе

Дипломирани инжењер архитектуре

ванредни професор се бира на одређено време од
пет година, а редовни професор на неодређено
време

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани инжењер
архитектуре.

Наставник у звање ванредног или редовног
професора за ужу научну област Методика
наставе српског језика и књижевности

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана

Наставник физике

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању.

Дипломирани инжењер архитектуре

за 75% радног времена, на одређено време до
31.08.2014. године
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани инжењер
архитектуре.

Наставник физике

за 60% радног времена, на одређено време до
31.08.2014. године
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању.

Наставник грађанског васпитања

за 50% радног времена, на одређено време до
31.08.2014. године

ванредни професор се бира на одређено време од
пет година, а редовни професор на неодређено
време

УСЛОВИ: завршен филолошки факултет, научни степен доктора
наука из научне области за коју се бира, способност за наставни
рад, услови прописани чланом 64 Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС“, бр. 76/05...89/13), непостојање сметњи
из члана 62 став 4 Закона о високом образовању, Статутом Универзитета у Крагујевцу, општим актима Факултета и ближи услови утврђени Правилником о начину и поступку заснивања радног
односа и стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу
(пречишћен текст) број I-01-13 од 10.01.2014. године. Уз пријаву
на конкурс доставити: оверене фотокопије диплома о завршеним
основним студијама, академском називу магистара наука и научном степену доктора наука, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, биографију са подацима о досадашњем
раду, списак објављених стручних и научних радова, као и саме
радове, доказ о неосуђиваности правноснажном судском пресудом
за кривична дела из члана 62 став 4 Закона о високом образовању
и друге доказе о испуњености услова по овом конкурсу. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се разматрати.

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, одговарајућег занимања.
ОСТАЛО: да кандидат има одговарајуће високо образовање сходно
члану 8 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13) и да испуњава услове сходно
члану 120 Закона о основама система образовања и васпитања.
Посебни услови за наставно особље утврђени су одредбама Правилника о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника

Обука за активно
тражење посла

Бесплатна публикација о запошљавању
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ГИМНАЗИЈА „ДУШАН ВАСИЉЕВ“

ОШ „МОРА КАРОЉ“

Наставник српског језика и књижевности

23324 Сајан, Велика улица 71
тел. 0230/66-004

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове из чл. 8 ст. 2, чл. 59 и 120
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/2013); одговарајуће високо образовање
стечено на студијама другог степена (мастер академске студије,
специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне
студије), по пропису који уређује високо образовање почев од 10.
септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; да испуњава услове за
наставника основне школе, за педагога и психолога; да поседује
дозволу за рад; да има обуку и положен испит за директора установе (програм обуке за директора школе и Правилник о полагању
испита за директора школа нису донети, па ће изабрани кандидат
бити у обавези да положи испит за директора у року од годину
дана од ступања на дужност, тј. од дана доношења подзаконског
акта којим се регулише ова материја); најмање 5 година рада у
установи образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања; да има психичку, физичку и здравствену спосбност
за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривична дела утврђена чл. 120 ст. 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.
72/09, 55/11 и 55/2013); да је држављанин РС; да зна језик на ком
се остварује образовно-васпитни рад (мађарски језик). Уз пријаву
кандидат је у обавези да приложи: оверену фотокопију дипломе
о завршеном одговарајућем образовању, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту (дозволу за рад), потврду да
има најмање 5 година рада у области образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања (подноси се у оригиналу), уверење о држављанству (оригинал или оверена копија, не
старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених (оригинал
или оверена фотокопија), лекарско уверење да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима
(не старије од 6 месеци), доказ о знању мађарског језика, тј. да је
стекао средње, више или високо образовање на мађарском језику
или је положио испит из тог језика по програму одговарајуће високошколске установе, уверење суда о неосуђиваности (оригинал, не
старији од 6 месеци), биографију са кратким прегледом кретања
у служби (радна биографија), предлог плана рада директора за
време мандата. Уверење издато од надлежног суда да кандидат
није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела из чл.
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (не старије од шест месеци), прибавља кандидат. Уверење
о некажњавању из евиденције МУП-а прибавља школа по службеној дужности. Докази о испуњавању услова могу се поднети и
у овереној фотокопији. Фотокопије које нису оверене од стране
надлежног органа неће се узети у разматрање. Пријаве са доказима о испуњености услова конкурса достављају се са назнаком:
„Конкурс за директора - не отварај“, на адресу школе, у року од 15
дана од дана објављивања. Ближа обавештења могу се добити на
број телефона: 0230/66-004. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће бити разматране.
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23300 Кикинда, Др Зорана Ђинђића 7

на одређено време (замена преко 60 дана), за
55,56% норме

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће високо образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије) у складу са Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“,
бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08 и 44/10), почев
од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању
од најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, и то: професор, односно
дипл. филолог за српскохрватски језик и југословенску књижевност; професор, односно дипл. филолог за југословенску књижевност и српскохрватски језик; ппрофесор, односно дипл. филолог
за југословенску књижевност и општу књижевност; професор
српскохрватског језика са јужнослевенским језицима; професор
југословенске књижевности и српског језика; професор југословенске књижевности са страним језиком; професор српског језика
и књижевности; професор српске књижевности и језика; професор српске књижевности и језика са општом књижевношћу; дипл.
филолог за књижевност и српски језик; дипл. филолог за српски
језик и књижевност; дипл. филолог српског језика са јужнословенским језицима; мастер професор језика и књижевности (студијски програми: српски језик; српски језик и књижевност; српска књижевност; српска књижевност и језик; српска књижевност
и језик са општом књижевношћу; српска филологија: српски језик
и лингвистика; филологија, модули: српски језик и српски језик
и компаративна књижевност); мастер филолог (студијски програми: српски језик; српски језик и књижевност; српска књижевност;
српска књижевност и језик; српска књижевност и језик са општом
књижевношћу; српска филологија: српски језик и лингвистика;
филологија модули: српски језик и српски језик и компаративна
књижевност). Лица која су стекла академско звање мастер морају
имати претходно завршене основне академске студије на студијским програмима Српски језик и књижевност; српска књижевност
и језик; српска књижевност и језик са компаратистиком; српска
филологија: српски језик и књижевност; Србистика.

Наставник географије

на одређено време (замена преко 60 дана), за 30%
норме
УСЛОВИ: да кандидат има завршену високу стручну спрему: професор географије, дипломирани географ, дипломирани географ просторни планер, дипл. професаор географије - мастер, мастер
географ, мастер професор географије, дипл. географ - мастер.
Лица која су стекла академско звање мастер морају имати претходно завршене основне академске студије студијског програма
географија, дипл. географ, професор географије.
ОСТАЛО: Кандидати морају да имају образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској
установи у току студија или након дипломирања од најмање 30
бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова; да је кандидат држављанин РС, да 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 или
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.
Кандидат треба да достави: пријаву на конкурс, оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, уверење о држављанству,
извод из матичне књиге рођених, уверење општинског суда да није
отворена истрага нити подигнута оптужница која је стала на правну
снагу, доказ о поседовању образовања из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечених на високошколској установи
у току студија или након дипломирања. За пријављеног кандидата
школа прибавља уверење да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца или за кривична дела насиље у

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

Наука и образовање
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 и уверење надлежне установе да има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима (кандидат доставља накнадно, пре
закључивања уговора о раду).

зовно-васпитни рад. Кандидати су дужни да уз пријаву на конкурс
приложе: извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена
фотокопија), уверење о држављанству (не старије од шест месеци,
оригинал или оверена фотокопија), оригинал дипломе или оверену
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, оверену фотокопију или препис лиценце за наставника, односно психолога или педагога, потврду о стеченом радном стажу у области
образовања и васпитања и лекарско уверење са утврђеним психичком, физичким и здравственим способностима за рад са децом
и ученицима - издато у предходних шест месеци. Поред наведеног,
кандидат треба у пријави да наведе биографске податке са кратким прегледом кретања у досадашњој служби или радном односу.

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА

ОСТАЛО: Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне или неблаговремене пријаве, као
и неоверене фотокопије, неће се узимати у разматрање. Пријаве
са документацијом и прилозима достављају се поштом на адресу
школе, са назнаком: „За конкурс“. Додатне информације могу се
добити на број телефона: 0230/402-990.

23300 Кикинда, Светосавска 57
тел. 0230/439-250
е-mail: vsov@businter.net

Професор за област правних наука

са 30% радног времена, доктор правних наука

Професор за област социолошких наука (за
етнологију и антропологију)
са 30% радног времена, доктор филозофских наука
за област етнологије

УСЛОВИ: Звање професора струковних студија може да стекне лице
које има научни степен доктора наука у научној области за коју се
бира, да има објављене научне радове и које показује способност
за наставни рад. Поред наведене стручне спреме, кандидати треба
да испуњавају и услове предвиђене Законом о високом образовању
и актима школе: држављанство Републике Србије, здравствена
способност, да нису правноснажном пресудом осуђени за кривично дело у складу са чл. 62 став 4 Закона о високом образовању.
Кандидати уз пријаву треба да поднесу: биографију са подацима
о досадашњем раду, препоруку која садржи преглед и мишљење о
научном и стручном раду кандидата из установе у којој је кандидат
изводио наставу у претходном периоду, да садржи оцену о резултатима ангажовања у настави и развоју наставе и другим резултатима
оцењивања кандидата, оверену фотокопију дипломе или уверења
о стеченом докторату, списак научних и стручних радова и саме
радове које су у могућности да доставе, извод из матичне књиге
рођених, доказ о држављанству - не старији од 6 месеци, лекарско уверење о здравственој способности (доставља изабрани кандидат), доказ у вези неосуђиваности кандидата прибавиће школа
службеним путем. Непотпуне пријаве и пријаве са неодговарајућом
документацијом неће се узимати у разматрање.

ОШ „ЂУРА ЈАКШИЋ“

23300 Кикинда, Светозара Милетића 16
тел. 0230/402-990

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Поред законом прописаних општих услова, кандидат
треба да испуњава и следеће услове: држављанство Републике
Србије, да поседује одговарајуће знање из члана 8 став 2 Закона
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“,
бр. 55/13), за наставника или стручног сарадника основне школе,
лиценцу за наставника, психолога или педагога, најмање пет година радног стажа у области образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања, положен испит за директора школе
(изабрани кандидат је дужан да положи испит у законом прописаном року), да је психички, физички и здравствено способан 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 или родоскрнављење, за
кривично дело примања или давања мита, за кривично дело из
групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (прибавља школа), да зна језик на ком се остварује обра-
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К о с о в с ка Мит р о в и ц а
ОШ „УГЉАРЕ“

Угљаре
38210 Косово Поље

Психолог

на одређено време до повратка раднице са
боловања, са 50% радног времена
УСЛОВИ: Уз пријаву на конкурс приложити: диплому о завршеном
VII степену стручне спреме, уверење о положеном стручном испиту, уверење о држављанству, уверење да кандидат није осуђиван
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца и лекарско
уверење. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве на конкурс доставити лично или на адресу школе.

К ра г у ј е в а ц
ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА
34000 Крагујевац, Светозара Марковића 69
тел. 034/306-800

Сарадник у звању асистента за ужу научну
област Хирургија
на одређено време 3 године

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, са укупном просечном
оценом најмање осам и уписане докторске академске студије или
магистар медицинских наука коме је прихваћена тема докторске
дисертације и завршена одговарајућа специјализација.

Сарадник у звању асистента за ужу научну
област Хирургија
на одређено време 3 године

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, са укупном просечном
оценом најмање осам и уписане докторске академске студије или
магистар медицинских наука коме је прихваћена тема докторске
дисертације и завршена одговарајућа специјализација.

Сарадник у настави за ужу научну област
Фармацеутска биотехнологија
на одређено време 1 година

УСЛОВИ: завршен фармацеутски факултет, са укупном просечном
оценом најмање осам и уписане докторске академске студије или
магистар фармацеутских наука коме је прихваћена тема докторске
дисертације.

26.02.2014. | Број 558 |

27

Наука и образовање
ОСТАЛО: услови утврђени одговарајућим одредбама Закона о
високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005), Статутом Универзитета у Крагујевцу, Правилником о начину и поступку заснивања радног односа и стицању звања наставника Универзитета у
Крагујевцу и Статутом Факултета Медицинских наука у Крагујевцу,
у складу са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата.
Уз пријаву на конкурс доставити: биографију, фотокопију диплома,
списак стручних и научних публикација и по један примерак тих
публикација. Конкурсну документацију доставити и у електронској
форми. Рок за пријаву је 15 дана.

ОСНОВНА ШКОЛА „21. ОКТОБАР“
34000 Крагујевац, Милована Глишића 13
тел. 034/6302-785, 6370-217

Наставник разредне наставе

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана, за рад у издвојеном одељењу школе
у Добрачи
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у складу са чланом 2
Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник - Просветни
гласник РС“, бр. 11/2012); да кандидат има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са ученицима (уверење прилаже
кандидат који буде примљен по конкурсу, пре закључења уговора о раду); уверење да кандидат није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривично
дело примање мита или давање мита, за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање
(доказ прибавља школа); држављанство Републике Србије и да
зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву са биографским подацима кандидат треба
да приложи следеће доказе: оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, уверење о држављанству
Републике Србије, извод из матичне књиге рођених, доказ да зна
језик на ком се изводи образовно - васпитни рад у школи (уколико
одговарајуће образовање није стечено на том језику). Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве
слати на горенаведену адресу школе. Додатне информације могу
се добити код секретара школе, на број телефона: 034/6302-785.

ФАКУЛТЕТ ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА
34000 Крагујевац, Сестре Јањић 6
тел. 034/335-998

Наставник у звање редовног или ванредног
професора за уже научне области:
Аутоматика и мехатроника, Примењена
информатика и рачунарско инжењерство
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор техничких наука.
Кандидати поред општих услова треба да испуњавају и услове
предвиђене одредбама Закона о високом образовању („Службени
гласник РС“, бр. 76/05), Статута Факултета инжењерских наука у
Крагујевцу и Правилника о начину и поступку заснивања радног
односа и стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу. Уз
пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе о стеченом докторату из одговарајуће научне области, биографију, списак стручних
и научних радова, као и саме радове и уверење надлежног органа
да кандидат није осуђиван за кривично дело. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир. Пријаве кандидата са
прилозима доставити на горенаведену адресу. Рок за пријаву је
15 дана.
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ОСНОВНА ШКОЛА „СЕСТРЕ РАДОВИЋ“
34312 Белосавци
тел. 034/6883-002

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат за директора школе поред општих услова треба да испуњава и следеће посебне услове: одговарајуће високо
образовање прописано чланом 8 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и
55/13); да испуњава услове из члана 59 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09,
52/11 и 55/13) и да испуњава услове из члана 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр.
72/09, 52/11 и 55/13). Уз пријаву на конкурс кандидат је у обавези
да приложи следеће доказе: оверену копију дипломе о стеченој
стручној спреми, потврду о радном искуству, оверену копију уверења о положеном стручном испиту, уверење да није осуђиван
за кривична дела која онемогућавају рад у просвети и уверење о
држављанству Републике Србије. Поред наведеног, кандидат треба у пријави да наведе биографске податке са кратким прегледом
кретања у досадашњој служби, као и податке о стручном усавршавању и организационим способностима (план активности за унапређење рада школе). Пријаве са доказима о испуњености услова
тражених конкурсом слати на горенаведену адресу школе. Ближе
информације у вези са конкурсом могу се добити на број телефона:
034/6883-002. Рок за пријаву је 8 дана.

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
34000 Крагујевац, Радоја Домановића 12
тел. 034/336-223

Ванредни професор за ужу научну област
Физика кондензоване материје

у Институту за физику, на одређено време 5 година
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из области физичких наука. Остали услови утврђени су Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10,93/12 и
89/13), Статутом Универзитета у Крагујевцу, Правилником о ближим условима и поступку за избор у звање наставника Универзитета у Крагујевцу, Статутом Факултета и Правилником о систематизацији послова и радних задатака Факултета, у складу са којима
ће бити извршен избор пријављених кандидата. Кандидати који
конкуришу поред општих услова треба да испуњавају и посебне
услове прописане законом и наведеним општим актима. Уз пријаву
неопходно је доставити: биографију са подацима о досадашњем
раду, оверену фотокопију дипломе о стеченој одговарајућој стручној спреми и списак и сепарате објављених радова, односно радова за који поседују потврду да су прихваћени за објављивање до
момента пријаве на конкурс. Кандидати су, такође, дужни да уз
пријаву на конкурс доставе и одговарајуће доказе надлежних органа поводом чињенице да нису правноснажном пресудом осуђени
за кривично дело против полне слободе, фалсификовања јавне
исправе коју издаје високошколска установа или примања мита у
обављању послова у високошколској установи. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

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

Наука и образовање

К ра љ е в о
ДЕЧИЈЕ ОДМАРАЛИШТЕ „ГОЧ“
36000 Краљево, Београдска 44ч
тел. 036/5317-670

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: VII/1 или VI степен стручне спреме. Кандидат треба да
испуњава следеће услове: да је држављанин Репубике Србије, да
је пунолетан и пословно способан, да поседује високо или више
образовање просветно-педагошког смера и најмање 5 година
радног искуства у струци. Уз пријаву приложити: име и презиме
кандидата, датум и место рођења, адресу становања, оверену
фотокопију дипломе о стеченом образовању, потврде о претходном радном искуству, биографију са кратким прегледом кретања
у служби и предлогом програма рада директора на период за који
се бира, доказ да се против кандидата на дан издавања уверења
не води истражни поступак, да није подигнута оптужница, да
оптужница није стала на правну снагу, за раније осуде доставити извештај од надлежног органа према месту рођења. Докази се
подносе у оригиналу или у овереним фотокопијама. Фотокопије
које нису оверене од стране надлежног органа неће се узимати
у разматрање. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Пријава на конкурс са доказима подноси се препорученом пошиљком или лично, на горенаведену адресу, са назнаком:
„За јавни конкурс за именовање директора“.

ОСНОВНА ШКОЛА „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“
36214 Врба, Врба 29
тел. 036/865-336

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: директор установе може да буде лице које испуњава
услове прописане чланом 8 став 2 и чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања: стечено одговарајуће
високо образовање за наставника основне школе, педагога и психолога - на студијама другог степена (мастер академске студије,
специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне
студије), по пропису који уређује високо образовање („Службени
гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење и 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; да кандидат
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело примање мита
или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; држављанство Републике
Србије; да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад.
Дужност директора школе може да обавља лице које има одговарајуће образовање за наставника основне школе, 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. Уз пријаву на конкурс кандидат прилаже: оригинал или
оверену копију дипломе о стеченом образовању; доказ о поседовању лиценце за рад (оригинал или оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу);
потврду да кандидат има најмање пет година рада у установи на
пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања; уверење о држављанству - не старије од 6 месеци
(оригинал или оверена копија); извод из матичне књиге рођених;
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доказ да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад
(доставља кандидат који образовање није стекао на српском језику); биографију са кратким прегледом кретања у служби; предлог
програма рада директора школе. Лекарско уверење да има психичку, физичку или здравствену способност за рад са децом, изабрани кандидат доставља пре закључења уговора о раду, а школа
прибавља доказ да лице није осуђивано. Изабрани директор који
нема положен испит за директора, дужан је да га положи у року
од годину дана од дана ступања на дужност, сходно условима прописаним Законом о основама система образовања и васпитања,
као и условима које прописује министар. Пријаве на конкурс са
потребном документацијом о испуњености услова доставити лично
или на адресу школе. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Ближе информације
о конкурсу могу се добити код секретара школе, на број телефона:
036/5865-582.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“

36000 Краљево, Излетничка 10
тел. 036/379-700

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове из члана 8 став 2 и члана 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), односно да има одговарајуће високо образовање прописано одредбом члана 8 став 2
Закона о основама система образовања и васпитања, која прописује 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 је држављанин Републике Србије, да има дозволу за
рад - лиценцу, односно положен стручни испит; обуку и положен
испит за директора установе (кандидат изабран за директора школе дужан је да положи испит за директора у року од годину дана од
дана ступања на дужност, а сходно условима прописаним Законом
о основама система образовања и васпитања); најмање пет година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег високог образовања; психичка, физичка и
здравствена способност за рад са децом и ученицима; да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
3 месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскрнављење, за кривично дело примање мита или давање
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да зна језик на ком се остварује
образовно-васпитни рад. Кандидат је дужан да уз пријаву на конкурс достави следећу документацију: оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, оригинал
или оверену фотокопију уверења о положеном испиту за директора - лиценца за директора, уверење о држављанству (не старије од шест месеци), извод из матичне књиге рођених, оверену
фотокопију уверења о положеном стручном испиту за наставника,
педагога или психолога (лиценца - дозвола за рад), потврду послодавца да има најмање пет година рада у установи на пословима
образовања и васпитања, након стеченог високог образовања,
биографију са кратким прегледом кретања у служби и предлогом
програма рада директора школе. Одговарајуће лекарско уверење
доставља кандидат који је одлуком школског одбора изабран за
директора у року од три дана од дана доношења одлуке. Доказ о
неосуђиваности прибавља школа. Уколико кандидат није стекао
средње, више или високо образовање на српском језику у обавези
је да достави доказ да је положио испит из српског језика по про-
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граму одговарајуће високошколске установе. Кандидат изабран за
директора школе дужан је да положи испит за директора у року
од годину дана од дана ступања на дужност, а сходно условима
прописаним Законом о основама система образовања и васпитања.
Пријаве које не садрже доказ о положеном испиту за директора
школе неће се сматрати непотпуним. Решење о избору директора
биће благовремено достављено свим учесницима конкурса. Рок за
подношење пријава је 15 дана од дана објављивања. Пријаве на
конкурс са доказима о испуњености услова подносе се лично или
на адресу школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити
разматране.

ОШ „МИЛУН ИВАНОВИЋ“

36342 Ушће, Милуна Ивановића бб
тел. 036/5430-055

Професор разредне наставе

на одређено време до повратка радника са
боловања, за рад у издвојеном одељењу школе у
Лозну

Професор разредне наставе

на одређено време до повратка запослене са
функције, за рад у издвојеном одељењу школе у
Борову

Професор разредне наставе

на одређено време, на замени замене која је на
боловању, а мења запослену која је на функцији
директора школе

Педагог

на одређено време до повратка одсутне запослене
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање утврђено Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника
у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 3/99,
10/02, 20/04, 5/05, 2/07, 3/07, 4/07, 17/07, 20/07, 1/08, 4/08, 6/08,
8/08, 9/09, 3/10, 11/12, 15/2013), да испуњава услове предвиђене
чл. 8 и 120 Закона о основама система образовања и васпитања; да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица 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; да има
држављанство Републике Србије. Уз пријаву на конкурс кандидат
прилаже: уверење о држављанству - не старије од 6 месеци, оригинал или оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем
факултету, извод из матичне књиге рођених. Кандидати који уђу
у ужи избор упућују се на проверу психофизичких способности.
Проверу психофизичких способности врши Национална служба
за запошљавање, применом стандардизованих поступака. Лекарско уверење о здравственој способности подноси се пре закључења уговора о раду, а доказ о неосуђиваности прибавља школа
по службеној дужности од надлежног секретаријата унутрашњих
послова. Пријаве на конкурс, са потребном документацијом о
испуњености услова, доставити лично или на адресу школе. Рок
за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Одлука
о избору кандидата биће донета у року од 30 дана од дана истека
рока за подношење пријава. Ближе информације о конкурсу могу
се добити код секретара школе, на број телефона: 036/5430-055.
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ОШ „ДРАГОМИР МАРКОВИЋ“

37000 Крушевац, Ћирила и Методија 20
тел. 037/446-890

Наставник историје

на одређено време до повратка одсутног радника
УСЛОВИ: одговарајући степен стручне спреме у складу са чланом 8
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“, бр. 11/2013). Поред одговарајућег високог образовања стеченог на студијама другог степена (мастер академске
студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке
струковне студије), по пропису који уређује високо образовање
почев од 10.09.2005. године или на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10.09.2005. године (чл. 8 став 2 тач. 1 и 2 Закона
о основама система образовања и васпитања), кандидат мора да
има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или
након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе
у установи, у складу са Европским системом преноса бодова (чл.
8 став 4 и чл. 121 став 9 Закона о основама система образовања
и васпитања); наставник који је у току студија положио испите из
педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно
испит за лиценцу, сматра се да има образовање из члана 8 став 4
Закона о основама система образовања и васпитања (чл. 121 став
10 овог Закона); држављанство РС, доказ да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскрнављење, за кривично дело примање или давање мита,
за кривично дело из групе кривичних дела против 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. Кандидати су дужни да уз пријаву
доставе: краћу биографију са адресом и контакт телефоном, оверен
препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању,
доказ да кандидат има образовање из психолошких, педагошких
и методичких дициплина стечено на високошколској установи у
току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест
бодова праксе у установи, у складу са Европским ситемом преноса бодова (потврда/уверење одговарајуће високошколске установе о броју остварених бодива, односно положеним испитима или
оверена копија уверења о положеном стручном испиту, односно
испиту за лиценцу), уверење о држављанству - не старије од шест
месеци, извод из матичне књиге рођених на новом обрасцу, доказ
да зна језик на ком се остварује образовно - васпитни рад (доказ
сагласно чл. 121 став 7 Закона о основама система образовања и
васпитања). Документа се достављају у оригиналу или у овереној
копији и иста се по окончању конкурса не враћају кандидатима.
Лекарско уверење о поседовању психичке, физичке и здравствене
способности за рад са децом и ученицима - доставља изабрани
кандидат, пре закључења уговора о раду. Доказ из казнене евиденције, у складу са чланом 120 став 1 тачка 3 и став 3 Закона
о основама система образовања и васпитања, прибавља школа
службено. У поступку одлучивања о избору кандидата директор ће
извршити ужи избор кандидата који ће бити упућени на претходну
проверу психофизичких способности коју врши надлежна служба
за запошљавање, применом стандардизованих поступака. Пријаве
са потребном документацијом о испуњености услова достављати
на наведену адресу, са назнаком: „За конкурс“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.
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ТЕХНИЧКА ШКОЛА ТРСТЕНИК
37240 Трстеник, Вука Караџића 11
тел. 037/711-842

Финансијско - административни радник

на одређено време до повратка радника са боловања
УСЛОВИ: Сходно чл. 120 Закона о основама система образовања и
васпитања, кандидати треба да испуњавају следеће услове: одговарајуће образовање - завршена средња економска школа; психичка, физичка и здравствена 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 примање мита или давање
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и да за њих није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; држављанство Републике Србије; да
знају језик на ком се остварује образовно-васпитни рад (српски
језик); оверен препис дипломе средње школе; извод из матичне
књиге рођених; извод из матичне књиге венчаних за особе које
су мењале презиме; уверење о држављанству; уверење да се не
води истрага у основном и вишем суду; уверење о неосуђиваности
и лекарско уверење (приликом закључења уговора о раду). Пријаве са биографијом (обавезно написати контакт телефон), слати на
горенаведену адресу, у року од 8 дана.

ОСНОВНА ШКОЛА „КНЕГИЊА МИЛИЦА“
Доњи Рибник
тел. 037/731-134

Професор разредне наставе

на одређено време до повратка раднице са
породиљског боловања, за рад у подручном
одељењу Доња Црнишава
УСЛОВИ: Поред услова прописаних Законом о основама система
образовања и васпитања, кандидати треба да испуњавају и услове
предвиђене Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи. Уз пријаву кандидат подноси: оверену копију дипломе о стеченој стручној спреми,
извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству (не
старије од 6 месеци). Лекарско уверење подноси изабрани кандидат пре закључивања уговора о раду. Уверење о неосуђиваности
прибавља школа. Пријаве слати на горенаведену адресу, у року од
8 дана од дана објављивања.

Л о зни ц а

директора школа нису донети, па ће изабрани кандидат бити у обавези да положи испит за директора у року од годину дана од ступања на дужност, тј. од дана доношења подзаконског акта којим се
регулише ова материја); најмање 5 година рада у установи образовања и васпитања, након стеченог дговарајућег образовања; да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена чл. 120 ст. 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 55/11
и 55/2013) - уверење прибавља школа; да је држављанин РС; да
зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву
кандидат је у обавези да приложи: оверену фотокопију дипломе о
стеченом одговарајућем образовању, оверену фотокопију уверења
о положеном стручном испиту (дозволу за рад), потврду да има
најмање 5 година рада у области образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања (подноси се у оригиналу), уверење о држављанству (оригинал или оверена копија, не старије од
6 месци), извод из матичне књиге рођених (оригинал), лекарско
уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима (не старије од 6 месеци) - доставља
кандидат кога изабере Школски одбор, пре слања документације
на сагласност министру, уверење суда о неосуђиваности (оригинал, не старије од 6 месеци), биографију са кратким прегледом
рада у служби (радна биографија), предлог плана рада директора
за време мандата. Докази о испуњавању услова могу се поднети
и у овереној фотокопији. Фотокопије које нису оверене од стране
надлежног органа неће се узети у разматрање. Пријаве са доказима о испуњености услова конкурса достављају се са назнаком:
„Конкурс за директора - не отварај“, на адресу школе, у року од 15
дана од дана објављивања. Ближа обавештења могу се добити у
секретаријату школе, на број телефона: 015/812-393. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Н иш
ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“

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

Наставник српског језика

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

Наставник историје

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

Наставник дигиталне писмености

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

Наставник одговорног живљења у
грађанском друштву

ОШ „СВЕТИ САВА“

са 17% радног времена, за рад у оквиру ООО, на
одређено време до 31.08.2014. године

Директор

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

15341 Липнички Шор, Маршала Тита 1
тел. 015/812-393

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове из чл. 8 ст. 2, чл. 59 и 120
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/2013); одговарајуће високо образовање
стечено на студијама другог степена (мастер академске студије,
специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне
студије), по пропису који уређује високо образовање, почев од 10.
септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; да испуњава услове за
наставника основне школе, за педагога и психолога; да има дозволу за рад, обуку и положен испит за директора установе (програм обуке за директора школе и Правилник о полагању испита за

Бесплатна публикација о запошљавању

Наставник физике

Наставник енглеског језика

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

Наставник математике

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

Наставник ТИО

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

Педагошки асистент

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

Највећа понуда
слободних послова
на једном месту
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ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“
18106 Ниш, Габровац, Победе 72
тел. 018/536-728

Наставник информатике и рачунарства медијатекар
са 60% радног времена, на одређено време до
повратка радника са неплаћеног одсуства

Наставник биологије

са 40% радног времена, на одређено време до
повратка радника са функције директора школе
УСЛОВИ: образовање сходно Закону о основама система образовања и васпитања, чл. 8, 120 и 121 став 10 и сходно Правилнику
о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр.
15/2013); психичка, физичка и здравствена способност за рад са
децом и ученицима (лекарско уверење доставити пре закључења
уговора о раду); да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања (доказ прибавља школа); држављанство Републике Србије; да лице зна језик на ком се
остварује образовно-васпитни рад (српски). Уз пријаву доставити:
оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, уз
доказ о испуњености услова из чл. 8 став 4 и чл. 121 став 10, краћу
биографију, адресу и број телефона, уверење о држављанству,
извод из матичне књиге рођених. Наведена документа морају бити
трајна или не смеју бити старија од 6 месеци, а приложене фотокопије морају бити оверене од стране надлежног органа. У поступку
одлучивања о избору наставника, у Филијали Националне службе
за запошљавање у Нишу биће извршена провера психофизичких
способности кандидата за рад са децом и ученицима, у складу са
чл. 130 ст. 4 Закона о основама система образовања и васпитања.
Приложена конкурсна документација се не враћа. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Н о в и Паза р
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ ПАЗАРУ
36300 Нови Пазар
тел. 020/338-420

Наставник у звање доцента за ужу научну
област Психологија
у трајању од пет година
4 извршиоца

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

Наставник у звање доцента за ужу научну
област Примењена уметност, за предмет:
Луткарска уметност
у трајању од пет година

Наставник у звање ванредног професора за
ужу научну област Физичко васпитање
у трајању од пет година

УСЛОВИ: услови су предвиђени одредбама Закона о високом образовању, Статутом и Правилником о избору 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, радове,
уџбеничку литературу 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.

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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Н о в и Са д
UNIVERZITET „ЕDUCONS“

21208 Сремска Каменица, Војводе Путника 87
тел. 021/4893-611
e-mail: zorka.cicic@еducons.еdu.rs

Наставник - доцент за ужу научну област
Праћење стања животне средине
УСЛОВИ: доктор наука из мултидисциплинарне научне области заштите животне средине или техничких наука у области геологије,
објављени научни и стручни радови, способност за наставни рад.

Наставник за ужу научну област
Примењена биологија
УСЛОВИ: доктор биолошких наука, објављени научни и стручни
радови, способност за наставни рад.

Наставник за ужу научну област Економска
теорија
2 извршиоца

УСЛОВИ: доктор економских наука или доктор наука из интердисциплинарне области економских и политичких наука, објављени
научни и стручни радови, способност за наставни рад.

Наставник - редовни или ванредни
професор за ужу научну област
Социологија и политикологија
УСЛОВИ: доктор наука из интердисциплинарне области економских и политичких наука, објављени научни и стручни радови, способност за наставни рад.

Наставник - доцент за ужу научну област
Менаџмент и маркетинг

ОСТАЛО: Услови за избор предвиђени су Законом о високом образовању, Статутом Универзитета и Правилником о систематизацији
радних места. Уз пријаву кандидат треба да приложи: краћу биографију, списак објављених научних радова, извод из матичне
књиге рођених, уверење о држављанству, оверене копије диплома
о завршеним основним, мастер - магистарским студијама и оверену
копије дипломе о стеченом научном називу доктора наука, примерке радова на увид. Пријаве се подносе у року од 5 дана од дана
објављивања, на горенаведену адресу. Ближе информације могу
се добити на горенаведени број телефона или мејлом.

ПУ „КОЛИБРИ“

21420 Бач, Школска 3
тел. 021/771-770

Васпитач предшколске деце

за рад у целодневном боравку, на одређено време до
краја предшколске године
УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, завршена висока струковна
школа за образовање васпитача. Уз молбу приложити: биографију,
оверену фотокопију дипломе, извод из матичне књиге рођених,
лекарско уверење, уверење о држављанству, уверење да кандидат
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца затвора, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскрнављење, за кривично дело примања и 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, да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом, најмање 1 година радног искуства у раду са децом и положен стручни испит - лиценца
за васпитаче. Рок за пријављивање је 8 дана. Пријаве доставити
лично или поштом, на адресу установе. Више информација на број
телефона установе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узимати у разматрање.

УСЛОВИ: доктор економских наука, објављени научни и стручни
радови, способност за наставни рад.

Сарадник у настави за ужу научну област
Менаџмент и маркетинг
на одређено време од годину дана

УСЛОВИ: дипломирани економиста, студент мастер академских студија и завршене студије, са укупном просечном оценом најмање осам.

Сарадник у настави за ужу научну област
Економска теорија
на одређено време од годину дана

УСЛОВИ: дипломирани економиста, студент мастер академских студија и завршене студије, са укупном просечном оценом најмање осам.

Сарадник у настави за ужу научну област
Монетарна економија и финансије
на одређено време од годину дана

УСЛОВИ: дипломирани економиста, студент мастер академских студија и завршене студије, са укупном просечном оценом најмање осам.

Сарадник у настави за ужу научну област
Праћење стања животне средине
на одређено време од годину дана

ПУ ДЕЧИЈИ ВРТИЋ „МЕДА“
Футог, Бранка Радичевића 18
тел. 063/8535-588
e-mail: vrticmeda@neobee.net

Психолог

на одређено време
УСЛОВИ: психолог, сарадник у настави, обавезна лиценца.

Педагог

на одређено време
УСЛОВИ: сарадник у предшколској установи, обавезна лиценца.
ОСТАЛО: основна информатичка обука, пробни рад. Заинтересовани кандидати могу се јавити на горенаведени број телефона или
мејл.

Највећа понуда
слободних послова
на једном месту

УСЛОВИ: високо образовање првог или другог степена из области
заштите животне средине, са укупном просечном оценом најмање
осам, способност за наставни рад.

Бесплатна публикација о запошљавању
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ПРВА ПРИВАТНА СРЕДЊА МЕДИЦИНСКА
ШКОЛА „ХИПОКРАТ“
21000 Нови Сад, Дечанска 9
тел. 021/6419-472
e-mail: оffice@skolasvnikola.еdu.rs

Стручни сарадник - педагог
УСЛОВИ: мастер педагог, дипломирани педагог, професор педагогије, дипломирани школски психолог - педагог. Посебни услови:
једна година радног искуства, положен испит за лиценцу педагога.
Општи услови: у радни однос може да буде примљено лице под
условима прописаним законом, и ако има: 1) одговарајуће образовање; 2) психичку и физичку 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 три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело примања мита
или давања мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; 4) држављанство Републике Србије. На конкурс уз пријаву приложити: оверену фотокопију
дипломе или уверење о завршеном факултету, држављанство,
уверење о положеном испиту за лиценцу и извод из матичне књиге рођених. Доказ из тачке 2 прилаже се пре закључења уговора о
раду. Доказ из тачке 3 прибавља школа. Проверу психофизичких
способности кандидата за рад са децом и ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања, применом стандардизованих
поступака. Рок за пријављивање је 4 дана од дана објављивања.

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

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

Доцент за ужу стручну, уметничку, односно
научну област Машинске конструкције,
транспортни системи и логистика
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме машинске струке, дипломирани машински инжењер - доктор техничких наука, радно искуство
у настави у оквиру уже научне области Машинске конструкције,
транспортни системи и логистика на високошколској установи у
трајању од најмање 5 година, учешће у научноистраживачким
пројектима и објављени радови из области Машинских конструкција, транспортних система и логистике и услови прописани чланом 64 Закона о високом образовању.

Асистент за ужу стручну, уметничку,
односно научну област Машински
елементи, механизми, графичке
комуникације и дизајн
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме машинске струке, дипл. инж.
машинства – мастер; предност при избору имају кандидати који
имају искуство у настави у овој области на високошколској установи, познају бар један светски језик, имају склоности за тимски рад;
услови прописани чланом 72 Закона о високом образовању.
ОСТАЛО: Приложити молбу за избор у звање и пријем у радни
однос (навести прецизан назив уже научне области) и 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.
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Пи р о т
ГИМНАЗИЈА „СВЕТИ КИРИЛО И МЕТОДИЈЕ“
18320 Димитровград, Кирил и Методије 12
тел. 010/362-163

Наставник биологије

на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге
детета, за 20% радног времена у норми (4 часа)
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидат треба да испуњава и следеће услове: одговарајуће образовање у
складу са чл. 8 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13 - ЗОСОВ), односно одговарајуће високо образовање: на студијама другог степена (мастер
академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, Правилника о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и
помоћних наставника у гимназији („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 5/90 и „Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 5/91, 1/92,
3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 4/99, 3/2003, 4/2004, 11/2004, 5/2005, 1/2007,
7/2008, 8/2011, 2/2013 и 4/2013 - испр.) и Правилника о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника
у стручним школама („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 5/91,
1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/2001, 3/2003, 8/2003, 11/2004,
5/2005, 6/2005, 2/2007, 4/2007, 7/2008, 11/2008, 5/2011, 8/2011 и
9/2013), професор биологије; дипломирани молекуларни биолог и
физиолог; дипломирани биолог; дипломирани биолог, смер заштита
животне средине; дипломирани професор биологије; дипломирани
биолог - мастер; дипломирани биолог заштите животне средине;
мастер биолог. Кандидат мора да има у складу са чланом 8 Закона
о основама система образовања и васпитања, 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 ЕСПБ. Кандидат
који је у току студија положио испите из педагогије и психологије
или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се
да има образовање из горенаведених дисциплина; да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да
није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена
чланом 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања; држављанство Републике Србије, да зна језик на ком се
остварује образовно - васпитни рад. Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да поред краће биографије, у оригиналу или у овереној фотокопији приложе следећу документацију: извод из матичне
књиге рођених - не старији од шест месеци; уверење о држављанству - не старије од шест месеци; диплому или уверење о стеченом одговарајућем образовању у складу са условима; уверење да се
против кандидата не води кривични поступак - не старије од шест
месеци; доказ о поседовању образовања 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 бодова - издат од стране одговарајуће високошколске установе, односно уверење или други одговарајући документ о положеном испиту
из педагогије и психологије у току студија или доказ о положеном
стручном испиту, односно положеном испиту за лиценцу.
ОСТАЛО: Доказ о неосуђиваности из казнене евиденције прибавља
школа службеним путем. Доказ о поседовању психичке, физичке и
здравствене способности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) - подноси изабрани кандидат, по коначности одлуке о избору,
а пре закључивања уговора о раду. Директор врши ужи избор кандидата који испуњавају све услове конкурса и које у року од 8 дана
од истека рока за подношење пријава упућује на претходну процену
психофизичких способности за рад са децом и ученицима, коју врши
надлежна служба за послове запошљавања, применом стардардизованих поступака. О датуму провере психофизичких способности кандидати ће бити благовремено обавештени од стране школе. Директор доноси одлуку о избору кандидата у року од осам дана од дана
добијања резултата психолошке процене способности кандидата за
рад са децом и ученицима. Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати
у разматрање. Пријаве на конкурс са траженом документацијом могу
се поднети лично или поштом, на адресу школе.
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ОСНОВНА ШКОЛА „ДУШАН РАДОВИЋ“
18300 Пирот, Занатлијска бб

Наставник биологије

на одређено време до повратка запослене са
неплаћеног одсуства, за 14 часова недељне норме
(70% од пуне норме)
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених у чл. 120 Закона о
основама система образовања и васпитања: одговарајуће образовање, да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело примање мита или давање мита, за кривично дело из
групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, држављанство Републике Србије, да зна језик на ком се
остварује образовно-васпитни рад, кандидати треба да испуњавају
и посебне услове из Правилника о степену и врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи: професор
биологије, дипломирани биолог, дипломирани молекуларни биолог и физиолог, професор биологије и хемије, дипломирани биолог
- смер заштите животне средине, дипломирани биолог - еколог,
дипломирани професор биологије и хемије, професор биологије
- географије, професор биологије - хемије, професор биологије
- физике, професор биологије - информатике, професор биологије - математике, дипломирани професор биологије - мастер,
дипломирани биолог - мастер, дипломирани професор биологије
- хемије, мастер, дипломирани професор биологије - географије,
мастер, дипломирани молекуларни биолог - мастер, дипломирани
биолог заштите животне средине, мастер биолог, мастер професор
биологије, мастер професор биологије и географије, мастер професор биологије и хемије. Лица која су стекла академско звање
мастер морају имати претходно завршене основне академске студије биологије. Пријаве са доказима о испуњавању услова подносе се на адресу школе или у просторијама секретаријата школе, у
року од 8 дана од дана објављивања. Уз пријаву поднети: оверен
препис дипломе (фотокопија) о завршеном школовању, уверење о
држављанству и извод из матичне књиге рођених.

Пож аревац
ИСПРАВКА КОНКУРСА
ТЕХНИЧКА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА
„НИКОЛА ТЕСЛА“
12208 Костолац

Конкурс објављен 19.02.2014. године у публикацији
„Послови“, за радно место: домар у Дому ученика, са 50%
радног времена, на одређено време до повратка запослене са породиљског боловања, исправља се у делу УСЛОВИ,
тако што уместо: IV степен стручне спреме, треба да стоји:
IV или III степен стручности, ССС или КВ радник - машинског, електротехничког, водоинсталатерског или дрвопрерађивачког смера.

СРЕДЊА ШКОЛА

12220 Велико Градиште, Житни трг 4

Професор енглеског језика

на одређено време до повратка радника са
боловања, са 50% радног времена
УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове у складу са Законом о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“,
бр. 72/09 и 52/11) и Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама („Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 5/91, 1/92,
21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/01, 3/03, 8/03, 11/04, 5/05, 2/07,
4/07, 7/08, 11/08 и 5/11). Уз пријаву кандидат доставља: доказ да
има одговарајуће образовање (прописану врсту и степен стручне
спреме), извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци) и уверење да се
против кандидата не води судски поступак за дела предвиђена
чланом 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања (не старије од 6 месеци). Документа се подносе у
оригиналу или у овереној фотокопији. Лекарско уверење подноси
се непосредно пре закључења уговора о раду, у складу са чланом
120 Закона о основама система образовања и васпитања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање. Рок
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“. Пријаве слати на адресу школе.

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
12000 Пожаревац, Јована Шербановића 6
тел. 012/223-389

Наставник економске групе предмета

на одређено време до избора директора, а најдуже
до 30.06.2014. године
УСЛОВИ: услови из чл. 8 Закона о основама система образовања и
васпитања - дипл. економиста (сви смерови).

Наставник српског језика и књижевности
на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства, са 22% радног времена

УСЛОВИ: услови из чл. 8 Закона о основама система образовања
и васпитања - професор српског језика и књижевности, професор српске књижевности и језика, професор српске књижевности
и језика са општом књижевношћу, дипл. филолог за књижевност
и српски језик, дипл. филолог за српски језик и књижевност и друго по Правилнику о врсти стручне спреме наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у стручним школама.

Наставник српског језика и књижевности

на одређено време до повратка запослене (одсутне
по чл. 79 Закона о раду), са 30% радног времена

„NS PRO GROUP“ DОО

УСЛОВИ: услови из чл. 8 Закона о основама система образовања
и васпитања - професор српског језика и књижевности, професор српске књижевности и језика, професор српске књижевности
и језика са општом књижевношћу, дипл. филолог за књижевност
и српски језик, дипл. филолог за српски језик и књижевност и друго по Правилнику о врсти стручне спреме наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у стручним школама.

Професор немачког језика

на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства

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

УСЛОВИ: услови из чл. 8 Закона о основама система образовања и
васпитања и чл. 3 Правилника о врсти стручне спреме наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама
- дипл. педагог; професор педагогије; дипломирани школски психолог - педагог.

21000 Нови Сад, Железничка 4
е-mail: info@nsprogroup.еdu.rs

за рад у Пожаревцу

Бесплатна публикација о запошљавању

Школски педагог
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ОСТАЛО: одговарајуће образовање у наведеном занимању у складу
са чл. 8 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника
у стручним школама; да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; уверење да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона; држављанство Републике Србије, да
зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву
са кратком биографијом кандидат подноси следеће доказе: оверену
фотокопију дипломе о стеченом образовању, доказ о испуњености
услова из чл. 8 став 4 Закона о основама система образовања и васпитања, уверење о држављанству (оверену фотокопију), извод из
матичне књиге рођених (оверену фотокопију). Лекарско уверење
се подноси пре закључења уговора о раду, а уверење о неосуђиваности прибавља школа. Пријава са потребном документацијом о
испуњености услова подноси се лично или поштом, на адресу школе, у року од 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА „МИЛОШ САВИЋ“
12000 Лучица

Наставник хемије

на одређено време до повратка раднице са
породиљског боловања
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани хемичар, професор хемије, професор хемије и физике, професор хемије и биологије. Заинтересовани кандидати уз молбу треба да приложе и следећа документа: оверену фотокопију дипломе, извод из матичне
књиге рођених и уверење о држављанству РС. Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.

ОСНОВНА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ“
12000 Пожаревац, Моравска 2
тел/факс: 012/223-375

Наставник српског језика

на одређено време ради замене одсутне запослене,
за рад у издвојеном одељењу у Забели

Наставник српског језика

на одређено време ради замене одсутне запослене,
за рад у централној школи у Пожаревцу, са 22%
радног времена
УСЛОВИ: држављанство Републике Србије, да кандидати имају
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима, да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање 3 месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело примање мита
или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и да за њих није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, знање језика на ком
се остварује образовно-васпитни рад, одговарајуће образовање:
кандидати за радно место наставника треба да испуњавају услове
из члана 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/2011, 55/13 - даље: Закон)
- што значи да треба да поседују одговарајуће високо образовање
стечено на студијама другог степена (мастер академске, специјалистичке академске или специјалистичке струковне студије), по
пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра
2005. године; на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.
септембра 2005. године, услови из члана 8 став 4 и члана 121 став
9 и 10 Закона који предвиђају да лице из става 2 члана 8 Закона
мора да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија
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или након дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова,
а наставник, васпитач и стручни сарадник који је у току студија
положио испите из педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу сматра се да има образовање
из члана 8 став 4 Закона, као и услове у погледу степена и врсте
образовања прописане Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл.
гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012, 15/2013). Уз пријаву
на конкурс доставити оригинале или оверене фотокопије следећих
докумената (обавезно): уверења о држављанству, дипломе или
уверења о стеченом одговарајућем образовању (уколико кандидат
није стекао средње, више или високо образовање на српском језику у обавези је да достави доказ да је положио испит из српског
језика по програму одговарајуће високошколске установе), доказ о
поседовању образовања из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стеченог 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
- издат од стране одговарајуће високошколске установе, односно
уверење или други одговарајући документ о положеном испиту из
педагогије и психологије у току студија или доказ о положеном
стручном испиту, односно о положеном испиту за лиценцу. Уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са
ученицима и децом доставља се пре закључења уговора о раду,
док уверење из казнене евиденције прибавља школа по службеној
дужности. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Фотокопије докумената које нису оверене од стране надлежног
органа неће се узети у обзир. Пријаве слати на адресу школе.

Пријепоље
ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“

31330 Прибој, Немањина 35
тел. 033/2451-304

Стручни сарадник - библиотекар

на одређено време до повратка раднице са
породиљског одсуства, а најдуже до 31.08.2014.
године
УСЛОВИ: Поред услова прописаних законом, кандидат треба да
испуњава и посебне услове у погледу стручне спреме прописане
Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012 и 15/2013). Пријаве за заснивање радног
односа са доказима о испуњавању одредби прописаних у члану
120 Закона о основама система образовања и васпитања подносе
се у року од 8 дана од дана објављивања.

Смедерево
ОШ „Др ЈОВАН ЦВИЈИЋ“

11300 Смедерево, Др Јована Цвијића 9
тел. 026/617-390

Наставник немачког језика

на одређено време до повратка запосленог са
неплаћеног одсуства, са 80% радног времена
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: да поседују одговарајуће образовање прописано чланом 8 став 2 и 4 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилником о
степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012
и 15/2013), да испуњавају услове прописане чланом 120 став 1
Закона о основама система образовања и васпитања. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Потпуном пријавом
сматра се пријава која садржи: уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених, оверен препис
или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, оверен
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препис или оверену фотокопију уверења о положеном стручном
испиту, односно испиту за лиценцу (осим приправника и других
лица која могу засновати радни однос без положеног одговарајућег испита), доказ о поседовању образовања из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској
установи у току студија или након дипломирања од најмање 30
бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова или доказ да је лице у току студија положило
испите из педагогије и психологије (осим кандидата који су положили стручни испит, односно испит за лиценцу), доказ о знању
српског језика на ком се остварује образовно-васпитни рад (осим
кандидата који су одговарајуће образовање стекли на језику на
ком се остварује образовно-васпитни рад). Сва документа која се
прилажу морају бити у оригиналу или у овереној фотокопији.

Наставник разредне наставе

на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: да поседују одговарајуће образовање прописано чланом 8 став 2 и 4 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилником о
степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012
и 15/2013), да испуњавају услове прописане чланом 120 став 1
Закона о основама система образовања и васпитања. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Потпуном пријавом
сматра се пријава која садржи: уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), 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 (осим приправника и других
лица која могу засновати радни однос без положеног одговарајућег испита), доказ о поседовању образовања из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској
установи у току студија или након дипломирања од најмање 30
бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова или доказ да је лице у току студија положило
испите из педагогије и психологије (осим кандидата који су положили стручни испит, односно испит за лиценцу), доказ о знању
српског језика на ком се остварује образовно-васпитни рад (осим
кандидата који су одговарајуће образовање стекли на језику на
ком се остварује образовно-васпитни рад). Сва документа која се
прилажу морају бити у оригиналу или у овереној фотокопији.

ОСНОВНА ШКОЛА
„АКАДЕМИК РАДОМИР ЛУКИЋ“
11318 Милошевац, Трг јединства 13
тел. 026/802-233

Наставник енглеског језика

на одређено време ради замене одсутног запосленог,
за 80% радног времена
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме у наведеном занимању, у складу са чл. 8 Закона о основама система образовања и васпитања,
као и да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима, држављанство Републике Србије и
да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад, као и да
није правноснажно осуђиван за једно од кривичних дела из чл.
120 став 1 тачка 3 наведеног Закона (доказ прибавља школа, пре
доношења одлуке о избору). Уз пријаву на конкурс кандидат мора
да приложи: оверену копију дипломе о стеченој стручној спреми,
уверење о држављанству Републике Србије и извод из матичне
књиге рођених. Лекарско уверење кандидат доставља приликом
закључивања уговора о раду. Претходну проверу психофизиких
способности за рад са децом и ученицима кандидата који уђу у
ужи избор врши надлежна служба за запошљавање. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве слати на горенаведену адресу. Рок за подношење пријава је
8 дана. Додатне информације могу се добити на број телефона:
026/802-233.

Бесплатна публикација о запошљавању

Сомбор
ОСНОВНА ШКОЛА „ЈОЖЕФ АТИЛА“
25262 Купусина, Ади Ендре 4
тел. 025/787-020

Наставник енглеског језика

на одређено време до повратка одсутног радника
УСЛОВИ: одговарајуће образовање; физичка, психичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима; да кандидат
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, 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 васпитно-образовни рад (мађарски језик). Уз пријаву на конкурс приложити: доказ о поседовању
држављанства Републике Србије (уверење о држављанству или
извод из матичне књиге рођених); оверен препис/фотокопију
дипломе о стеченом одговарајућем високом образовању: на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке
академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005.
године или на основним студијама у трајању од најмање четири
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, тј. дипломирани филолог енглеског језика и
књижевности - мастер; доказ о знању језика националне мањине
(тј. мађарског) на ком се обавља образовно-васпитни рад (потребно је да је лице стекло средње, више или високо образовање на
језику националне мањине или положило испит из тог језика по
програму одговарајуће високошколске установе). Доказ о испуњености услова који се односи на поседовање физичке, психичке и
здравствене способности за рад са децом и ученицима подноси се
пре закључења уговора о раду, а доказ који се односи на неосуђиваност правноснажном пресудом за кривична дела која су горе
набројана - прибавља школа службеним путем. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Ближе информације о конкурсу могу се добити у секретаријату
школе и на број телефона: 025/787-020.

С р е м с ка Мит р о в и ц а
ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ
ОБРАЗОВАЊЕ
„РАДИВОЈ ПОПОВИЋ“

22000 Сремска Митровица, Фрушкогорска 73
тел. 022/639-185
Конкурс објављен 12.02.2014. године у публикацији
„Послови“, поништава се у целости.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
УСТАНОВА ЗА ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ
И ОБРАЗОВАЊЕ „ПОЛЕТАРАЦ“
22400 Рума, Вељка Дугошевића 144

Оглас објављен 11.12.2013. године у публикацији „Послови“, поништава се у целости.
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Шабац
ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
СРЕДЊА ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА
СА ДОМОМ УЧЕНИКА
15000 Шабац, Војводе Путника 58

Конкурс објављен 04.12.2013. године у публикацији
„Послови“, поништава се за радно место: школски педагог, са 50% радног времена, на одређено време - замена
радника одсутног преко 60 дана.

Ужице
УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ

31000 Ужице, Трг Светог Саве 36
тел. 031/521-952

Асистент за ужу научну област Физичко
васпитање, Методика наставе физичког
васпитања
са 50% радног времена

УСЛОВИ: магистар наука - VII/2 степен стручне спреме из одговарајуће области (физичко васпитање, дидактичко - методичке
науке) коме је прихваћена тема докторске дисертације, који је
претходне нивое студија завршио са укупном просечном оценом
најмање осам и који показује смисао за наставни рад, односно студент докторских студија који је претходне нивое студија завршио
са укупном просечном оценом најмање осам и који показује смисао
за наставни рад. Пријаве са потпуном документацијом слати на
горенаведену адресу. Кандидати поред општих услова прописаних
Законом о високом образовању и Статутом Учитељског факултета
у Ужицу, морају поднети доказ о неосуђиваности за кривично дело
против полне слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје
високошколска установа или примања мита у обављању послова
у високошколској установи. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узимати у разматрање.

В ра њ е
ОШ „ПЕРА МАЧКАТОВАЦ“

17530 Сурдулица, Насеље Бело Поље бб
тел. 017/814-579

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: За директора школе може да биде изабрано лице које
има одговарајуће високо образовање из чл. 8 ст. 2 Закона о основама система образовања и васпитања за наставника основне школе, педагога и психолога, дозвола за рад, обука и положен испит
за директора установе и најмање пет година рада у установи на
пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег
високог образовања. Поред наведеног у ставу 1, кандидати морају
да испуњавају и услове прописане чл. 120 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009,
52/2011 и 55/2013). Докази о испуњености тражених услова подносе се уз пријаву на конкурс, са назнаком: „За конкурс“. Рок за
подношење пријава је 15 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“.

Национална служба за запошљавање

38

| Број 558 | 26.02.2014.

ОСНОВНА ШКОЛА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ
ОДРАСЛИХ
17500 Врање, Кнеза Милоша 26
тел. 017/427-770

Наставник математике

на одређено време до 30.06.2014. године, са 23,6%
радног времена
УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове утврђене у члану 120 Закона о основама система образовања и васпитања: 1. одговарајуће
образовање прописано Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи и Правилником о условима у погледу простора, опреме, наставних средстава и степена и врсте образовања наставника и андрагошких
асистената за остваривање наставног плана и програма основног
образовања одрслих који предвиђа још један посебан услов - савладан „Интегрални програм обуке за остваривање програма функционалног основног образовања одраслих“; 2. да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
3. 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; 4. држављанство Републике Србије. Докази о испуњености услова из тач. 1 и
4 подносе се уз пријаву на конкурс, а доказ о испуњености услова
из тачке 2 подноси се на захтев школе, пре закључења уговора о
раду. Доказ о испуњености услова из тачке 3 прибавља школа приликом пријема у радни однос и проверава у току рада. Документација мора бити достављена у оригиналу или у овереној копији и
не сме бити старија од 6 месеци. Рок за пријављивање је 8 дана
од дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ОШ „МУХАРЕМ КАДРИУ“
17520 Бујановац
Село Велики Трновац
тел. 017/656-671

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: За директора школе може бити изабрано лице које
испуњава следеће услове: 1. поседовање одговарајућег високог
образовања из члана 8 став 2 и 3 и члана 120 Закона о основама
система образовања и васпитања. Дужност директора школе може
да обавља лице које има одговарајуће образовање из члана 8 став
2 Закона о основама система образовања и васпитања за наставника те врсте школе и подручје 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; изузетно,
дужност директора основне школе може да обавља и лице које
има одговарајуће образовање из члана 8 став 3 Закона о основама
система образовања и васпитања, за наставника те врсте школе,
дозволу за рад, обуку и положен испит за директора установе и
најмање десет година рада у установи на пословима образовања
и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања, ако се
на конкурс не пријави ниједан кандидат са одговарајућим образовањем из члана 8 став 2 Закона о основама система образовања
и васпитања; на поновљеном конкурсу кандидати који имају одговарајуће образовање из члана 8 став 2 и 3 Закона о основама система образовања и васпитања - равноправни су; 2. поседовање
дозволе за рад (лиценце); 3. поседовање психичке, физичке и
здравствене способности за рад са децом и ученицима; 4. поседовање држављанства Републике Србије; 5. неосуђиваност правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична
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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
кандидата није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; 6. непостојање дискриминаторног понашања утврђеног у складу са законом; 7. најмање пет година рада у установи на
пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања, за кандидате које испуњавају услове конкурса у складу са чланом 8 став 2 Закона о основама система образовања и
васпитања, док кандидати који испуњавају услове конкурса у складу са чланом 8 став 3 Закона о основама система образовања и
васпитања треба да имају најмање 10 година рада у установи на
пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања. На поновљеном конкурсу кандидати који имају одговарајуће образовање из члана 8 став 2 и 3 Закона о основама система образовања и васпитања - равноправни су. Доказ о испуњених услова предвиђених тачком 5 овог конкурса прибавља школа
по службеној дужности, преко надлежних органа.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, доказ о држављанству (уверење о држављанству), оверен препис/фотокопију извода из матичне књиге рођених, оверен
препис/фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу или
уверење о положеном стручном испиту, потврду о радном искуству,
радну биографију, лекарско уверење, оквирни план рада за време
мандата, доказ о поседовању организационих способности (факултативно). Директор ће бити изабран на период од четири године.
Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Ближе информације о конкурсу могу се добити
код секретара школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање.

В р ша ц
ОШ „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН“

26340 Бела Црква, Жарка Зрењанина 13
тел. 013/851-487
тел/факс: 013/851-022

Административни радник - благајник

на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства и одсуства ради неге детета,
са 70% радног времена
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, гимназија или економска школа, 1 година радног искуства у струци, познавање рада на рачунару (Windows, МS Office, Pay Roll), пожељно искуство у буџетским
институцијама, а у складу са Правилником о организацији и систематизацији радних места установе. Поред општих услова предвиђених законом, кандидат треба да испуњава и следеће услове из
члана 120 Закона о основама система образовања и васпитања: да
има одговарајуће образовање, држављанство Републике Србије,
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, нити за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело
примање или давање мита, за кривично дело из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију; непостојање дискриминаторног понашања на страни кандидата, утврђеног у складу
са законом; да зна језик на ком се изводи настава. Уз пријаву на
конкурс кандидат је дужан да достави: краћу биографију, уверење
о држављанству (не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених (на новом обрасцу), оверену фотокопију или препис
дипломе о стеченом образовању, доказ о радном искуству и раду
на рачунару. Лекарско уверење о поседовању психичке, физичке
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и здравствене способности за рад са децом и ученицима доставља
изабрани кандидат, пре заснивања радног односа. Уверење о неосуђиваности прибавља школа по службеној дужности. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Конкурс је
отворен 8 дана од дана објављивања. Пријаве са пратећом документацијом доставити на горенаведену адресу, са назнаком: „За
конкурс“.

З а ј еча р
НАРОДНА БИБЛИОТЕКА „СТЕВАН СРЕМАЦ“
18230 Сокобања, Алексе Маркишића 1
тел. 018/830-251

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, свих струка, да кандидат има
радно искуство најмање 3 године на пословима културе, да достави
предлог програма рада и развоја библиотеке за мандатни период
од 4 године, као саставни део конкурсне документације. Уз пријаву
на конкурс кандидат је у обавези да приложи следећу документацију: извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену
копију), уверење о држављанству (оригинал или оверену копију),
диплому о стеченом високом образовању (оригинал или оверену
копију), доказ о радном искуству (потврда да кандидат има најмање 3 година радног искуства у култури са овереном фотокопијом
радне књижице), уверење да није осуђиван за кривично дело, уверење да се против њега не води кривични поступак, уверење о
здравственом стању и биографију са контакт подацима. Пријаве
слати искључиво поштом, на горенаведену адресу, у затвореној
коверти, са назнаком: „За конкурс“. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће бити разматране. Рок за пријављивање је 15 дана од
дана објављивања.

З р е њ анин
ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА КОНКУРСА
ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
„МИХАЈЛО ПУПИН“
23000 Зрењанин

Конкурс објављен 18.12.2013. године у публикацији
„Послови“, поништава се за радно место: наставник у сва
звања за ужу научну област Хемија и заштита животне
средине (предмет: Хемија), са 15% радног времена, на
период од пет година, а редовни професор на неодређено
време. У осталим деловима текста конкурса нема измена.

ОШ „БРАЋА СТЕФАНОВИЋ“
23245 Неузина, Ђуре Рашкова 70а
тел. 023/852-203

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање: на студијама другог
степена (мастер академске студије, специјалистичке академске
студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који
уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од најмање четири године,
по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра
2005. године; да кандидат испуњава услове за наставника, педагога и психолога, да има дозволу за рад, обуку и положен испит
за директора установе и најмање пет година рада у установи на
пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања, да је прошао обуку и положио испит за директора
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установе (изабрани директор који нема положен испит за директора дужан је да га положи у року од годину дана од дана ступања
на дужност), 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 зна језик на ком се остварује
образовно-васпитни рад. Докази о испуњености услова које кандидат посноси: 1. биографски подаци, односно радна биографија;
2. оверен препис дипломе о завршеном одговарајућем високом
образовању; 3. оверен препис уверења о положеном стручном
испиту (дозвола за рад); 4. извод из матичне књиге рођених; 5.
уверење о држављанству РС, не старије од 6 месеци; 6. потврда о
раду у установи на пословима образовања и васпитања - најмање
5 година; 7. уверење да кандидат није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривично
дело примање мита или давање мита, за кривично дело из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
8. лекарско уверење да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 9. програм рада
директора. Докази о испуњености услова из тач. 1 до 6 и тач. 9
подносе се уз пријаву на конкурс, а из тачке 8 - пре закључења
уговора ораду. Доказ из тачке 7 овог члана - прибавља школа.
Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве се достављају на горенаведену адресу школе, са назнаком: „За конкурс
за директора школе“.

ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ „МИХАЈЛО ПУПИН“
23000 Зрењанин, Ђуре Ђаковића бб

Наставник у звање доцента/ванредног
професора за ужу научну област Методика
политехнике
на период од пет година

УСЛОВИ: Услови за звање доцента: доктор техничких наука, способност за наставни рад, да има научне, односно стручне радове
објављене у научним часописима или зборницима, са рецензијама.
Услови за звање ванредног професора: доктор техничких наука,
способност за наставни рад, да има научне, односно стручне радове објављене у научним часописима или зборницима, са рецензијама, као и више научних радова од значаја за развој науке у
ужој научној области објављених у међународним или водећим
домаћим часописима, са рецензијама, оригинално стручно остварење (пројекат, студија, патент, оригинални метод, нову сорту и сл.), односно руковођење или учешће у научним пројектима,
објављен уџбеник, монографију, практикум или збирку задатака
за ужу научну област за коју се бира и више радова саопштених
на међународним или домаћим научним скуповима. Пријаве са
прилозима (докази о испуњавању услова конкурса, биографија,
оверене фотокопије диплома о одговарајућем академском и стручном звању, списак објављених научних и стручних радова, књиге
и саме радове), подносе се у року од 8 дана од дана објављивања
у публикацији „Послови“, на адресу Факултета, са назнаком: „За
конкурс“. Контакт телефон: 023/550-501.
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ВИСИНА НОВЧАНЕ
НАКНАДЕ

Моја тренутна зарада износи 28.000 динара, са путним трошковима и минулим радом. Уколико бих остао без посла и пријавио се на евиденцију НСЗ,
колики би био износ новчане накнаде и колико дуго бих остваривао ово право?
Новчана накнада као право из осигурања за случај незапослености прописана је Законом
о запошљавању и осигурању за случај незапослености. На сајту Националне службе за
запошљавање, у рубрици „Док тражите посао“, можете пронаћи детаљне информације о
законским условима за остваривање овог права.
Указујемо на одредбе које се односе на висину новчане накнаде. Основица за утврђивање
висине новчане накнаде јесте просечна зарада или накнада зараде незапосленог, у складу
са законом, у последњих шест месеци који претходе месецу у којем је престао радни однос,
односно осигурање. Новчана накнада утврђује се у висини од 50% од основице и не може
бити виша од 160% нити нижа од 80% минималне зараде утврђене у складу са прописима
о раду за месец у којем се врши исплата новчане накнаде. Указујемо и на чињеницу да се
новчана накнада утврђује по бруто принципу и да у себи садржи и доприносе за пензијско
и инвалидско и здравствено осигурање, из разлога што је корисник новчане накнаде, према одредбама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање, обвезник наведених доприноса. Из наведеног произилази да се решењем утврђени износ новчане накнаде
сваког месеца, приликом обрачуна за исплату, упоређује са износом 80%, односно 160%
минималне зараде и исплаћује кориснику у износу умањеном за припадајуће доприносе.
Према подацима које сте доставили и полазећи од претпоставке да просечна зарада износи 28.000 динара, бруто новчана накнада би била утврђена у износу од 14.000 динара, који
је нижи од тренутног износа 80% бруто минималне зараде, па би се у овом случају новчана
накнада обрачунавала у минималном бруто износу и исплаћивала кориснику умањена за
припадајуће доприносе.

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

Радила сам четири месеца по уговору о делу. У радној књижици није ништа
убележено. Коме да се обратим? Шта је потребно од докумената, с обзиром
да немам решење о раскиду уговора? Да ли је то проблем?
Законом о раду прописано је да послодавац може са одређеним лицем да закључи уговор
о делу, ради обављања послова који су ван делатности послодавца, а који имају за предмет самосталну израду или оправку одређене ствари, самостално извршење одређеног
физичког или интелектуалног посла. За обављање послова по основу уговора о делу плаћа
се допринос за пензијско и инвалидско осигурање. Основица на коју се плаћа допринос је
опорезиви приход од уговорене накнаде. Како се ради о праву из пензијског и инвалидског
осигурања, упућујемо да се о могућностима уписа стажа осигурања у радну књижицу
информишете у надлежној филијали Републичког фонда за пензијско и инвалидско 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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За младе, талентоване и факултетски образоване

ПРОНАЂИ СВОЈЕ МЕСТО
Компанија „Филип Морис“ је покренула програм који отвара врата младим људима за
почетак успешне каријере. Улаже се у њихов напредак, нуде им се изузетни програми
развоја, прилике за стицање интернационалног искуства, као и програми бенефиција

М

лади и амбициозни, универзитетски образовани,
имају прилику да у кратком року постану менаџери у интернационалној компанији. Компанија
„Филип Морис“ (Philip Morris) развила је тренинг
програм у Србији под називом „Пронађи своје место“, који
предвиђа трогодишњу обуку за младе, после које ће се запослити на руководећим позицијама. На конкурс који је завршен
24. фебруара могли су да се пријаве факултетски образовани (пожељно у области економије и организационих наука, а
предност имају они са завршеним мастер студијама) и млади
са почетним радним искуством у траженим областима, који
желе прилику за унапређење каријере у успешном интернационалном тиму, какав је „Филип Морис“ у Србији.

„Компанија је покренула програм запошљавања младих
људи, који изабраним кандидатима пружа прилику да своју
каријеру граде у професионалном радном окружењу. Програм омогућава кандидатима да прођу обуку, захваљујући
којој ће унапредити своје професионалне вештине, али и
стећи специфична знања кроз искуство рада у секторима финансија, комерцијале и развоја пословања. Крајњи циљ програма је да се кандидати оспособе знањима и неопходним
искуством пре него што стекну менаџерска звања“, каже Милица Јовановић, бренд менаџер у „Филип Морису“, и додаје
да ова компанија у Србији има пословно окружење које запосленима пружа низ могућности за професионални развој.
„Улажемо у њихов напредак и нудимо им изузетне програме развоја, затим многобројне прилике за стицање интернационалног искуства, као и програме бенефиција. Велики
број наших запослених из Србије је своју каријеру успешно
наставио на другим тржиштима наше компаније широм света. Изузетно ми је драго што ћемо кроз овај трогодишњи програм проширити наш успешан интернационални тим“, изјавила је Татјана Јовановић, директор Сектора људских ресурса
„Филип Мориса“ у Србији.
Поред конкретних знања и вештина које ће им помоћи у
будућој каријери, кандидати који добију прилику да учествују у програму биће стално мотивисани да раде на самосталном развоју. На овај начин веома рано у својој каријери
схватиће да само од њиховог вредног рада зависи да ли ће
израсти у будуће менаџере.
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„Мислим да је сјајно једном младом човеку тако рано у
каријери понудити овакву прилику, која показује и трасира
пут за будућност“, каже Татјана.
У „Филип Морису“ објашњавају да ће приликом селекције
узети у разматрање анализу резултата школовања, затим резултате на организованом тестирању, као и интервју са руководиоцима и будућим менторима у компанији. Новозапослени
ће имати јединствену прилику да прођу кроз различите секторе компаније, како би што боље сагледали процес пословања и
били у потпуности фокусирани на суштину делатности.
Компанија „Филип Морис“ у Србији окупља професионалце различитих профила. Велики број запослених је након
ангажмана у Србији своју каријеру успешно наставио на другим тржиштима. Још занимљивији је податак да се одређени број запослених након школовања и успешне каријере у
иностранству вратио у Србију како би радили у „Филип Морису“. Њихов циљ је био да се након образовања и професионалног усавршавања у иностранству врате у земљу, како би
на домаћем терену применили интернационално искуство,
па је посао у „Филип Морису“ у Србији био право решење.
А.Б.

Тимски дух, ефикасност и агилност
„Компанија Филип Морис посвећује велику пажњу развоју
талената, како међу нашим запосленима, тако и када запошљавамо нове људе. За десет година, колико послујемо у Србији,
спровели смо велики број програма којима смо давали прилику
младим образованим људима да стекну радно искуство код нас
у компанији, кроз обуку или на неки други начин. Данас сви ти
људи имају успешне каријере у Србији или у иностранству, на
неком другом тржишту на којем наша компаниаја послује. Успели смо да у Србији изградимо снажну организацију, коју чине
сјајни професионалци и добри тимови. Данас на великом броју
руководећих, менаџерских позиција у нашој компанији, као и у
менаџмент тиму, раде домаћи кадрови. Поред тога, запослени
из Србије имају успешне каријере на руководећим местима Филип Мориса и на другим тржиштима широм света, између осталих и у развијеним европским земљама, као што су Италија,
Немачка, Швајцарска… Сматрам изузетним успехом чињеницу
да се сада већ у глобалним размерама Филип Морис мреже
препознаје квалитет онога што радимо у Србији, а најважнији
за оваква постигнућа су управо наши запослени“, каже за „Телеграф“ Татјана Јовановић, директор Сектора људских ресурса
компаније „Филип Морис“ и додаје да су вредности које су чврсто уграђене у корпоративну културу, пре свега, тимски дух,
ефикасност и агилност.
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У сусрет пријемним испитима

СА ПРИПРЕМОМ
ПОЧЕТИ ОДМАХ

„Инфостудова“ анкета показује да је почетком другог
полугодишта већина матураната прионула на активно
учење и припрему за упис на студије. Једна четвртина
испитаних матураната је навела да би са припремама
пријемног испита требало почети већ у првом полугодишту

Д

обра и квалитетна припрема за пријемне испите је
једна од главних тема међу ученицима завршних
разреда средњих школа који планирају да наставе
школовање. Сви који кажу да је то веома лако, нису
сасвим у праву, јер припрема за полагање пријемног
испита није једноставан посао. Ако стварно желите да упишете факултет или високу школу, онда морате озбиљно и добро да се припремите.

Способности, жеље и склоности
Резултати годишњег истраживања о избору студија показују да је већ почетком другог полугодишта око 3/4 матураната одлучило шта ће студирати, те да ову одлуку најчешће
доносе током првог полугодишта четвртог разреда средње школе. Будући да 2/3 свог живота проводимо радећи, важно је да
изабрани позив буде у складу са нашим способностима, карактеристикама личности, жељама и склоностима.

За почетак: без панике! Уз добру организацију и доста
рада могуће је уписати жељени факултет. Што се самог спремања пријемног испита тиче, требало би да почнете одмах.
Ако још увек нисте одлучили који факултет желите да упишете, крајње је време да се определите и набавите потребну
литературу.
У принципу, на сваком факултету постоје консултације,
на које би било корисно да одете како бисте што прецизније
знали шта ће се од вас захтевати на пријемном испиту. Ипак,
пријемни би требало да почнете да спремате пре првог одласка на консултације, јер се оне на неким факултетима држе
релативно касно (рецимо, у мају), а тада вам и неће остати
баш много времена за припрему.

Постоје и разни часови који су усмерени на припрему
пријемног испита. Не би било лоше да се распитате о њима,
као и то који од тих часова су најбољи и најефикаснији за оно
што је вама потребно - свака помоћ је добродошла, нарочито
ако желите да се упишете на неки од популарнијих факултета.
Највећи посао око припреме ипак је на вама. Немојте
одлагати припрему за пријемни на месец дана пре самог
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пријемног, јер ћете тада учити на брзину, бићете у паници,
па ће и шансе да кикснете због стреса и премора бити знатно
веће. Биће вам лакше ако одвојите извесно време сваког дана
за учење потребног градива.
Анкета Када треба почети са припремама за пријемни?,
спроведена током јануара и фебруара на „Инфостудовом“
сајту (prijemni.infostud.com), на узорку од 2400 испитаника,
показује да је почетком другог полугодишта већина матураната, тачније 60% анкетираних, прионула на активно учење
и припрему за упис на студије. Једна четвртина испитаних
матураната је навела да са припремама пријемног испита
треба почети већ у првом полугодишту.
Лепше дане и почетак пролећа за учење је планирао сваки десети испитаник, који је навео да су март и април идеално време за припрему. Око 4% анкетираних сматра да им
је за учење довољно месец дана пред сам испит, док је свега
3% оних који су толико сигурни у своје знање да не планирају
посебну припрему за пријемне испите.
Матуранти по овом питању имају сличне ставове из године у годину, па не чуди што су факултети, високе школе и
специјализоване агенције за припрему за почетак организоване наставе одредили фебруар и март месец.
Када је у питању цена организоване припреме, прошле
године је за наставу на Економском факултету у Београду
било потребно издвојити 6000 динара, док је знатно више
новца - око 58000 динара, било потребно за организоване
припреме на Стоматолошком факултету.
А.Б.

Колико је важно
мишљење родитеља?
Ставови родитеља имају велики утицај на одлуку садашњих матураната о избору студија, показало је истраживање
„Инфостудовог“ сајта, у коме је сваки десети испитаник изјавио
да ће мишљење родитеља бити пресудно приликом избора факултета или високе струковне школе.
Готово 80 одсто од око 1.300 испитаника у анкети Колико
вам је битно мишљење родитеља приликом избора студија?,
навело је да ће одлуку донети сами, али да су им препорука
и савет родитеља веома значајни. Одлуку о избору студија без
консултација са родитељима донеће једна десетина анкетираних, а свега два одсто испитаника каже да им је од мишљења
родитеља важнији савет пријатеља.
И поред чињенице што су за младе приликом одлучивања
најважнији фактори интересовање за одређену област и могућност проналаска посла, сваки десети испитаник наводи да је
одлуку донео у складу са очекивањима породице.
У саопштењу се подсећа да неки родитељи, у жељи да пруже најбољу могућу подршку и савет, често праве грешке и у
први план стављају само сопствена искуства и личне амбиције.
Другу крајност, како се наводи, представљају родитељи који ни
на који начин не желе да сносе одговорност за одлуку свог детета, па се повлаче и остављају будућег бруцоша да се сналази
како зна и уме.
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Извештај Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом

ОСАМ МИЛИЈАРДИ ДИНАРА ЗА
ЦИВИЛНИ СЕКТОР

Налази извештаја намећу два питања на којима треба радити - питање сарадње или
одсуства сарадње појединих органа при извештавању о додели средстава, као и питање
правног основа по коме се додељују средства

Ц

ивилно друштво окупља више од 22.000 различитих
врста удружења, задужбина, фондација, академске
заједнице, социјалне партнере који се баве широким спектром тема у области људских и мањинских
права, заштите животне средине, борбе против корупције, културе, борбе против трговине људима, против насиља над женама...
Протекле недеље, у београдском Медија центру, представљен је Годишњи збирни извештај о утрошку средстава која
су као подршка програмским и пројектним активностима
обезбеђена и исплаћена удружењима и другим организацијама цивилног друштва из јавних средстава Републике Србије у
2012. години, који је припремила Канцеларија за сарадњу са
цивилним друштвом Владе Србије. Извештај представља анализу података добијених од органа републичког, покрајинског
и локалног нивоа, који су током 2012. године пружали финансијску и нефинансијску подршку удружењима и другим организацијама цивилног друштва. Подаци показују да је у 2012.
години за финансирање организација цивилног друштва, од
планираних 9,23 милијарде динара исплаћено 8,64 милијарде
динара, од чега је знатан део био намењен политичким странкама. Највише средстава је додељено одлукама руководилаца, док су јавни конкурси на трећем месту. У 2012. највише су
подржани пројекти у области спорта (35%), а затим у области
културе и деце и младих. У Србији су буџетским средствима
за цивилно друштво обухваћене политичке странке и цркве и
верске заједнице. Највише удружења је у области спорта, док
најмањи проценат иде за организације које се баве јавним заступањем, законима и политикама.

Помоћ САД
Директорка Канцеларије за сарадњу са цивилним
друштвом Владе Србије Ивана Ћирковић и шефица Мисије
УСАИД у Србији Сузан Фриц, потписале су Споразум о спровођењу пројекта подстицајног окружења за развој цивилног
друштва. Амбасадор САД Мајкл Кирби прецизирао је да ће
америчка влада овим пројектом Влади Србије донирати више
од 200.000 долара. Пројекат је осмишљен као подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом и ограничен је на период од 18 месеци. Циљ пројекта је јачање подстицајног окружења
за развој цивилног друштва, снажење дијалога и механизама
за размену информација, као и за развој капацитета свих релевантних актера у Србији у контексту спровођења будуће стратегије за развој подстицајног окружења.

„Највише средстава одобрено је на републичком нивоу 6,43 милијарде динара, а исплаћено 5,82 милијарде динара.
Ова разлика се јавља из више разлога, а један од њих је и проблем са ликвидношћу буџета, као и то што су неки пројекти
одобрени крајем године“, рекла је Милена Бановић, шефица
Одсека за планирање и стварање подстицајног окружења за
развој цивилног друштва у Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом.
„Највише средстава на републичком нивоу издвојило је
Министарство омладине и спорта, укупно три милијарде динара или 47%, затим Министарство финансија и привреде, које
је надлежно за трансфер новца политичким партијама, укупно 2,57 милијарди или 40%. Највише средстава донето је одлукама руководилаца, укупно 3,63 милијарде динара или 39%,
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кроз ‚остало‘ 3,43 милијарде или 37,16%, а јавним конкурсима
1,73 милијарде или 18,8%. Јавни конкурс је други по броју конкурса на локалном нивоу, али је на трећем месту по издвојеним средствима“, рекла је Бановићева и додала да се извештај
није бавио анализом одлука руководилаца и подсетила да је
законом предвиђено да се за неке организације средства додељују на тај начин.
Директорка Канцеларије за сарадњу са цивилним
друштвом Владе Србије, Ивана Ћирковић, рекла је да су од
2012. обавезујући конкурси за доделу средстава и да су процедуре поједностављене током 2013., али да велики број општина није упознат са тим изменама. Од 2015. године припремаће
се програмски буџет и тада ће се лакше пратити издвајање
средстава за цивилно друштво.
Програмски директор „Транспарентности Србија“, Немања
Ненадић, оценио је да је потребно размотрити систем буџетске класификације, како би се омогућио бољи увид у начин додељивања средстава за цивилно друштво. Ненадић је рекао да
налази извештаја намећу два питања на којима треба радити
- питање сарадње или одсуства сарадње појединих органа при
извештавању о додели средстава, као и питање правног основа
по коме се додељују средства. Оценио је да би било примерено
да постоји механизам који предвиђа неки вид санкционисања
оних који не доставе одговоре, као и да питање правне основе
треба да буде приоритет и у даљем истраживању.
А.Б.

Партнерско деловање
Србија ће ускоро добити Националну стратегију за подстицајно окружење за развој цивилног друштва. Значај овог
важног стратешког документа је средњорочна визија развоја
грађанског друштва у Србији и улога у будућим реформским
процесима.
„Стратегија суштински треба да донесе план за заједничко, партнерско деловање институција и организација цивилног
друштва, да укаже на критичне тачке које институције система
треба да унапреде, како би развијено цивилно друштво у таквом подстицајном окружењу деловало и за грађане. Само оспособљено, капацитетно цивилно друштво може адекватно да
одговори на потребе друштва, али и институција, учествујући
у процесима доношења и спровођења одлука, у циљу пружања
разних врста услуга и проналажења решења за бројне друштвене проблеме“, каже Ивана Ћирковић.
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Осмо истраживање јавног мњења о корупцији у Србији

ГРАЂАНИ ЈОШ УВЕК ПАСИВНИ
Потврђен је оптимизам грађана и вера да власт жели да се обрачуна с корупцијом.
Животни стандард, незапосленост и сиромаштво скрећу пажњу грађана са теме
корупције, која је пала на треће место на листи најважнијих проблема који тиште грађане

Програм Уједињених нација за развој (УНДП), у сарадњи са Цесидом (CeSid), представио је осми круг истраживања јавног мњења о корупцији у Србији, на конференцији
за штампу у београдском Медија центру. Истраживање су
представили проф. др Славица Ђукић Дејановић, министарка здравља Републике Србије, Ирена Војачкова Солорано,
стална координаторка Уједињених нација и стална представница УНДП у Србији, проф. др Зоран Стојиљковић, члан
одбора Агенције за борбу против корупције и Марко Благојевић, програмски директор Цесида.
У овом истраживачком циклусу потврђен је оптимизам
грађана и вера да власт жели да се обрачуна с корупцијом.
Међутим, животни стандард, незапосленост и сиромаштво
скрећу пажњу грађана са теме корупције, која је у осмом
кругу истраживања јавног мњења поново пала на треће
место на листи најважнијих проблема који тиште грађане. И поред чињенице да мањи број грађана пријављује да
им је неко тражио мито, поверење у институције стагнира
или опада, а стиче се и утисак да грађани и даље очекују
најављене резултате.

Кључни проблеми
незапосленост и сиромаштво
Од почетка истраживачког пројекта 2009. године до данас,
забележен је највећи проценат испитаника који сматрају да је
њихова материјална ситуација неподношљива (18%). Ако се узме
у обзир да 36% испитаника своју економску ситуацију види као
лошу, више од половине грађана Србије сматра да су њихови
материјални ресурси једва довољни за преживљавање. Негативни параметри животног стандарда условљавају и редослед на
листи кључних проблема са којима се суочавају грађани Србије.
После незапослености која доминира на првом месту, следи сиромаштво као кључни проблем за 18% грађана Србије, а корупција је тек на трећем месту, са 12% оних који је виде као највећи
проблем Србије данас. Свега 2% грађана очекује да ће се ниво корупције смањити у наредних 12 месеци, што је за 3% ниже него
пре шест месеци. Са 28% на 27% смањен је и број грађана који
тврде да ће се ниво корупције смањити у наредној години. Највише грађана (43%) сматра да се у наредној години ништа значајно
неће променити када је реч о нивоу корупције у Србији и да ће
све остати на истом. Забрињава податак да је износ датог мита
у претходна три месеца по трећи пут прешао цифру од 200 евра.
Највиши забележени просечни износ мита у претходних шест
циклуса је био 255 евра, у октобру 2010. године.
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У септембру, октобру и новембру месецу мито је дало
најмање грађана од 2009. гoдине. Више од половине оних
који су дали мито су то урадили сами, односно нико им није
тражио новац. Међутим, стагнира број грађана који не би
платили мито ако би им неко тражио, али стагнира и број
оних који би то пријавили, што све говори о потреби охрабривања и одлучне заштите узбуњивача, као најефикаснијег средства борбе против корупције. Највећи број испитаника се узда у Владу Србије да се ефикасно бори против
корупције.
У сарадњи са Министарством здравља Републике Србије, УНДП је објавио и резултате истраживања перцепције
корупције у сектору здравства. Више од две петине испитаника сматра да је корупција унутар здравственог система веома изражена, а 27% сматра да је у овој области има
много. Скоро половина датог мита у последња три месеца је
дата лекарима. Што је медицински проблем сложенији, већа
је вероватноћа корупције. Ипак, у овом сектору видљив је
велики јаз између личног искуства и искуства окружења, јер
много већи број људи за корупцију у здравству зна из окружења него из личног искуства.
„Чини ми се да постоји пасиван однос великог броја
здравствених радника, оних најпоштенијих. Треба и њихов глас да чујемо и да знамо у којим срединама, у којим
сегментима има највише корупције“, рекла је министарка
здравља Славица Ђукић Дејановић.
Део проблема на које указују грађани решен је увођењем
централних јавних набавки, док би листе чекања могле
бити јасније уз помоћ ИТ система, верују у Министарству
здравља. Ирена Војачкова Солорано, стална координаторка
УНДП у Србији, каже да у Србији, као и у другим земљама,
грађани и даље имају високу толеранцију према корупцији
у здравству.
Анкета је показала охрабрујуће резултате о постојању
свести грађана да је борби против корупције потребно
приступити на свеобухватан начин. Раме уз раме са оштрим
казнама и побољшањем закона, највећи број испитаника од
почетка истраживачког циклуса мисли да постоји потреба и за повећањем свести у друштву о корупцији, јачањем
цивилног сектора и контролом над државном администрацијом.
„Приоритети људи донекле прате приоритете на које
указују представници политичких партија. Што се више говори о економији, то ће она бити већи приоритет него неке
друге теме“, каже Марко Благојевић из Цесида.
В.Пауновић
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ЉУБАВ НА
ПОСЛУ,
ДА ИЛИ НЕ?

Некада смо имали више времена за
дружења и изласке, а данас се све своди
на целодневни рад, па канцеларија остаје
једино место за флерт, блискост, љубав....

В

ремена се мењају. Љубав на послу је некада била
забрањена и непожељна тема за већину људи, али
данас, када су многи принуђени на рад од јутра до
сутра, готово да и немамо где да се заљубимо него у
канцеларији. Статистике последњих истраживања показују
да више од 80 одсто запослених флертује на послу, половина
оствари везу или барем авантуру са колегом, док је један од
десет брачних парова склопљен између колега.
Све углавном почне безазлено, посао вас тера да са неким проводите време, на ред дође прича о приватним стварима и тако дан за даном постајете све блискији са колегом
или колегиницом, а да тога нисте ни свесни. Ствари се додатно загреју на компанијској прослави, заједничком службеном путу или вечери.
Иако стручњаци не препоручују да се заљубите у колегу,
а неке фирме чак и забрањују емотивне везе међу запосленима, оне постоје и све су озбиљније, показују истраживања.
Психолози објашњавају да на послу проводимо највећи део
дана, живимо брзо и немамо времена за блискост и љубав.
Због тога је тражимо на доступним местима - у канцеларији.
Везе на послу добре су само ако постану озбиљне или
прерасту у брак. У супротном, пар постаје главни трач у фирми, почињу преиспитивања, сумње, несигурност, а у случајевима када је у питању ванбрачна веза и врло компликовано
рашчишћавање. Веома је тешко оставити љубавника или
љубавницу ако после тога морате да га виђате сваког дана,
посебно ако је повређен, изневерен, па чак и жељан освете.
Ипак, има и оних који тврде да везе на послу имају своје
предности, да побољшавају радну атмосферу, као и да стварају додатан осећај блискости, јер партнери имају заједничке
теме, баве се истим послом, па се и боље разумеју. Какве су
особености оваквих веза, колико се оне разликују од „обичних“ и да ли је, када се окончају, могуће имати добар пословни однос, за читаоце „Живота плус“ објашњава психолог и
психотерапеут Милица Зарин.
Због чега се тако често
заљубљујемо у колеге?
- Везе или бракови на радном месту нису реткост ни у
Србији, ни у свету. Статистике
показују да је овај тренд у порасту, што и не чуди с обзиром
да модеран човек има све мање
слободног времена. То значи
и мању шансу за упознавање
потенцијалног партнера на
другом месту и на другачији
начин. Некада су људи радили
краће, односно раније су долазили кући, па је било времена
за дружења и изласке, а данас
се све своди углавном на целодневни посао и кратак период
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у кући који углавном преспавамо. Тако канцеларија остаје
једино место на којем можемо пронаћи времена за флерт,
блискост, љубав, привлачност... Ипак, овакве везе не треба ни
банализовати наведеним разлозима, јер је кључни фактор
ступања у везу ипак привлачност и енергија која се развије
између двоје људи, ма где се они упознали. Нису све везе на
послу исте. Оне које су успутне, које се могу назвати аферама или прељубама, најчешће су кратког века и доносе много
проблема. Веома је тешко успешно сарађивати са неким са
ким имате нерашчишћене рачуне. Када су везе озбиљне или
се крунишу браком, нема разлога да не функционишу добро.
Које су предности, а које мане љубави на послу?
- Нема битне разлике између веза на послу и обичних.
Акценат је увек на односу двоје људи и на њиховој способности и жељи да неку чињеницу доживљавају као предност
или као ману. Само функционисање партнера који деле исти
посао питање је њихове организације и поставке свакодневног ритма. Некима одговара поставка по принципу „свуда
заједено“, па чињеницу да раде заједно тумаче као предност
и фактор сигурности у вези. Други имају договор да слободно време ван посла проводе свако на свој начин, па су тако и
они задовољни и испуњени. Опште правило не постоји. Оно
што је битно у везама, па и оним које су почеле у канцела-

Сасвим уобичајена ствар
Колико запослених би се упустило у везу са колегом без
обзира на последице? Колико послодаваца забрањује везе у
канцеларији? Одговоре на ова и друга питања потражила је
екипа „Инфостуда“.
Скоро 50% запослених било је или је и даље у љубавној вези
са колегом или колегиницом са посла. Веза још траје код четвртине који су у овој групи, а чак 10% везу је крунисало браком.
Статистички гледано, то значи да ако радите у фирми са стотину запослених, док ово читате сваки ваш осми колега је у озбиљној вези или браку са колегом или колегиницом.
У истраживању које је спроведено у сусрет Дану заљубљених, петина анкетираних рекла је да за сада нису били у вези са
колегом са посла, али да би се у такву везу упустили ако би им
се неко заиста допао, без обзира на последице. Да везе са колегама нису увек најпаметнија одлука, показује и податак да се око
20% тих веза лоше завршило.
Свега 10% учесника истраживања каже да су љубавне везе
између запослених у њиховим компанијама забрањене, док део
њих није сигуран какав је став фирме по том питању. С друге
стране, четвртина послодаваца везе на послу отворено дозвољава. И поред тога, 10% запослених не би се упустило у везу
са колегом, чак иако им се та особа заиста допада.
Стручњаци кажу да су везе на послу сасвим уобичајена ствар, с обзиром да чак 70% времена проводимо на послу. Одлука
да се упустите у везу са колегом је врло индивидуална и лична,
али оно око чега се сви слажу јесте да размена нежности и интимни надимци нису за канцеларију.
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рији, јесте ослушкивање потреба партнера и добра комуникација у организацији свакодневног живота.
Колико заједнички посао компликује распад везе
или развод?
- Поново све зависи од личности и карактера. Ипак су на
послу, без обзира на то да ли се ради о великим или малим
фирмама, правила унапред постављена и могућа решења су
јасна и конкретна. Догађају се и ситуације када партнери настављају да се понашају дисфункционално, па често губе и
на емотивном и на пословном плану. Јединствен прнцип не
постоји, све је ствар карактера, околности и начина на које
доживљавамо везе и љубав, закључује Милица Зарин.

Највише се заљубљује у ноћној смени
Статистике показују да везе на послу не заобилазе ниједну професију, али да највише веза и бракова има у здравству.
Следе полицајци, затим банкарски службеници и запослени
у великим корпорацијама.
Психолози тврде да се љубав чешће догађа у професијама у којима постоје дежурства, ноћне смене и доста заједничких путовања. Када људи проводе много времена зајед-

Како саопштити шефу?
Одговор на ово питање зависи од политике коју ваша фирма заузима према везама на послу (проверите каква је та политика) и од вашег шефа. Уколико је шефу стало да зна шта се
дешава у сваком моменту у компанији, онда би требало да разговарате са њим када увидите да је ваша веза постала озбиљна.
Немојте дозволити да вас предухитре трачеви, али чак ни тада
искрен разговор неће бити на одмет. Будите директни и обавезно нагласите да веза неће негативно утицати на посао (наравно,
потрудите се да тако и буде). У сваком случају, најбоље је да ваш
претпостављени зна за новонасталу ситуацију.
Ако је ваш изабраник неко од шефова у фирми, објективност његових или њених одлука аутоматски може бити угрожена, као и неформални ауторитет који он(а) поседује у компанији,
како према својим подређенима, тако и према надређенима.
Уколико је у питању особа која је на вишем положају од вас али
вам није директно надређена (нпр. ви радите у администрацији,
а у вези сте са директором продаје), то не мора бити тако страшно, јер не зависите директно једно од другог у пословном смислу
(иако увек може бити сумњи да индиректно имате протекције).
Међутим, уколико сте у вези са особом која је директно ваш шеф,
то је проблематична ситуација. Будите реални - колико заиста
можете бити објективни у таквом пословном односу? Да ли заиста ваш шеф у потпуности може да гаји исти и праведан однос
према особи у коју је заљубљен и према другим колегама којима је шеф?
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но, посебно ноћу или у стресним околностима, то је идеалан
терен да се јаве емоције и привлачност. Ипак, статистике
показују и да се љубави рођене под „посебним“ околностима
теже одржавају, јер када се све смири, веза крене у правцу
као и свака друга и када престане осећај заједништва због
стреса или критичних ситуација, отрежњење и реална слика
партнера појављују се много раније у односу на људе који су
се упознали у „нормалним“ околностима.

Прељубе у канцеларији
Неверства су у браковима и везама толико честа да су
парови без оваквих проблема у мањини, показују истраживања. Када варамо, најчешће на послу пронађемо љубавника
или љубавницу, што су и најопасније везе ове врсте, упозоравају стручњаци. Ванбрачне афере, краткотрајне романсе
без емоција које се догоде са колегом или колегиницом могу
да имају велике последице, јер често не могу тек тако да се
прекину. Тешко је очувати везу или брак са сталним партнером уколико свакодневно радите са особом са којом сте
га преварили. У таквим случајевима много је теже вратити
изгубљено поверење, односи се теже поправљају и опоравак
везе траје знатно дуже.
Такође, не препоручује се ванбрачна веза са шефом,
јер прекид може потпуно да уништи ефикасност пословног
тима. Уколико већ не можете да одолите згодном колеги
или колегиници, гледајте барем да буде слободан, јер су, у
супротном, проблеми неизбежни.

Из пословних у брачне воде
Научници су дошли до података који указују да се везе
започете у ноћним клубовима и кафићима обично завршавају на флерту или краткотрајној романси. Студија је обухватила 2.000 одраслих људи, међу којима је чак 14 одсто оних
који су ушли у брак са колегом на послу. У исто време, њихови
покушаји проналаска љубави током ноћних излазака у великом проценту су се завршавали неславно.
Извор: Вечерње новости
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