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СА ДРЖАВОМ ВИШЕ
НЕМА КОЦКАЊА
Велики угоститељи масовно избегавају плаћање пореза. Око 700.000 људи ради„на црно“, због
чега држава губи годишње милијарду и по евра. Затворено 25 кладионица и коцкарница. У 12.500
контрола фискалних каса установљене неправилности код 2.500 или 22 одсто
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Тренер минхенског „Бајерна“ Гвардиола посетио је
некадашњег председника тог клуба Улија Хенеса. Та
информација не би заузела ни педаљ стране „Билда“, да
до сусрета није дошло у затвору. Некадашња фудбалска
звезда „Бајерна“ и немачке репрезентације издржава
казну због утаје пореза. Хенес је у марту осуђен на три
и по године затвора, јер је утајио порез у износу од 27,2
милиона евра.
O сличним овдашњим пореским прекршајима могли би да се пишу фељтони, али Србија је за многе остала „рајско острво“ заобилажења пореских обавеза,
па и оних из и око најлепше споредне ствари на свету фудбала. Том готово националном дисциплином, у којој
учествују не само тајкуни већ и запослени и незапослени, млади и стари, бавимо се у Теми броја.
Да је држава, чини се, ипак решила да окрене лист,
говори и последња септембарска контрола пореске инспекције и полиције, када је затворено још 25 кладионица и коцкарница. Контролом великих угоститеља
утврђено је да масовно избегавају плаћање пореза. У
12.500 контрола фискалних каса установљене су неправилности код 2.500 или 22 одсто. Да овакве и сличне акције не припадају „цеђењу суве дреновине”, говори и податак из једног уређенијег пореског система. Шпанија је
само у две године повратила 28 милијарди евра утајеног
пореза, откако је пре две године спровела акцију у циљу
јачања јавних финансија.
Добра вест је да је у Србији од 1. јула до 1. септембра
отворено 42.598 нових радних места, док је од почетка године до краја протеклог месеца посао нашло око
140.000 људи. Компанија „Хенкел“ најавила је посао за
још 250 радника. Партнерство „Ер Србије“ и „Етихада“ отворило је пут запослењу 600 младих људи. И у ЕПС-у, у
коме како у шали кажу има више директора него радника, посао ће добити нови радници у производном сектору. Нема довољно рудара, инжењера, монтера. Многи од
њих наћи ће посао у производном систему „Колубаре“.
Ако нема посла има дознака. Према подацима Светске банке, у првој деценији овог века од дијаспоре су у
Србију стигле чак 43 милијарде долара, што је 2,5 пута
више него од директних страних инвестиција.
У најближем комшилуку, хрватски премијер најавио
је владин предлог пореских промена усмерених на повећање плата за више од милион радника и куповне
моћи становништва. Инвестиције ће ићи у индустријске
погоне, не у шопинг центре, поручио је Милановић.
На крају, па и текста, обично иде нешто слатко, а и могућа шанса за посао: тражи се хитно доктор за чоколаду.
Универзитет Кембриџ тражи докторанде који желе да се
баве можда најслађим послом на свету. Циљ посла је да
се пронађе начин како да се спречи топљење чоколаде
у топлим пределима. Ту и многе друге информације можете пронаћи у овом броју „Послова“.
Милош Чолић

ДОБРА ВЕСТ У Србији од 1. јуна до 1. септембра

ЗА ТРИ МЕСЕЦА 42.598 НОВИХ РАДНИХ МЕСТА
Број нових радних места у односу на прошлу годину већи за 18 процената

М

инистар за рад,
запошљавање, борачка и социјална
питања Александар Вулин изјавио је да
је у периоду од 1. јуна до 1.
септембра у Србији отворено
42.598 нових радних места.
Вулин је током посете Едукативном центру за обуке
у професионалним радним
вештинама, у Новом Саду,
где је полазницима пројекта „Иновативни систем за
унапређење знања и вештина - Знање свима“ уручио
сертификате о завршеним
курсевима кулинарства, пекарства, посластичарства,
рукотворина и израде сувенира, рекао да је отварање
толиког броја радних места
заиста добра вест за Србију.
Вулин је истакао да је
овај период године сезона,
што је свакако допринело

повећању броја радних места, али је нагласио да је број
нових радих места у односу
на прошлу годину већи за 18
процената.
„Посебно радује што
су више од 51 одсто новозапослених жене, које је, како
показује пракса, много теже
запослити“, рекао је Вулин.
По његовим речима, ови
подаци говоре и о неколико других ствари, а то је да
се сада већ постојећа радна
места пријављују и да се
захваљујући бољој политици
државе смањује број запослених „на црно“.
Повећању броја нових
радних места, према Вулиновим речима, допринело је
и стављање у функцију инспекције рада, као и додела
субвенција за отварање нових радних места.

НА ЛИЦУ МЕСТА

НОВЕ
КЊИЖИЦЕ У
„ХЕНКЕЛУ“

Од почетка године до краја августа запослило се
140.000 људи. Градоначелник Крушевца Драги
Несторовић најавио отварање нових радних места
у компанијама „Хенкел“ и „Купер тајер“

Директор НСЗ посетио
Филијалу Крушевац

Д

иректор Националне службе за запошљавање Зоран Мартиновић посетио је крушевачку филијалу
НСЗ, где је у сусрету са руководством оценио досадашње резултате и договорио даље активности у
спровођењу активних мера запошљавања. Након посете филијали, у Расинском управном округу вођени су разговори о
актуелним темама у области запошљавања и могућностима
његовог поспешивања.
„Решавање проблема незапослености је у врху државних приоритета“, нагласио је Мартиновић, рекавши да је у
овој области заустављен негативан тренд забележен између
2008. и 2012. Од средине прошле године смањена је стопа незапослености за 0,5 одсто и тренутно износи 20,3 процента.
Прецизније, 1. септембра на републичкој евиденцији налазило се око 757.000 људи. Од почетка године до краја августа
посао је нашло око 140.000 особа.
„Влада ће кроз нове системске законе створити повољнији привредни амбијент“, рекао је Мартиновић.
Начелник Расинског управног округа Бранислав Весић
истакао је добру сарадњу са Националном службом за запошљавање, рекавши да је крајњи циљ састанка унапређење
односа на још виши ниво.
Градоначелник Крушевца Драги Несторовић очекује
доношење конкретних мера које ће допринети ублажавању
негативних ефеката незапослености. За ову годину из локалног буџета предвиђен је износ од преко 30 милиона динара
за активне мере запошљавања.
Несторовић је најавио и отварање нових радних места у
компанијама „Хенкел“ (око 250) и „Купер тајер“ (150). Преко
програма доделе субвенција за самозапошљавање и отварање нових радних места, планирано је да до краја године
буде запослено још око 100 лица.
У оквиру посете Расинском округу, Зоран Мартиновић
и директор крушевачке филијале НСЗ обишли су Млекару
„Еко-Млек“ из Каоника, једног од највећих прерађивача млека и произвођача сира у Србији. Прошлог месеца „Еко-Млек“
је запослио 2 лица са високом стручном спремом, у очекивању проширења и повећања производње.
М. Ивановић

ДРУШТВО У Србији инвалидски пензионери чине 19,2 одсто укупног броја пензионера

ИНВАЛИДСКЕ ПЕНЗИЈЕ НА РЕВИЗИЈИ
Највише инвалидских пензионера у односу на укупан број корисника је у Новом Пазару, где од
20.968 пензионера инвалидски чине 33 одсто

Корисници инвалидских пензија тренутно чине 19,2 одсто укупног броја пензионера у Србији и њихов број се процентуално смањује из године у годину, показују подаци Републичког фонда за ПИО. Надлежно министарство најављује
ревизију инвалидских пензија, због сумњи да су поједини
корисници ово право раније остварили мимо закона.
Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Александар Вулин најавио је ревизију инвалидских
пензија, јер особе са инвалидитетом које заслужују помоћ
државе примају мању или недовољну помоћ зато што је добија неко коме то суштински није потребно, преноси „Танјуг“.
„Најава ревизије инвалидских пензија треба да забрине
све који су ово право остварили мимо закона, а немају степен оштећења који би их квалификовао“, рекао је Вулин, наводећи да у Србији постоје градови где је од укупног броја
пензионера 60 одсто инвалидских.
Министар здравља Златибор Лончар изјавио је да је
по захтеву Министарства за рад, запошљавање, борачка и
социјална питања започет рад на ревизији инвалидских пензија.
„Мишљења смо да су ревизије неопходне, јер постоје озбиљне сумње у регуларност“, рекао је Лончар за дневни лист
„Данас“. Према његовим речима, проверава се документација из периода када је било највише одобрених пензија.
„За сада је то период у протеклих 10, 15 година. Не могу
са извесношћу да кажем колико ће случајева бити проверено и који ће још период бити обухваћен, јер радимо по налогу Министарства рада. Тек смо почели и видећемо на какве
ћемо случајеве наилазити“, навео је Лончар.
У Фонду ПИО указују да тренутно у Србији има 327.501
корисник инвалидских пензија и да је њихова контрола
константан и континуиран процес, који се спроводи сходно
закону, подзаконским и интерним актима. Будући да се о
инвалидским пензијама континуирано појављују негативни
коментари на рачун Фонда, без обзира на пооштрене критеријуме и додатне контролне механизме, министар рада је
иницирао контролу тог сегмента остваривања права по процедури предвиђеној законом, кажу у Фонду ПИО.
Поступак ревизије подразумева поновно позивање
инвалидских пензионера на контролни преглед и вештачење, а процедура налаже и достављање медицинске доку-

Контролни преглед увек обавља други лекар
У Фонду ПИО кажу да скорије нису имали случајеве откривања лажних инвалидских пензија. Критеријуми за
остваривање права на инвалидску пензију су ригорозни и
обезбеђена је вишеструка контрола. Постоје случајеви да
Фонд ПИО добије лажну медицинску документацију, али то
се у самом поступку открива и пријављује надлежним органима.
Контролни преглед увек обавља други лекар одговарајуће
специјализације, а не лекар који је утврдио инвалидност. На
контролном прегледу може се потврдити потпуни губитак
радне способности, када корисник наставља да прима пензију, или да је дошло до излечења. У том случају се обуставља даља исплата и укида право на инвалидску пензију.
Према Закону о ПИО, инвалидски пензионер може да ради
привремене и повремене послове по основу уговора о делу,
с тим што му те зараде не улазе у осигурање.
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2000. било је 427.466 инвалидских
пензионера, 2005. године 386.692, а ове године - 327.501
ментације вештаку. У Фонду су спремни да почну са спровођењем најављене ревизије.
Када се посматра структура пензионера по врсти права
коју користе, 1960. године је било 40,14 одсто инвалидских
пензионера, а од почетка седамдесетих година бележи се
смањење њиховог броја. Корисници инвалидских пензија

Правило и изузеци
Инвалидска пензија је право које осигураник остварује
по основу утврђеног потпуног губитка опште радне способности, а не само губитка способности за конкретан посао,
радно место... Ако је узрок инвалидности повреда на раду
или професионално обољење, дужина пензијског стажа
подносиоца захтева није битна. Ако је инвалидност последица болести или повреде ван посла, потребно је најмање
пет година стажа осигурања. Изузетак су осигураници код
којих је инвалидност настала пре 30. године живота, па је
подносиоцима захтева животне доби до 20 година потребна најмање једна година стажа осигурања, онима узраста
до 25 година - две године стажа осигурања, а до 30 година
- три године стажа осигурања.
су, међутим, осамдесетих година поново чинили више од 40
одсто укупног броја пензионера, а од 1991. се региструје њихово константно смањење у укупној структури пензионера.
Од 2003. године, када је на снагу ступио нови Закон о
ПИО, којим је предвиђена другачија дефиниција инвалидности, право на инвалидску пензију се стиче по основу утврђеног потпуног губитка радне способности, што се одразило и
на смањење броја инвалидских пензионера.
Примера ради, 2000. године било је 427.466 инвалидских
пензионера, а 2005. године 386.692. До ове године константно
је опадао њихов број, па их је прошле године било 334.040,
а ове их има 327.501. Како кажу у Фонду, поред тога што се
број инвалидских пензионера процентуално смањује из године у годину, број корисника инвалидских пензија опада и
у апсолутном броју, а у последњих 10 година то номинално
смањење износи око 100.000.
Највише инвалидских пензионера у односу на укупан
број корисника пензија је у Новом Пазару, где од укупно
20.968 пензионера инвалидски чине 33 одсто, затим у Ужицу,
где је њихов удео 30 одсто, у Врању их је 25 процената, а у Београду је од 405.892 пензионера скоро 20 одсто инвалидских.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

ПОТРАЖЊА

ГОРЕ ДОЛЕ ЕКОНОМИЈА Хрватски премијер
најавио владин предлог пореских промена

ИНЖЕЊЕРИМА ДО
ВЕЋЕ ПЛАТЕ ЗА
8.000 ЕВРА
МИЛИОН РАДНИКА

„Инвестиције ће ићи у индустријске погоне, не
у шопинг центре“, поручио Зоран Милановић.
Покушај да се подстакне и удахне ваздух
сегменту потрошње

Е

вропска канцеларија за патенте објавила је понуду за
запошљавање чак 150 инжењера у неколико европских
градова, у наредној години, за плату од четири до осам
хиљада евра месечно. На порталу Посао.хр објављен
је оглас у којем се стручњаци из области физике, хемије и
других природних наука, уз обавезно добро познавање барем два језика, позивају да каријеру граде на испитивању
најсавременијих технолошких патената, и то за месечну плату од 4,2 до чак 8 хиљада евра, уз могућност добијања бонуса
и разних повластица, пише „Пословни дневник“.
Радна места нуде се у Минхену, Хагу и Берлину, а пријаве се примају до 9. октобра. Како напомињу у Канцеларији
за патенте, први круг разговора обављаће се путем „Скајпа“.

Х

рватски премијер Зоран Милановић најавио је
владин предлог пореских промена, усмерених на повећање плата за више од милион радника и куповне
моћи становништва.
„Ове мере усмерене су на повећање конкурентности и
потрошње у земљи, а омогућиће многим послодавцима да
радницима дају веће плате“, рекао је Милановић на конференцији за новинаре. Он је објаснио да су разлози за доношење таквих мера повећање плата за милион радника, повећање расположивог дохотка за средњи слој, очекивање
позитивних кретања за привреду кроз повећање укупне
потрошње.
„То је покушај да се подстакне и удахне ваздух сегменту
потрошње, да се изађе из ковитлаца стагнације у коју смо
ушли пре више година“, рекао је Милановић. Прецизирао је
и да ће лична потрошња бити најзначајнији генератор у хрватском БДП-у.
„БДП који се досад темељио на вијадуктима и станоградњи је у кризи и паду извоза и нема перспективу. Готово је са станоградњом. Нема више ауто-путева, нема више
тунела, нема више трошења 20 милиона евра по километру
ауто-пута, готово је с тим. Инвестиције ће ићи у индустријске
погоне, не у шопинг центре“, поручио је Милановић.
Хрватска Влада је одлучила и да смањи број канцеларија државне управе у жупанијама са 20 на пет.

Државним службеницима укида се 367 додатака

ТРАЖИ СЕ

ХИТНО ПОТРЕБАН
ДОКТОР ЗА ЧОКОЛАДУ

У

ниверзитет Кембриџ тражи докторанде који желе да
се баве можда најслађим послом на свету - проучавањем чоколаде. Циљ посла је да се пронађе начин
како да се спречи топљење чоколаде у топлим пределима. То је велики изазов, наводи се у огласу, будући да
се чак и најквалитетнија чоколада топи на 34 степена Целзијуса.
Уколико решење буде пронађено, профити 10 највећих
чоколадних компанија на свету, које су прошле године зарадиле преко 85 милијарди долара, значајно би скочили, пише
„Ројтерс“. За посао могу да аплицирају једино држављани
Европске уније, стручњаци хемијског инжењеринга, геотехничког инжењеринга и физике.

Хрватско Министарство финансија, с министром Борисом
Лаловцем на челу, разматра укидање више од 360 разноразних додатака на плате државних службеника, због
којих се укупна маса основних плата које исплаћује држава
увећава за око 15 одсто, пише „Вечерњи лист“. То је проблем
који је покушало да реши више хрватских влада, али су због
сложености проблема, инерције или снажних отпора, одустајале од реализације.
Пре годину и по дана постојала су 284 различита додатка
на плату, не рачунајући војску и полицију, а сада се, како
наводи лист, дошло до бројке од 367 додатака. При томе
су честе ситуације да се додаци на плату добијају чак и за
административне послове.
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TЕМА БРОЈА Пореска управа уводи ред у послове угоститељских објеката и
приређивача игара на срећу

СА ДРЖАВОМ
ВИШЕ НЕМА
КОЦКАЊА
Велики угоститељи масовно избегавају плаћање пореза. Око 700.000 људи ради „на црно“, због чега
држава губи годишње милијарду и по евра. У септембарској контроли затворено 25 кладионица и
коцкарница. У 12.500 контрола фискалних каса установљене неправилности код 2.500 или 22 одсто

У

Немачкој су отворене стотине хиљада угоститељских
објеката. Власници ресторана, међу њима многи и с
наших простора, део пореских обавеза плаћају „по
столу“. Четири стола - један конобар, осам - два, дванаест - три... Тамошње пореске службе не интересује да ли ће
власник наћи сналажљивијег и брзог конобара, који може да
покрије рад још једног, јер се порези и доприноси плаћају по
претходној формули.
Како функционишу овдашњи угоститељски објекти, видели смо прошле недеље. Њихов “групни портрет“ урадили
су Пореска управа, Инспекторат за рад и МУП. Контролисали су рад великих угоститељских објеката на београдским
рекама, који примају више стотина људи и остварују велике
приходе.
Марко Маринковић, в.д директора Пореске управе, рекао је за „Танјуг“ да велики угоститељи масовно избегавају
плаћање пореза широм Србије.
„Пореска управа ће наставити са контролама великих
угоститељских објеката, пре свега зато што је у претходном
периоду примећено да поједини у својим фискалним каса-

Шпанија повратила 28 милијарди евра утајеног
пореза, откако је пре две године спровела акцију
у циљу јачања јавних финансија
ма користе софтверске програме који онемогућавају издавање фискалних рачуна, већ се уместо њих издају потврде
или предрачуни, што није у складу са законима о ПДВ-у и
фискалним касама“, казао је Маринковић.
До краја године би требало да буде усвојен нови Закон
о инспекцијском надзору. Према речима Кори Удовички,
министарке државне управе и локалне самоуправе, реч је о
системском закону са највећим потенцијалом да допринесе
стварању уређене државе. Једна од аномалија српског економског система овим законом ће бити исправљена. Инспекције ће морати да се баве и фирмама које раде нелегално, без
регистрације.
Горан Родић, потпредседник Грађевинско-индустријске коморе Србије, истиче да је добро што се доноси нови
закон, али да је за просперитет привреде потребан ефикаснији и бржи рад надлежних.
„Потребно је да се дивља градња спречава у старту. Досад смо имали случајеве да грађевинска инспекција реагује
тек када зграда буде завршена. Инспекција треба да буде
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брза и кривично гони оне који граде без адекватних дозвола“,
истиче Родић.
Инспекцијски рад такође припада категорији превентивног, што у Србији већ дуги низ година није случај. Зато
је готово анегдотска прича грађевинског инспектора који је
с двојицом колега и „стојадином“ покривао територију једне
београдске општине.

Пореска управа може да контролише
и црно тржиште, које је раније било у
надлежности тржишне инспекције
„Чим бисмо на тротоару видели више од џака песка, креча или цемента, знали смо да је то посао за нас. Они без дозвола покушавали су на разне начине да правдају присуство
вишка грађевинског материјала. Приче о мањку инспектора
звуче као недовољно убедљиво оправдање. Нас тројица смо
држали целу општину, а данас их је шест, па видите колико се
презиђује“, подсећа на лично искуство пензионисани грађевински инспектор. Процењује се да око 700.000 радника ради
„на црно“, због чега држава губи годишње милијарду и по
евра.

„Ништа се не може урадити док се не сузбије сива економија, која се у Србији одвија на зеленим пијацама и бувљацима без било каквих дозвола за рад. Недозвољеном трговином
се бави око пола милиона људи, а држава ништа не чини по
том питању, јер на тај начин води социјалну политику. Једноставно, влада не зна шта да ради са тим људима“, каже
привредник Милан Кнежевић.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

„Грађевинска мафија“, „урбанистичка мафија“, „просветна мафија“, „путарска мафија“, „еколошка мафија“… - све је то
Србијом, као на каквој модној писти, продефиловало и дефилује пред нашим очима. Сетимо се ипак једног аутентичног
представника мафије: Ал Капоне. Није допао затвора због
шверца, насиља, организованих убистава, већ због неизми-

Половина коцкарских апарата уопште није пријављена

иста апарата има, па на основу тога да установе и колики је
приход сакривен“, каже Пап.
Да порески „пресинг“ на терену мора да да резултате, говоре септембарски подаци, по којима је Шпанија повратила
28 милијарди евра утајеног пореза откако је пре две године
лансирана акција у циљу борбе са утајом пореза и јачања јавних финансија, саопштила је влада у Мадриду.
Конзервативна шпанска влада је пре две године наложила појачану пореску инспекцију у оквиру мера за излазак
из финансијске кризе која је потресала целокупну еврозону.
Званичници у Мадриду процењују да је црна економија чинила готово четвртину бруто домаћег производа Шпаније
2012.
„Приходи од пореза у Србији ове године су већи него
претходне, али је остао проблем са наплатом ПДВ-а, па је Пореска управа кренула у већу контролу сиве економије. Уз постојећих 600 пореских инспектора на терен излази још 400“,

рених пореских обавеза.
У једној изненадној септембарској контроли пореске инспекције и полиције затворено је још 25 кладионица и коцкарница, чиме се после дужег времена показало да је коцкање са државом нерационалан потез и да је држава коначно
решила да уведе ред у послове приређивача игара на срећу.
У Пореској управи Србије на питање новинара „Политике“ колико уопште у Србији
Појединци у фискалним касама
има кладионица и коцкарница, колико њих
је помоћница директора
легално ради и колико пара доносе у буџет,
користе софтверске програме изјавила
Пореске управе Рада Костић. Она
кажу да је на основу података којима распокоји онемогућавају издавање је у изјави за РТС рекла да се полаже Сектор за мењачке и девизне послове
и игре на срећу, на дан 29.08.2014. године у
фискалних рачуна себна пажња посвећује ризичним
обвезницима, где се проверава изСрбији регистровано 20 кладионица, односдавање фискалних рачуна и да ли
но приређивача посебних игара на срећу за
клађење. Истовремено су евидентирана 63 власника аутома- су радници пријављени. Тако су у 12.500 контрола фискалта и само два приређивача посебних игара на срећу у играч- них каса установљене неправилности код 2.500 или 22 одсто.
„Затварање радње треба да буде свима наук да је боље
ницама.
да своје запослене пријаве, констатовала је Костићева.
Подсетила је да Пореска управа од прошле године може
да контролише и сиво или црно тржиште, које је раније било
у надлежности тржишне инспекције, било по анонимним
пријавама или по процени Пореске управе.
Двојица високих представника Светске аутомобилске
федерације (ФИА), почетком септембра, приликом боравка у
Судећи по тој информацији, занимљиво је да је затворе- Београду, изразили су наду и дали пуну подршку Ауто-моно више кладионица него што их има.
то савезу Србије (АМСС) да у сарадњи са МУП Србије реши
Ђерђ Пап, некадашњи директор Пореске управе, рекао постојећи проблем дивљих шлеп-служби на путевима, које
је „Политици“ да су ови објекти очигледно дуго били ван ре- нису у систему АМСС, а непримерено, нарочито страним водовне контроле, због чега су последње провере порезника и зачима на ауто-путу, члановима својих националних клубополиције и утврдиле толике неправилности у њиховом раду - ва који су такође чланови ФИА, кроз Србију услуге наплаћују
од непријављивања апарата за клађење до радника који раде по енормно високим ценама.
код њих.
Остајемо и даље на четири и више точкова. Има ли икога
“Разлог може бити и то”, каже Пап, “што је мало пореских ко је прошао поред Центра „Сава“ у последњих десетак гоинспектора који стижу да обиђу све ове објекте за приређи- дина, а да на великом паркингу није видео дивље аутобуско
вање игара на срећу. Примера ради, за цео Нови Сад у две фи- стајалиште. Ради дан и ноћ, зими и лети, за празнике - пре
лијале Пореске управе постоји тек 30 инспектора, који поред и после њих. Надлежни ћуте, док остали ауто-превозници
свог редовног посла морају и у обилазак кладионица.
уредно плаћају станичне услуге БАС-у.
„Ако се зна да готово свака пета зграда има кладиониНа тој истој станици одомаћио се паралелни систем брзе
цу или коцкарницу, не чуди што порезници нису у стању да поште: од коверте до кабастијих пакета који се уз напојницу
их редовније обилазе“, објаснио је Пап. Додатни проблем је и шоферу шаљу широм Србије. Простор нам не дозвољава да
што половина коцкарских апарата уопште није пријављена. излистамо све странице „регистра“ овдашњих пореских маКао да не постоје.
рифетлука, јер готово да нема сфере у којој се не избегавају
„Зато је неопходно да контроле буду сталне и да порез- елементарне законске обавезе.
Милош Чолић
ници директно одлазе у објекте, како би утврдили колико за-

Недозвољеном трговином се бави
око пола милиона људи

Бесплатна публикација о запошљавању
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ПОСЛА УВЕК ИМА Млади незапослени лекар Милош
Пејчић волонтерски помаже старим и изнемоглим
особама по забаченим бабушничким селима

СТИГАО ЛЕКАР
ПОСЛЕ ДЕСЕТ
ГОДИНА
„До села Звонце скоро три сата, а одоздо,
пошто је узбрдо, треба ми четири сата“,
каже бака Стана Николова (73), која живи у
планинском селу Јасенов Дол

М

лади незапослени лекар из Бабушнице Милош
Пејчић годину дана је на бироу, али не чека посао
скрштених руку, већ волонтерски помаже старим и
изнемоглим особама по забаченим бабушничким
селима. Многи од ових људи више од десет година нису били
код лекара.
Милош има 27 година, медицину је завршио прошле године, а маја ове године положио је и државни испит. Како
каже за „Танјуг“, одлучио се да волонтерски обилази старе и
немоћне по забаченим селима након што је чуо како чланови
Удружења „Лужничке рукотворине“ из Бабушнице помажу
старима.

„Одувек сам хтео да помажем људима, тако да чим сам
чуо за удружење које помаже старима, одлучио сам да им се
придружим и волонтерски обилазим људе по селима, што ми
је одлична прилика и да стекнем драгоцено искуство. Овде
има људи који годинама нису ишли код лекара, јер су или
изнемогли и тешко болесни или немају начина да оду у Бабушницу или село Звонце код лекара. Живе у селима до којих
може да се стигне само теренским возилом“, каже Пејчић и
додаје да старима углавном даје савете у вези са терапијом
и мери притисак.
„Саветујем им да редовно примењују терапију, контролишем притисак, али и разговарам са њима. Реч је углавном
о људима који живе самачким животом, па им и разговор
много значи. Међу њима има и људи који више од десет година нису били код лекара, тако да им долазак лекара у кућу,
у неко забито село попут Јасеновог Дола, где смо данас, пуно
значи“, каже Пејчић.
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„Била сам задњи пут код лекара пре
дванаест-тринаест година“, јада се
бака Мара Ђорђева
Бака Стана Николова (73), која са тешко болесним супругом Данчом живи у удаљеном планинском селу Јасенов Дол,
каже да дванаест година није била код лекара, јер није имала
здравствену књижицу. Сада има оверену здравствену књижицу, али до лекара мора да иде пешке у село Звонце.
„Пођем десетак метара, па морам да застанем да одморим, јер се брзо умарам. И тако до села Звонце скоро три сата,
а одоздо, пошто је узбрдо, треба ми четири сата“, каже бака
Стана.
Мара Ђорђева, из истог села, такође је код лекара последњи пут била одавно.
„Била сам задњи пут пре дванаест-тринаест година.
Супруг ми је тешко болестан, шећераш је и не види. Не смем
да га оставим самог и због тога не могу да одвојим време да
посетим лекара“, јада се бака Мара.

Мисле и на најмлађе

СВАКОМ ПРВАКУ ПО 5.000 ДИНАРА
Поводом почетка нове школске године Општина Бабушница свим првацима обезбедила је новчану помоћ од по 5.000
динара. Председник општине Саша Стаменковић је првацима у ОШ „Деспот Стефан Лазаревић“ у Бабушници првог
школског дана свечано уручио новчану помоћ, а осим новца, сви прваци ће од општине добити и саобраћајни пакет
„Од куће до школе“, који садржи саобраћајни буквар, флуоресцентни сигурносни прслук и рефлектујућу наруквицу.
У први разред у бабушничкој општини 1. септембра кренуло
је укупно 85 првака.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Расписује

Документација за подношење захтева:
- захтев за учешће у програму на прописаном обрасцу;
- фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико подносилац
захтева није регистрован у АПР;
- обавештење Пореске управе о поднетој појединачној пореској пријави ППП
ПД и извод из електронске базе података Пореске управе (ЕБП-ПУРС), оверен
од стране послодавца, за последњи месец који претходи месецу у коме је поднет захтев;
- извод из закона/општег акта послодавца, где је као услов за рад на одређеним
пословима прописана обавеза обављања приправничког стажа;
- радна биографија ментора на прописаном обрасцу Националне службе.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА
СТРУЧНА ПРАКСА У 2014. ГОДИНИ

Национална служба задржава право да тражи и друге доказе релевантне за
одлучивање о захтеву подносиоца.

На основу члана 59 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, број 36/2009 и 88/2010), члана 3 Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне
политике запошљавања између Националне службе за запошљавање и Града
Краљева, број I 2832/14 од 08.09.2014. године, а у складу са Националним планом запошљавања и Локалним акционим планом запошљавања града Краљевa
за 2014. годину („Службени лист града Краљева“, број 19/2014 )
Град Краљево у сарадњи са Националном службом за запошљавање

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Програм стручне праксе намењен је незапосленим лицима која се први пут
стручно оспособљавају за занимање за које су стекла одређену врсту и степен стручне спреме или која су се стручно оспособљавала краће од времена
потребног за полагање приправничког/стручног испита, а ради стицања услова
за полагање приправничког/стручног испита, у складу са законом или општим
актом послодавца, без заснивања радног односа.
Програм стручне праксе траје у складу са законом, а најдуже 12 месеци, односно у складу са актом о организацији и систематизацији послова код послодавца,
и то:
- до 6 месеци за приправнике са средњим образовањем,
- до 9 месеци за приправнике са вишим или високим трогодишњим образовањем,
- до 12 месеци за приправнике са најмање четворогодишњим високим образовањем.
Лице које се стручно оспособљавало краће од времена потребног за полагање
приправничког/стручног испита у програм се укључује за преостали период
потребан за стицање услова за полагање приправничког/стручног испита.
II НАМЕНА И ВИСИНА СРЕДСТАВА
Током трајања програма стручне праксе ангажована лица остварују право на:
• новчану помоћ у месечном износу од:
- 14.000,00 динара за лица са средњим образовањем,
- 16.000,00 динара за лица са вишим или високим трогодишњим образовањем и
- 18.000,00 динара за лица са најмање четворогодишњим високим образовањем;
• доприносе за случај повреде на раду и професионалне болести, у складу са
законом.
III ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА
Услови
Право учешћа у реализацији програма стручне праксе може остварити послодавац под условом:
- да има седиште на подручју града Краљева;
- да уредно измирује обавезе по основу пореза и доприноса за обавезно
социјално осигурање;
- да је законом или актом о организацији и систематизацији послова код послодавца као услов за рад на одређеним пословима прописана обавеза обављања
приправничког стажа;
- да је измирио раније уговорне обавезе према Националној служби, осим за
обавезе чија је реализација у току;
- да има најмање једно запослено лице;
- да ангажује незапослено лице пријављено на евиденцију Националне службе,
које има средње, више или високо образовање, нема радног искуства у струци
или нема радног искуства у својству приправника довољног за стицање услова
за полагање приправничког/стручног испита, у периоду од шест месеци пре
подношења захтева није било у радном односу код истог послодавца, има пребивалиште на територији града Краљева;
- да има кадровске и друге капацитете за стручно оспособљавање лица, односно има запосленог ментора који, уколико позитивним прописима није другачије
одређено, испуњава следеће услове: има одговарајућу струку, најмање је истог
нивоа образовања као и приправник и има најмање 12 месеци радног искуства
у струци.
Послодавац који има до 10 запослених има право да у програм укључи до два
незапослена лица, а послодавац који има преко 10 запослених има право да у
програм укључи незапослена лица чији број не може бити већи од 20% укупног
броја запослених. Национална служба за запошљавање у сарадњи са послодавцем и Локалним саветом за запошљавање врши селекцију незапослених лица
која ће бити укључена у програм.

Бесплатна публикација о запошљавању

Начин подношења захтева
Захтев за учешће у програму подноси се надлежној организационој јединици
Националне службе - Филијала Краљево, непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који се може добити у организационој јединици Националне
службе - Филијала Краљево или преузимањем са сајта www.nsz.gov.rs и www.
kraljevo.org.
IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Одлука о спровођењу програма стручне праксе доноси се на основу провере
поднетог захтева за учешће у програму.
Провера поднетих захтева
Национална служба проверава усклађеност поднетог захтева и приложене
документације са условима из јавног позива. У циљу провере испуњености услова из јавног позива по поднетом захтеву, Национална служба задржава право да
изврши службени обилазак послодавца.
Одлука о спровођењу програма стручне праксе
Одлуку о спровођењу програма стручне праксе доноси градоначелник града
Краљева, по прибављеном мишљењу Локалног савета за запошљавање. Град
Краљево задржава право да приликом одлучивања по поднетом захтеву изврши
корекцију броја лица, у складу са расположивим средствима. Одлука о спровођењу програма стручне праксе доноси се у року од 30 дана од дана подношења захтева.
V ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА
Национална служба Краљево, Град Краљево и послодавац у року до 30 дана
од дана доношења одлуке о спровођењу програма стручне праксе закључују
уговор, којим уређују међусобна права и обавезе. У циљу закључивања уговора послодавац је у обавези да Националној служби достави потписан уговор
о стручном оспособљавању са незапосленим лицем на стручној пракси. Након
закључивања уговора са послодавцем, Национална служба, Град Краљево и
лице на стручној пракси закључују уговор којим се регулишу међусобна права и
обавезе. Датум почетка спровођења програма стручне праксе мора бити после
датума доношења одлуке о спровођењу програма стручне праксе.
VI ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА
Послодавац је у обавези да:
• стручно оспособљава незапослено лице у дужини трајања уговорне обавезе;
• оспособи незапослено лице за самосталан рад у струци, у складу са законом,
односно актом о организацији и систематизацији послова;
• доставља Националној служби извештаје о присутности лица на стручној пракси, у складу са уговором;
• организује лицу полагање приправничког/стручног испита за самосталан рад,
односно обезбеди доказе о оспособљавању неопходне за полагање испита пред
надлежним органом;
• изда потврду о обављеној стручној пракси, односно положеном приправничком/стручном испиту;
• омогући Националној служби контролу реализације уговорних обавеза и
• обавести Националну службу о свим променама које су од значаја за реализацију уговора, у року од 8 дана од дана настанка промене.
У случају прекида стручног оспособљавања лица, послодавац може да у року
од 30 дана од дана прекида стручног оспособљавања изврши замену са другим
незапосленим лицем које испуњава потребне услове, за преостало време дефинисано уговором.
VII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Јавни позив је отворен 10 дана од дана објављивања на сајту Националне службе за запошљавање - www.nsz.gov.rs, огласној табли Филијале Краљево и на
сајту града Краљева - www.kraljevo.org.
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СЛОБОДНО РАДНО МЕСТО

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

Администрација и управа

Администрација и управа
Б Е О Г РА Д
ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ГРАД БЕОГРАД
ГРАДСКА ОПШТИНА СУРЧИН
УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ

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

Курир месне канцеларије

за рад у Градској управи за опште и заједничке послове, на
одређено време од 6 месеци

Оглас објављен 20.08.2014. године у публикацији
“Послови”, за радно место: виши стручни сарадник на
пословима борачко-инвалидске заштите и друштвених
делатности, на одређено време ради замене одсутног
запосленог, поништава се у целости.

УСЛОВИ: основна школа и 6 месеци радног стажа. Поред посебних услова, кандидат мора да испуњава и услове из члана 6 Закона о радним односима у државним органима: да је држављанин
Републике Србије, да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело
које га чини неподобним за обављање послова у државном органу, да има општу здравствену способност. Пријаве на оглас са
доказима о испуњавању услова подносе се у року од 8 дана од
дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
разматрати. Пријаве слати на горенаведену адресу.

ЈАГОДИНА
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ И
УНАПРЕЂИВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНСКЕ,
КОМУНАЛНЕ, СТАМБЕНЕ И
ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

35000 Јагодина, Краља Петра I 6

35000 Јагодина, Краља Петра I 6

Послови обезбеђења еколошких добара

Управни послови у области урбанизма и
грађевинарства

11271 Сурчин, Војвођанска 79
тел. 011/8443-280, 8443-759, лок. 111

за рад у Градској управи за заштиту и унапређивање
животне средине, на одређено време од 12 месеци

УСЛОВИ: КВ радник - III степен стручне спреме електротехничке
струке, возач моторних возила, 6 месеци радног стажа.

Помоћник на пословима обезбеђења
еколошких добара

за рад у Градској управи за заштиту и унапређивање
животне средине, на одређено време од 12 месеци

УСЛОВИ: НК радник - основна школа и 6 месеци радног стажа.

Послови заштите и унапређивања животне
средине
за рад у Градској управи за заштиту и унапређивање
животне средине, на одређено време од 12 месеци

УСЛОВИ: висока школска спрема - VII степен стручне спреме,
пољопривредни, шумарски или природно-математички факултет, смер хемија, 1 година радног стажа и положен државни
стручни испит.

Помоћник на пословима заштите природних
добара
за рад у Градској управи за заштиту и унапређивање
животне средине, на одређено време од 12 месеци

УСЛОВИ: НК радник - основна школа и 6 месеци радног стажа.
ОСТАЛО: Поред посебних услова, кандидат мора да испуњава и
услове из члана 6 Закона о радним односима у државним органима: да је држављанин Републике Србије, да није осуђиван за
кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање
послова у државном органу, да има општу здравствену способност. Пријаве на оглас са доказима о испуњавању услова подносе
се у року од 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве слати на горенаведену адресу.

Национална служба за запошљавање

www.nsz.gov.rs
Бесплатна публикација о запошљавању

за рад у Градској управи за урбанизам, грађевинске,
комуналне, стамбене и имовинско-правне послове, на
одређено време од 6 месеци

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. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве слати на горенаведену
адресу.

К РА Љ Е В О
ГРАД КРАЉЕВО
ГРАДСКА УПРАВА

36000 Краљево, Трг Јована Сарића 1
тел. 036/306-090, 306-009

Нормативни и управно-правни послови у
Одељењу за урбанизам, грађевинарство и
стамбено-комуналне делатности

на одређено време до годину дана, због повећаног обима
посла

УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне области правне
науке на студијама другог степена (дипломске академске студије
- мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке
струковне студије), односно на основним студијама у трајању од
најмање 4 године (VII степен стручне спреме), положен државни стручни испит и најмање 1 година радног искуства у струци.
Пријаве се могу предати лично на шалтеру 1 и 2 Градског услужног центра или поштом на адресу: Градска управа Града Краљева
- Одељење за општу управу, Трг Јована Сарића 1, са назнаком:
“За оглас”, у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији
“Послови”. Уз пријаву кандидати су дужни да доставе доказе о
испуњавању општих и посебних услова: доказ о школској спреми, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци), доказ о радном
искуству у струци, доказ о положеном државном стручном испиту (за рад у органима државне управе) и уверење да лице није
осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од нај17.09.2014. | Број 587 |
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мање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним
за обављање послова у државном органу - издато од надлежне
полицијске управе (не старије од 6 месеци), а изабрани кандидати по извршеном избору и лекарско уверење. Пријаве уз које
нису приложени сви потребни докази у оригиналу или у фотокопији овереној у Градској управи или суду, као и неблаговремене
пријаве неће се разматрати.

затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које их чини
неподобним за обављање послова у државном органу, фотокопију радне књижице, уверење о положеном стручном испиту за
рад у органима државне управе и локалне самоуправе. Поднета
документација из става 2, 3, 4 и 5 не сме бити старија од 6 месеци. Пријаве слати на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

КРУШЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА КРУШЕВЦА

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА
ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ

37000 Крушевац, Газиместанска 1
тел. 037/414-750

Извршилац за стручно-оперативне послове

Служба за изградњу и легализацију у Одељењу за
урбанизам и грађевинарство, на одређено време до 12
месеци

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених чл. 6 Закона о
радним односима у државним органима потребно је да кандидати испуњавају и следеће услове: високо образовање стечено
на студијама другог степена, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године, грађевински или архитектонски факултет, положен стручни испит за рад у органима државне
управе и најмање 1 година радног искуства.

Курир

на одређено време до 12 месеци, за рад у Служби
заједничке писарнице, у Одељењу за општу управу и
заједничке послове

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених чл. 6 Закона о радним односима у државним органима потребно је да кандидати
испуњавају и следеће услове: завршена основна школа.
ОСТАЛО: Уз пријаву на оглас са биографијом, кандидати су дужни да доставе и потребна документа, у оригиналу или у овереној
фотокопији: диплому о стручној спреми, извод из матичне књиге
рођених (издат на обрасцу сходно Закону о матичним књигама,
објављеним у “Службеном гласнику РС”, бр. 20/09), уверење о
држављанству (не старије од 6 месеци), уверење о здравственом стању (не старије од 6 месеци), уверење основног и вишег
суда да против лица није покренута истрага и да није подигнута оптужница (издато након објављивања овог огласа), уверење
полицијске управе да лице није осуђивано за кривично дело на
безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво
дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу (издато након обављивања овог огласа), уверење о
положеном стручном испиту за рад у органима државне управе,
потврду издату од послодавца као доказ о радном искуству (за
радно место где је услов за заснивање радног односа радно искуство). Пријаве слати на горенаведену адресу, у року од 8 дана од
дана објављивања у публикацији ‘‘Послови‘‘. Неблаговремене и
непотпуне пријаве, као и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази, у оригиналу или у фотокопији овереној у општини
или суду, неће се узети у разматрање. Изабор кандидата извршиће се у року од 15 дана по истеку рока за подношење пријаве.

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

Управно-правни послови

на одређено време због повећаног обима посла, у трајању
од 24 месеца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани правник,
правни факултет, 1 година радног стажа, положен стручни испит
за рад у органима државне управе и локалне самоуправе. Кандидати су дужни да доставе следећу документацију: оригинал
или оверену фотокопију дипломе о завршеној стручној спреми,
лекарско уверење да поседује општу здравствену способност,
извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, уверење да нису осуђивани за кривично дело на безусловну казну
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16230 Лебане, Цара Душана 55
тел. 016/847-160

Директор

на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може бити именовано лице које поред
услова предвиђених чл. 45 Статута Туристичке организације
општине Лебане испуњава и следеће услове: VII/1 степен школске спреме - друштвеног смера, најмање две године искуства на
пословима друштвене делатности; оригинал или оверена фотокопија дипломе о стеченој стручној спреми; потврда о радном
искуству из које се види да лице има најмање две године радног искуства; уверење суда да против њега није покренут кривични поступак; кратка биографија. Рок за пријављивање је 15
дана од дана објављивања у публикацији “Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.
Поднета документација мора бити уредно оверена. Пријаве на
конкурс подносе се непосредно или поштом, Управном одбору
Туристичке организације општине Лебане, у року од 15 дана од
дана објављивања, на адресу: Туристичка организација општине
Лебане, Цара Душана 55, 16230 Лебане, са назнаком: “Пријава на
конкурс - не отварати”.

ПОЖ АРЕВАЦ
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
“ДУНАВ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ”
12220 Велико Градиште, Житни трг бб
тел. 062/437-777

Оператер на депонији комуналног отпада
на одређено време од 6 месеци

УСЛОВИ: да кандидат није кажњаван за било које кривично дело,
да је држављанин РС, да има завршене основне академске студије у трајању од 4 године или мастер студије из области заштите
животне средине, обављен приправнички стаж за високу стручну
спрему и најмање 6 месеци рада у струци. Документација треба
да садржи кратку биографију са фотокопијама тражених докумената којима се доказује испуњеност услова конкурса. Иста
се може предати на писарници ЈКП “Дунав Велико Градиште” у
Великом Градишту или послати препорученом поштом, са назнаком: “Јављање на оглас”. Оглас је отворен 8 дана.

ОПШТИНСКА УПРАВА

12300 Петровац на Млави, Српских владара 165

Виши сарадник за послове благајне и обрачуна
УСЛОВИ: виша стручна спрема - економског смера (VI степен
стручне спреме), 1 година радног искуства у струци.

Административни послови, виши референт
УСЛОВИ: средња стручна спрема (IV степен стручне спреме), 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), доказ да има прописану стручну спрему (оверена фотокопија дипломе), доказ да има прописано радно искуство (оверена фотокопија радне књижице), уверење о општој здравственој
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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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: Општинска
управа, Српских владара 165, 12300 Петровац на Млави.

ПРИЈЕПОЉЕ
ОПШТИНА ПРИЈЕПОЉЕ
ОПШТИНСКА УПРАВА

31300 Пријепоље, Братство и јединство 1
тел. 033/714-073

Послови инспектора наплате у Одељењу за
локалну пореску администрацију

на одређено време до повратка запослене са породиљског
одсуства

УСЛОВИ: висока стручна спрема - VII/1 степен, дипломирани
правник или дипломирани економиста, једна година радног искуства, положен стручни испит за рад у органима државне управе и познавање рада на рачунару. Уз пријаву на оглас кандидати су обвезни да поред доказа о испуњености посебних услова
приложе и доказ о испуњености општих услова: уверење да је
кандидат држављанин Републике Србије, доказ да није осуђиван
за кривично дело на безусловну казну затвора у трајању од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним
за обављање послова у државним органима, извод из матичне
књиге рођених. Изабрани кандидат обавезан је да пре заснивања
радног односа приложи и доказ да има општу здравствену способност. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

СОМБОР
ИСПРАВКА КОНКУРСА
ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР

25000 Сомбор, Првомајски булевар бб
тел. 025/440-540

Конкурс објављен 10.09.2014. године у публикацији
“Послови”, за радно место: директор, исправља се и
допуњује у делу који се односи на услове - уз наведене
потребно је испунити и следеће услове: кандидат обавезно подноси програм рада за мандатни период. Уз пријаву
кандидат подноси доказе: оверену фотокопију дипломе
о стручној спреми, потврду о радном искуству, уверење о
држављанству и уверење о некажњавању. Остали делови конкурса су непромењени.

ВАЉЕВО
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД “НАПРЕДАК”
14253 Осечина, Карађорђева 114
тел. 014/451-077

вична истрага, нити кривични поступак за кривична дела која га
чине неподобним. Кандидат за директора уз прописану конкурсну документацију подноси програм рада за мандатни период на
који се врши избор. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана
објављивања, на горенаведену адресу.

ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА “ЉИГ”
14240 Љиг, Карађорђева 8
тел. 014/3443-462

Управник

на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме или дипломирани мастер из
области друштвених, филолошких или филозофских наука, са
најмање три године радног искуства на пословима културе; да
је кандидат држављанин Републике Србије и да није осуђиван за
кривично дело које га чини неподобним за обављање дужности
директора. Уз пријаву на конкурс кандидат је у обавези да приложи следећу документацију: извод из матичне књиге рођених
(оригинал или оверена фотокопија), уверење о држављанству
Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија), диплому
о стеченом високом образовању (оригинал или оверена фотокопија), доказ о радном искуству (потврда да кандидат има најмање
три године радног искуства у култури), биографију са контакт
подацима. Кандидат за управника дужан је да достави предлог
програма рада и развоја библиотеке за мандатни период од четири године, као саставни део конкурсне документације. Уверење
да кандидат није осуђиван за кривично дело и да се против њега
не води кривични поступак - прибавља установа. Пријаве слати
у року од 15 дана од дана објављивања, на горенаведену адресу,
са назнаком: “За конкурс”.

ЗАЈЕДНИЧКИ ЦЕНТАР ЗА
СОЦИЈАЛНИ РАД “СОЛИДАРНОСТ”
ЗА ОПШТИНЕ ЉИГ, ЛАЈКОВАЦ И МИОНИЦА
14240 Љиг, Карађорђева 8
тел. 014/3445-112

Водитељ случаја
УСЛОВИ: високо образовање - филозофски факултет, одсек
педагогија. Уз пријаву доставити следећу документацију: доказ
о стручној спреми, уверење о држављанству, извод из матичне
књиге рођених и фотокопију личне карте. Пријаве слати на горенаведену адресу.

Национална служба
за запошљавање

Сајмови запошљавања

Директор

на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: у складу са чланом 124 Закона о социјалној заштити и
чланом 30 Статута Центра за социјални рад, за директора може
бити именован држављанин Републике Србије који има високо
образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке
струковне студије), односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године и одговарајући академски, односно стручни назив утврђен у области правних, економских, психолошких,
педагошких и андрагошких и социолошких наука, односно стручни назив: дипломирани социјални радник и најмање пет година
радног искуства у струци; да кандидат поседује организаторске
способности; да није осуђиван и да се против њега не води криБесплатна публикација о запошљавању
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Трговина и услуге

Трговина и услуге
АДВОКАТ ОЛГА ТУРЧИНОВИЋ

21000 Нови Сад, Новака Радоњића 3
тел. 060/0208-025
е-mail: spasoje87@yаhoo.com

11000 Београд, Томаша Јежа 11
тел. 011/2439-732
е-mail: kancelarijaturcinovic@gmail.com

Помоћни кувар

Адвокатски приправник

УСЛОВИ: II, III, IV степен стручне спреме у било ком занимању,
пробни рад 1 месец. Јављање кандидата на број телефона:
060/0208-025. Рок за пријаву је 23.09.2014. године.

на одређено време од 2 године

Адвокатска канцеларија са седиштем у центру Београда, оглашава радно место адвокатског приправника ради обављања послова из свих области права и адвокатуре.
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен правни факултет, образовни профил: дипломирани правник, знање рада на
рачунару у МS Оffice пакету. Пријаве у форми пропратног писма
са CV-ем и фотографијом слати на е-mail: kancelarijaturcinovic@
gmail.com. Рок за пријављивање је 15 дана.

на одређено време

АMIGOS CHICKEN WINGS

21000 Нови Сад, Максима Горког 1
тел. 066/9354-499
е-mail: katarinasironjic@yаhoo.com

Помоћни кувар
на одређено време

СТУДИО ЗА КОЗМЕТИЧКЕ УСЛУГЕ
И ЕДУКАЦИЈУ “CASA DI BELLЕZZА”

УСЛОВИ: II, III, IV степен стручне спреме у било ком занимању,
да су лица на евиденцији Националне службе за запошљавање
најмање 6 месеци, пробни рад 1 месец. Јављање кандидата на
број телефона: 064/1593-044. Рок за пријаву је 23.09.2014. године.

Козметичар

“CITY LIFE”
CAFFE RESTAURANT

34000 Крагујевац, Октобарских жртава 148
тел. 065/6426-424
e-mail: mjekulovic@gmail.com
на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: средња стручна спрема - козметичар или висока стручна спрема - доктор медицине, обезбеђена обука за дерматолошке
третмане лица (хијалуронски третмани). Пријаве слати на горенаведену мејл адресу или позвати на број телефона: 065/6426424, ради више информација и договора. Рок за пријаву је 8 дана.

“Д & М ДАНКА”
ДИСКОНТ ПИЋА

21000 Нови Сад, Данила Киша 10-12, лок. 2
тел. 063/7360-503
е-mail: crveni-оktobar@hotmail.com

Продавац

на одређено време

УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме у занимању продавац, рад
у сменама, пробни рад 1 месец. Уз радну књижицу пожељно је да
кандидати поседују препоруку са ранијих радних места. Јављање
кандидата на број телефона: 063/8726-857, достављање радних
биографија на увид. Рок за пријаву је 30.09.2014. године.

“ГЕНЕРАЛ - АУТО” ДОО НОВИ САД
21000 Нови Сад, Сентандрејски пут 157а
тел. 021/4808-000
е-mail: sanda.jelusic@generalauto.rs

Референт продаје возила
на одређено време 1 месец

УСЛОВИ: VI/1, VII/1 степен стручне спреме у занимању
инжењер друмског саобраћаја, машински инжењер, дипломирани инжењер за друмски саобраћај, дипломирани машински
инжењер, мастер инжењер, дипломирани економиста; возачка
дозвола “Б” категорије, основна информатичка обука (Windows,
Wоrd, Еxcel, Еxplorer, Оutlook); енглески језик - почетни ниво;
пробни рад 1 месец; потребно искуство у продаји возила. Слање
пријаве за запослење мејлом, јављање кандидата на број телефона: 021/4808-000. Рок за пријаву је 30.09.2014. године.

ОБУКА ЗА АКТИВНО ТРАЖЕЊЕ ПОСЛА
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21000 Нови Сад, Цара Душана 19
тел. 063/504-225
е-mail: djаcicvladimir@gmail.com

Кувар

3 извршиоца

УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме у занимању: кувар, кувар
једноставних јела, пожељно радно искуство од 1 године. Рок за
пријаву је 11.10.2014. године.

“DASH HOTELS GROUP” DОО

21000 Нови Сад, Вршачка 11
тел. 021/403-155
е-mail: danijel.tovernic@dash.stav.rs

Собарица

на одређено време

УСЛОВИ: II степен стручне спреме, пробни рад 1 месец, неопходно радно искуство у хотелима. Рок за пријаву је 26.09.2014.
године. Слање пријаве за запослење мејлом, јављање кандидата
на број телефона: 021/403-155.

“ДОН ДОН” ДОО

11000 Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144Б
тел. 024/666-096

Пекар

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

УСЛОВИ: лице без обзира на степен и врсту стручне спреме, радно искуство у наведеном занимању, рад у сменама, ноћни рад,
пробни рад 3 месеца.

Радник у производњи

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

УСЛОВИ: лице без обзира на степен и врсту стручне спреме, радно искуство у наведеном занимању, рад у сменама, ноћни рад,
пробни рад 3 месеца.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Трговина и услуге / Грађевинарство и индустрија

Магационер

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

УСЛОВИ: лице без обзира на степен и врсту стручне спреме, радно искуство у наведеном занимању, рад у сменама, ноћни рад,
пробни рад 3 месеца.
ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати могу да се информишу на
број телефона: 024/666-096, контакт особа: Љиљана Стајић.

УСЛОВИ: дипломирани правник - VII степен, 12 месеци радног
искуства. Посебна знања: положен правосудни испит, познавање
мађарског или немачког језика на почетном нивоу. Заснивање
радног односа на одређено време, са могућношћу запослења на
неодређено време. Слање пријаве за запослење поштом или на
е-mail: mira.radivojevic@vogel-noot.net.

Погонски електричар
на одређено време
2 извршиоца

ИЗВРШИТЕЉ ДРАГАН НИКОЛИЋ

Опис послова: радник на одржавању опреме - мехатроничар,
поправке машина у делу електропнеуматике и хидраулике, као
и машинских кварова, дефектажа, подмазивање и превентивни
преглед машина.

Извршитељ - приправник

УСЛОВИ: инжењер мехатронике - VI степен; погонски електричар - IV степен, 12 месеци радног искуства. Слање пријава
поштом или на е-mail: mira.radivojevic@vogel-noot.net. Контакт
телефон: 062/544-720.

23000 Зрењанин, Војводе Петра Бојовића 21
е-mail: dragan@izv.rs
за рад у пријемној канцеларији у Кикинди

УСЛОВИ: завршен правни факултет - дипломирани правник, да
кандидат познаје рад на рачунару, да поседује возачку дозволу
“Б” категорије и да је до 30 година старости; спремност да по
потреби ради и борави у матичној канцеларији у Зрењанину. Рок
за пријаву је 15 дана од дана објављивања у публикацији “Послови”. Пријаву са потребном документацијом доставити на горенаведену адресу извршитеља или на горенаведени мејл.

РЕСТОРАН „АУТОКОМАНДА“ Д.О.О.
11000 Београд, Милутина Ивковића 2а
тел: 065/345-6091

Кувар

на одређено време
2 извршиоца

Конобар - шанкер
на одређено време
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме угоститељске струке;
3 године радног искуства на наведеним пословима. Заинтересовани кандидати треба да се јаве на број телефона: 065/345-6091.
Рок за пријављивање је 30 дана од дана објављивања.

Грађевинарство и индустрија
“VOGEL & NOOT АGROSRB” АD
Нови Бечеј, Куманачки пут 5

Погонски бравар
на одређено време
3 извршиоца

Опис послова: браварски послови на изради делова и склопова
на пресама, маказама, бушилицама и др.
УСЛОВИ: бравар - III и IV степен; металостругар - III и IV степен;
металобушач - III и IV степен; у обзир долазе и кандидати са II
степеном. Посебна знања: израда алата - алатничар, 2 године
радног искуства. Слање пријава на е-mail: mira.radivojevic@vogelnoot.net или јављање кандидата на број телефона: 062/554-720.

“VOGEL & NOOT АGROSRB” АD

ДОО “МИДЕС - СИСТЕМИ”

21000 Нови Сад, Булевар војводе Степе 86
тел. 021/6410-480, е-mail: tatjana.milosevic@mides.si

Сервисер система за беспрекидно напајање
на одређено време 12 месеци

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у занимању електротехничар
енергетике, електротехничар електронике, возачка дозвола “Б”
категорије, основна информатичка обука (Windows, Wоrd, Еxcel,
Еxplorer, Оutlook); енглески језик - средњи ниво, пожељно радно искуство на сличним системима и пожељно дуже од 12 месеци. Слање пријаве за запослење мејлом, јављање кандидата на
број телефона: 021/6410-480, достављање радних биографија на
увид. Рок за пријаву је 15 дана.

ДОО “КОМАК - М”

18220 Алексинац, Тихомира Ђорђевића бб
тел. 018/800-225
е-mail: info@komak-m.com

Радник у производњи

за рад на ексцентар преси и машини за обликовање цеви
2 извршиоца

УСЛОВИ: III или II степен стручне спреме, металске струке и најмање 6 месеци радног искуства на истим или сличним пословима. Потребна документација: диплома о стеченој стручној спреми и потврда о радном искуству. Избор кандидата извршиће се
на основу способности и стручности исказаних за време пробног
рада (15 радних дана). Документацију доставити поштом или
мејлом, на горенаведену адресу.

“ПРОФЕСИОНАЛ” ДОО

21000 Нови Сад, Черевићка 26
тел. 063/599-990, е-mail: profesional@gmail.com

Армирач

на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: II, III степен стручне спреме у занимању: армирач,
пробни рад 1 месец. Јављање кандидата на број телефона:
063/599-990. Рок за пријаву је 15 дана.

Нови Бечеј, Куманачки пут 5

Правник

на одређено време

Опис послова: правник, секретар друштва, прати прописе и друге изворе права, израда алата друштва, уговора и слично, води
кадровске послове, заступање у судским и другим поступцима.
Бесплатна публикација о запошљавању

Обука за активно тражење посла
ИНФОРМИСАНОСТ
СИГУРНОСТ - САМОПОУЗДАЊЕ
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Грађевинарство и индустрија / Mедицина

“НУКЛЕУС - КОНСАЛТИНГ” ДОО
11000 Београд, Македонска 5
тел. 025/731-666
e-mail: nukleuscons@gmail.com

Технолог у лабораторији
Место рада: Црвенка

Опис послова: обављање послова технолога у лабораторији испитивање нафтних деривата
УСЛОВИ: технолог хемије - нафта и нафтни деривати, радно
искуство 36 месеци. Конкурс је отворен до попуне радног места. Заинтересовани кандидати могу радне биографије да доставе
мејлом или да се јаве на контакт телефон послодавца. Лице за
контакт: Владимир Лукић.

“ЕЛИТШПЕД” ДОО

24000 Суботица, Аге Мамужића 5
тел. 024/686-726

Помоћни радник у производњи дрвене
амбалаже
на одређено време
10 извршилаца

Mедицина
“ЈЕЛА ДОМ”
УСТАНОВА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
11000 Београд, Михаила Булгакова 38
тел. 011/7423-663, 064/1322-181

Медицинска сестра - техничар
на одређено време од 3 месеца

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа, образовни профил: медицинска сестра - техничар, положен државни стручни
испит, пожељна лиценца за медицинске сестре - техничаре, радно искуство од минимум 3 месеца. Рок за пријављивање је 30
дана од дана објављивања у публикацији “Послови”. Кандидати
се пријављују на број телефона: 064/1322-181 - Јелена Танасијевић. За кандидате из унутрашњости обезбеђен је смештај.

САМОСТАЛНА ОПТИЧАРСКА РАДЊА
“ОПТИК - 1981”
11420 Смедеревска Паланка, Светосавска бб

Оптометриста или оптичар

УСЛОВИ: лице без обзира на степен и врсту стручне спреме, рад
на одређено време, рад у сменама. Заинтересовани кандидати
могу да се јаве на бројеве телефона: 024/686-726 или 024/686725. Оглас је отворен до 09.10.2014. године.

УСЛОВИ: најмање 5 година радног искуства, доставити CV,
фотокопију дипломе, обезбеђен стан и ауто. Контакт телефон:
063/8442-160. Пријаве слати на горенаведену адресу. Оглас је
отворен до попуне радног места.

“ТАТРАВАГОНКА БРАТСТВО” ДОО

ДОМ ЗДРАВЉА
“Др СИМО МИЛОШЕВИЋ”

24000 Суботица, Биковачки пут 2
тел. 024/623-233

Заваривач

10 извршилаца

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме, наведене струке; три
године радног искуства; радно место је у Суботици; рад у сменама, ноћни рад; радно место са повећаним ризиком; обезбеђен
превоз и исхрана; пробни рад 3 месеца; знање заваривања са
ЦО2; атест за заваривање.
Пријаве се шаљу поштом или мејлом. За ближе информације
може се контактирати Национална служба за запошљавање Филијала Сомбор. Предвиђен разговор између послодавца и
кандидата је 18.09.2014. године у 10,00 часова у просторијама
Филијале Сомбор.

У служби
клијената

11000 Београд, Пожешка 82
тел. 011/3538-300

Стручни сарадник за правне послове

на одређено време ради замене раднице на боловању

УСЛОВИ: завршен правни факултет - VII/1 степен стручне
спреме, положен правосудни испит, радно искуство у јавним
набавкама, познавање рада на рачунару (основни пакет МS
Оffice и Windows окружење). Заинтересовани кандидати подносе: пријаву на оглас са кратком биографијом, извод из матичне књиге рођених/венчаних, фотокопију личне карте, уверење
о држављанству, фотокопију дипломе, фотокопију дипломе о
положеном правосудном испиту, доказ о радном искуству у јавним набавкама, доказ о познавању рада на рачунару/курс или
оцена у току школовања. Рок за подношење пријава је 8 дана од
дана објављивања на сајту Министарства здравља РС, на сајту
Националне службе за запошљавање, у публикацији “Послови”, на адресу Дома здравља или архиви, III спрат, соба бр. 15.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. По
завршетку огласа предата документа неће се враћати кандидатима. Сва обавештења о избору кандидата биће објављена на сајту
Дома здравља Чукарица.

ДОМ ЗДРАВЉА МЕДВЕЂА
16240 Медвеђа, Николе Тесле 4
тел. 016/891-236

Медицинска сестра - техничар

на одређено време до повратка привремено одсутне
запослене

Опис послова: Врши пријем болесника уз претходну проверу
здравствене легитимације. Одржава ред приликом пријема
болесника и по потреби процењује хитност пријема и врши
тријажу болесника. Стара се о исправности потребних медицинских инструмената за рад ординирајућег доктора. Води евиденцију о датим боловањима и достави дознака, обрађује и сачињава
извештај и статистичке податке. Води књигу лекарских уверења
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и наплаћује услуге уз издавање признаница. Ротира се радом у
картотеци и ињекционо-превијалишном делу одсека. Ради и друге послове из домена своје струке.
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска сестра - техничар, положен стручни испит. Осим услова из чл. 24 Закона о раду,
кандидат треба да испуњава и услове предвиђене овим огласом.
Уз пријаву поднети: краћу радну и личну биографију, оверену
фотокопију дипломе (уверење о завршеној средњој медицинској
школи), оверену фотокопију уверења о стручном испиту, радну
књижицу, фотокопију извода из матичне књиге рођених - венчаних, уверење о држављанству (не старије од шест месеци), доказ
да се против кандидата не води кривични поступак, да оптужница није ступила на правну снагу и да није покренута истрага
(уверење суда). Лекарско уверење подноси изабрани кандидат.
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији “Послови”. Оглас се објављује и на сајту ДЗ Медвеђа и
сајту Министарству здравља РС. Пријаве се подносе у затвореној
коверти - поштом или лично на адресу: Дом здравља Медвеђа,
канцеларија бр. 33, Николе Тесле 4, 16240 Медвеђа, са назнаком:
“Пријава на оглас”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узимати у разматрање. Контакт телефон: 016/891-236.

ци): пријава на оглас са кратком биографијом, адресом и контакт
телефоном, диплома, фотокопија уговора о раду и фотокопија
радне књижице, извод из Националне службе за запошљавање
о дужини чекања на запослење, уверење о положеном стручном испиту, извод из матичне књиге рођених, извод из матичне
књиге венчаних (ако је дошло до промене презимена кандидата),
уверење о држављанству РС, уверење да се против кандидата
не води кривични поступак (уверење суда), уверење да кандидат није осуђиван (уверење МУП-а). Приликом заснивања радног односа канадидат је дужан да достави лекарско уверење као
доказ о здравственој способности за заснивање радног односа,
као и лиценцу или решење о упису у именик Лекарске коморе
Србије. Кандидати који испуњавају услове из огласа биће позвани ради спровођења теста провере знања. Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији “Послови”.
Оглас ће бити објављен и на сајту Министарства здравља РС и
сајту Завода.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. По
завршетку конкурса предата документа неће се враћати кандидатима. Контакт телефон: 034/6312-306. Пријаве се подносе лично
или поштом (са повратницом), на адресу: Завод за хитну медицинску помоћ Крагујевац, Слобода бб, Крагујевац.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА
ЗА БОЛЕСТИ ЗАВИСНОСТИ

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ

Дипломирани психолог

на одређено време ради замене привремено одсутног
запосленог, за рад у Служби за интерну медицину Опште
болнице Крушевац

11000 Београд, Теодора Драјзера 44
тел. 011/3671-429
на одређено време до повратка запосленог

УСЛОВИ: филозофски факултет - дипломирани психолог, положен стручни испит. Уз пријаву приложити: кратку биографију,
диплому - уверење (или оверена фотокопија) о завршеном
факултету - дипломирани психолог, потврду (или оверена фотокопија) о положеном стручном испиту.

Медицинска сестра - техничар

на одређено време до повратка запослене

УСЛОВИ: VI или IV степен стручне спреме, виша или средња
медицинска школа општег смера, положен стручни испит. Уз
пријаву приложити: кратку биографију, диплому - уверење (или
оверена фотокопија) завршене школе која се тражи огласом,
потврду (или оверена фотокопија) о положеном стручном испиту.
ОСТАЛО: Пријаве се подносе непосредно у кадровску службу
или поштом на наведену аресу болнице, са назнаком: „За оглас“.
Неблаговремене, непотпуне и непотписане пријаве неће се разматрати.

ЗАВОД ЗА ХИТНУ
МЕДИЦИНСКУ ПОМОЋ - КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Слобода бб
тел. 034/6312-306

Доктор медицине за послове лекара опште
медицине на терену

у Служби за хитну медицинску помоћ, на одређено време
ради замене привремено одсутне запослене, најдуже до
њеног повратка на рад

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, положен стручни испит.
Критеријуми за рангирање кандидата: просечна оцена x3 (макс.
30 бодова) - доказ: оверена фотокопија дипломе медицинског
факултета, радно искуство - радни стаж на пословима лекара у
здравственој установи - 1,2 бода по години стажа (пропорционално 0,1 бод по навршеном месецу) - доказ: фотокопија уговора
о раду и фотокопија радне књижице, дужина чекања на посао 1,2 бода по години (пропорционално 0,1 бод за навршени месец)
- доказ: извод из Националне службе за запошљавање, тест провере знања - макс. 30 бодова. Заинтересовани кандидати подносе
документа у оригиналу или оверене копије (не старије од 6 месеБесплатна публикација о запошљавању

37000 Крушевац, Косовска 16
тел. 037/414-000, 421-826

Доктор медицине

Опис послова: Ради послове из домена своје струке доктора
медицине, под упутством и контролом начелника служби или
одељења. Присуствује визити болесника, пише историје болести,
отпусне листе, помаже у извођењу интервенција и код збрињавања пацијената на одељењу, дужан је да прати савремене методе дијагностике и лечења болесника, води уредно медицинску
документацију. Одржава хигијену радне просторије у којој ради.
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен медицински
факултет, положен стручни испит и поседовање лиценце за рад
или решење о упису у комору.

Доктор медицине

на одређено време ради замене привремено одсутног
запосленог, за рад у Служби радиолошке дијагностике
Опште болнице Крушевац

Опис послова: Ради послове из домена своје струке доктора медицине, под упуством и контролом начелника служби и одељења.
Пише медицинске извештаје, помаже у извођењу интервенција и
код збрињавања пацијената у служби, дужан је да прати савремене методе дијагностике и лечења болесника, води уредно
медицинску документацију. Одржава хигијену радне просторије
у којој ради.
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен медицински
факултет, положен стручни испит и поседовање лиценце за рад
или решење о упису у комору.

Виша медицинска сестра - техничар

на одређено време ради замене привремено одсутног
запосленог, за рад у Одсеку за хируршку инфекцију на
првом одељењу Службе за хирургију Опште болнице
Крушевац

Опис послова: Стара се о општој и специјалној нези, врши едукацију средњег медицинског особља стара се о нези и исхрани
болесника, врши припрему болесника за визиту, помаже доктору приликом прегледа болесника, прати болесника приликом
специјалистичко - консултативних и других прегледа. Учествује
у подели терапије, стара се о стерилности инструмената, води
медицинску документацију у и обавља и друге послове из домена своје струке, одржава хигијену радне просторије у којој ради.
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УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, завршена медицинска школа, смер виша медицинска сестра - техничар или хируршког смера, положен стручни испит и поседовање лиценце за рад или
решење о упису у комору.

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена средња медицинска школа - општег смера, положен стручни испит, поседовање
лиценце за рад или решење о упису у комору.

Виша медицинска сестра

на одређено време ради замене привремено одсутног
запосленог, за рад у Служби патолошке, патохистолошке
и цитолошке дијагностике Опште болнице Крушевац, са
скраћеним радним временом

Опис послова: Стара се о општој и специјалистичкој нези, врши
едукацију средњег медицинског особља, стара се о нези и исхрани болесника, врши припрему болесника за визиту, помаже доктору приликом прегледа болесника, прати болесника приликом
специјалистичко - консултативних и других прегледа. Учествује
у подели терапије, стара се о стерилности инструмената, води
медицинску документацију и обавља и друге послове из домена
своје струке, одржава хигијену радне просторије у којој ради.

Опис послова: Прима биоптички материјал, води књигу биоптичких материјала, књигу лешева, одлаже готове плочице и води бр.
медицинску документацију. Одржава хигијену радне продсторије
у којој ради.

УСЛОВИ: VI/1 степен стручне спреме, завршена виша медицинска
школа, смер виша медицинска сестра - техничар или педијатријског смера, положен стручни испит и поседовање лиценце за рад
или решење о упису у комору.

ОСТАЛО: Кандидати достављају: пријаву у којој наводе за које
послове се пријављују, кратку биографију са адресом и контакт
телефоном, оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, оверену фотокопију лиценце за рад или оверену оверену
фотокопију решења о упису у Комору. Изабрани кандидати пре
заснивања радног односа дужни су да доставе лекарско уверење
као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос. Уколико изабрани кандидат не достави наведена
документа, у остављеном року са њим се неће закључити уговор
о раду.
Пријаве слати на горенаведену адресу, са назнаком: „Пријава на
оглас“. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
у публикацији „Послови“.

на одређено време ради замене привремено одсутног
запосленог, за рад у Служби за педијатрију Опште болнице
Крушевац

Виши физиотерапеут

на одређено време ради замене привремено одсутног
запосленог, за рад у Одељењу за продужену
рехабилитацију, у Служби физикалне медицине и
рехабилитације Опште болнице Крушевац

Опис послова: Виши физиотарепеут самостално изводи физиотерапијске поступке по прегледу ординирајућег лекара, примена термо, електро, механо, кинези и друге терапије, спроводи
кинези реакцијска мерења, ради оцену успешности терапије,
адаптира према потреби болесника инвалидска колица и остала
ортопедска помагала, контролише извођење физиотерапеутских
поступака које обавља физиотерапијски техничар код болесника,
организује рад и обавља стручно - административне послове на
свом радном месту, учествује у здравственом васпитању и у едукацији кадрова, одржава хигијену радне просторије у којој ради.
УСЛОВИ: VI/1 степен стручне спреме, завршена медицинска школа, смер виши физиотерапеут, положен стручни испит и поседовање лиценце за рад или решење о упису у комору.

Медицинска сестра - техничар

на одређено време ради замене привремено одсутних
запослених, за рад у Служби за интерну медицину Опште
болнице Крушевац
2 извршиоца

Опис послова: Стара се о нези и исхрани болесника, врши припрему болесника за визиту, помаже доктору приликом прегледа
болесника, прати болесника приликом специјалистичко-консултативних и других прегледа. Учествује у подели терапије, стара се о стерилности инструмената, води медицинску документацију и обавља и друге послове из домена своје струке. Одржава
хигијену радне просторије у којој ради.
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена средња медицинска школа, општег смера, положен стручни испит, поседовање
лиценце за рад или решење о упису у комору.

Медицинска сестра - техничар

на одређено време ради замене привремено одсутног
запосленог, за рад у Служби за психијатрију Опште
болнице Крушевац

Опис послова: Стара се о нези и исхрани болесника, врши припрему болесника за визиту, помаже доктору приликом прегледа
болесника, прима болесника приликом специјалистичко-консултативних и других прегледа. Учествује у подели терапије, стара се о стерилности инструмената, води медицинску документацију и обавља и друге послове из домена своје струке. Одржава
хигијену радне просторије у којој ради.
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Медицинска сестра - техничар

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена средња медицинска школа - општег смера, положен стручни испит, поседовање
лиценце за рад или решење о упису у комору.

ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО
14000 Ваљево, Синђелићева 62
тел. 014/295-580, 295-581

Медицинска сестра - техничар општег смера,
приправник, волонтер
на одређено време од шест месеци ради обављања
приправничко-волонтерског стажа
30 извршилаца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена средња медицинска школа, медицинска сестра - техничар општег смера.

Медицинска сестра педијатријског смера,
приправник, волонтер
на одређено време од шест месеци ради обављања
приправничко-волонтерског стажа
5 извршилаца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена средња медицинска школа, медицинска сестра педијатријског смера.

Гинеколошко - акушерска сестра, приправник,
волонтер
на одређено време од шест месеци ради обављања
приправничко-волонтерског стажа
5 извршилаца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена средња медицинска школа, медицинска сестра гинеколошко - акушерског смера.

Лабораторијски техничар – приправник,
волонтер

на одређено време од шест месеци ради обављања
приправничко-волонтерског стажа
5 извршилаца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена средња медицинска школа, лабораторијски смер.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Mедицина / Пољопривреда / Наука и образовање

Физиотерапеут – приправник, волонтер

на одређено време од шест месеци ради обављања
приправничко-волонтерског стажа
5 извршилаца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена средња медицинска школа, физио смер.

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР КЛАДОВО
19320 Кладово, Дунавска 1-3
тел. 019/801-116, 801-389
е-mail: zckld@kladovonet.com

Лекар специјалиста педијатрије

за рад у ОЈ Болници здравствене установе

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, положен специјалистички
испит из педијатрије. Кандидат уз пријаву подноси: диплому о
стеченом образовању одговарајућег профила, уверење о положеном стручном, односно специјалистичком испиту, извод из
матичне књиге венчаних (уколико је дошло до промене презимена), потпуну личну и радну биографију са адресом и контакт телефоном, доказ да се против кандидата не води кривични поступак
(уверење суда), уверење да није осуђиван за кривична дела која
га чине неподобним за рад у здравственој установи (уверење из
полицијске управе или полицијске станице). Приликом заснивања радног односа изабрани кандидат доставља лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се
заснива радни однос. Одлука о избору кандидата биће донета
у року од 20 дана од дана истека рока за подношење пријаве
и иста ће бити објављена на веб страници здравствене установе. Пријава се подноси лично или поштом на адресу Центра, са
назнаком: „Пријава на оглас за пријем у радни однос за послове
лекара специјалисте“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се разматрати. Рок за пријаву је 10 дана.

ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА
АПОТЕКА „MEDIC PHARM“

Сокобања, Митрополита Михајла 26
тел. 063/8424-322

Дипломирани фармацеут
за рад у апотеци

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут - VII/1 степен стручне спреме,
положен стручни испит, рад у сменама, обезбеђен смештај. Конкурс је отворен до 10.10.2014. године. Заинтересовани кандидати
треба да се јаве лицу за контакт: Борису Трифићу, на горенаведени број телефона.

Пољопривреда
ТУР “НАШЕ СЕЛО”

Ратина бб
е-mail: ivan.d.stevanovic@gmail.com

Продавац у пољопривредној апотеци
на одређено време од 6 месеци
Место рада: Ратина (5 км од Краљева)

Наука и образовање
ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Услови за пријем у радни однос
Члан 120
У радни однос у установи може да буде примљено лице
под условима прописаним законом и ако:
1) има одговарајуће образовање;
2) има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима;
3) није осуђивано правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело примање мита или давање мита, за кривично
дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање;
4) има држављанство Републике Србије.
5) зна језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад.
Услови из става 1 овог члана доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају се у току рада.
Доказ о испуњености услова из става 1, тач. 1) и 4) и 5)
овог члана подносе се уз пријаву на конкурс, а из става 1
тачка 2) овог члана пре закључења уговора о раду. Доказ
из става 1. тачка 3) овог члана прибавља установа.
Запосленом престаје радни однос ако се у току радног
односа утврди да не испуњава услове из става 1 овог члана или ако одбије да се подвргне лекарском прегледу у
надлежној здравственој установи на захтев директора.

Б Е О Г РА Д
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА “ЧУКАРИЦА”
11000 Београд, Пожешка 28
тел. 011/3058-717, 3552-770

Стручни сарадник - педагог

на одређено време до повратка запосленог са неплаћеног
одсуства

УСЛОВИ: филозофски факултет, занимање: дипломирани педагог, дипломирани школски психолог, дипломирани клинички психолог, обавеза полагања испита за лиценцу.

Кувар

на одређено време ради замене боловања дужег од 60 дана

УСЛОВИ: угоститељско-туристичка школа, занимање: кувар.

Спремачица

Опис послова: обављање послова стручног сарадника у
пољопривредној апотеци.

на одређено време ради замене боловања дужег од 60 дана
2 извршиоца

УСЛОВИ: дипломирани инжењер пољопривреде - заштита биља,
без обзира на радно искуство. Конкурс је отворен до попуне радног места. Заинтересовани кандидати могу радне биографије да
доставе мејлом. Лице за контакт: Иван Стевановић.

УСЛОВИ: осмогодишња школа.

Бесплатна публикација о запошљавању

ОСТАЛО: Документација коју је потребно доставити: молба, оверена фотокопија дипломе, оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених и држављанство.
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Булевар краља Александра 73

Расписује конкурс за стицање звања и заснивање
радног односа:

Доцент за ужу научну област Рачунарска
техника и информатика
Асистент за ужу научну област Рачунарска
техника и информатика

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

Расписује конкурс за избор у сва наставничка звања:

Ужа научна област Журналистика

2 извршиоца

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

Наставник страног језика за Енглески језик

Ужа научна област Комуникологија

2 извршиоца

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

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОШ “МИЋА СТОЈКОВИЋ”
Умчари

Оглас објављен 27.08.2014. године у публикацији
“Послови”, за радно место: професор математике,
поништава се у целости.

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

Ужа научна област Маркетинг
УСЛОВИ: научни степен доктора наука, најмање пет референци
за избор у наставно звање и способност за наставни рад - један
извршилац.

Ужа научна област Социологија
УСЛОВИ: научни степен доктора наука, најмање пет референци
за избор у наставно звање и способност за наставни рад - један
извршилац.
ОСТАЛО: Пријављени кандидати треба да испуњавају услове за
избор прописане Законом о високом образовању и Статутом АЛУ.
Рок за подношење пријава је 15 дана. Пријаве се могу доставити
поштом на адресу: Београд, Светозара Милетића 12.

ВИСОКА МЕДИЦИНСКА
ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
“МИЛУТИН МИЛАНКОВИЋ”
11040 Београд, Црнотравска 27

Објављује конкурс за избор у звање:

Професор струковних студија за ужу научну
област Хирургија са ортопедијом
Професор струковних студија за ужу научну
област Клиничка фармакологија
Професор струковних студија за ужу научну
област Анестезиологија са реанимацијом

Пословни центри НСЗ

ВЕЛИКЕ ИДЕЈЕ
ЗА МАЛИ
БИЗНИС
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Професор струковних студија за ужу научну
област Физикална медицина и рехабилитација
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат наука, радно искуство. Документа која је потребно доставити: пријава на конкурс
са биографијом, оверена фотокопија дипломе VII степена и оверена фотокопија дипломе VIII степена, доказ о радном искуству.
Наведена документа доставити поштом, на адресу: Правна служба - за конкурс - Висока медицинска школа струковних студија
“Милутин Миланковић”, Црнотравска 27, 11040 Београд. Услови
за избор у звање професора струковних студија предвиђени су
Законом о високом образовању и општим актима Високе медицинске школе струковних студија “Милутин Миланковић”, Београд. Пријаве на оглас достављају се у року од 5 дана од дана
објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ
11000 Београд, Булевар ослобођења 18
тел. 011/3615-436

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

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, ветеринарски факултет,
научни степен доктора наука из научне области за коју се бира.
Остали услови утврђени су чл. 64 Закона о високом образовању и
чл. 127 и 128 Статута Факултета ветеринарске медицине.

Доцент или ванредни професор за ужу научну
област Физика и биофизика
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, физички факултет, научни
степен доктора наука из научне области за коју се бира. Остали
услови утврђени су чл. 64 Закона о високом образовању и чл. 126
и 127 Статута Факултета ветеринарске медицине.

Доцент или ванредни професор за ужу научну
област Паразитологија, наставни предмет:
Клиничка паразитологија
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, ветеринарски факултет,
научни степен доктора наука из научне области за коју се бира.
Остали услови утврђени су чл. 64 Закона о високом образовању и
чл. 126 и 127 Статута Факултета ветеринарске медицине.

Доцент или ванредни професор за ужу научну
област Биологија
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, биолошки факултет, научни
степен доктора наука из научне области за коју се бира. Остали
услови утврђени су чл. 64 Закона о високом образовању и чл. 126
и 127 Статута Факултета ветеринарске медицине.

Асистент за ужу научну област Клиничка
дијагностика, патологија и терапија животиња
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских академских студија из ветеринарске
медицине који је претходне нивое студија завршио са укупном
просечном оценом најмање осам; VII/1 степен стручне спреме,
завршен факултет ветеринарске медицине; магистар наука коме
је прихваћена тема докторске дисертације, који је претходне
нивое студија завршио са просечном оценом најмање осам; смисао за наставни рад.

Асистент за ужу научну област Физика и
биофизика
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских академских студија на физичком
факултету који је претходне нивое студија завршио са укупном
просечном оценом најмање осам; VII/1 степен стручне спреме,
завршен физички факултет; магистар наука коме је прихваћена тема докторске дисертације, који је претходне нивое студија
завршио са просечном оценом најмање осам; смисао за наставни
рад.
ОСТАЛО: Поред наведених услова, кандидати треба да испуњавају и услове предвиђене одредбама Закона о високом образовању и Статутом Факултета ветеринарске медицине. Пријаве са
доказима о испуњености услова конкурса (биографија, дипломе,
списак радова, радови и копија личне карте) доставити у року од
15 дана од дана објављивања.

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

Професор струковних студија, област:
Природно-математичке науке, ужа научна
област: Хемија

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

Доцент за ужу научну област Папкари

УСЛОВИ: VIII степен, докторат природно-математичких наука из
области хемије.

Доцент за ужу научну област Ветеринарска
хирургија

Предавач, област: Хемија

на одређено време од 5 година

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, ветеринарски факултет,
научни степен доктора наука из научне области за коју се бира.
Остали услови утврђени су чл. 64 Закона о високом образовању и
чл. 126 Статута Факултета ветеринарске медицине.

Доцент за ужу научну област Болести,
безбедност и заштита животиња, наставни
предмет: Заштита и спасавање животиња у
ванредним ситуацијама
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука одбране, безбедности и заштите, факултет народне одбране, научни степен
доктора наука из научне области за коју се бира. Остали услови
утврђени су чл. 64 Закона о високом образовању и чл. 126 Статута Факултета ветеринарске медицине.

Асистент за ужу научну област Физиологија
на одређено време од 3 године

Асистент за ужу научну област
Епизоотиологија, заразне болести животиња и
болести пчела и свилопреља
на одређено време од 3 године

Бесплатна публикација о запошљавању

на одређено време

УСЛОВИ: VIII степен, магистеријум наука о менаџменту у здравству, искуство у настави 3 године.

Сарадник у настави, област: Медицина, ужа
научна област: Здравствена нега

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

УСЛОВИ: VI степен, висока здравствена школа струковних студија, студијски програм струковна медицинска сестра и радно
искуство од најмање 1 године.

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

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

УСЛОВИ: VI степен, висока здравствена школа струковних студија, студијски програм струковни физиотерапеут и радно искуство од најмање 1 године.
ОСТАЛО: Општи и посебни услови предвиђени су Законом о високом образовању, Статутом Школе и Правилником о систематизацији радних места. Пријаве на конкурс са биографијом, овереним
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дипломама, уверењем о држављанству и другим прилозима којима кандидат доказује да испуњава услове конкурса подносе се у
року од 8 дана од дана објављивања, на горенаведену адресу.
Кандидати који конкуришу за рад до 1/3 пуног радног времена
на одређено време - допунски рад, потребно је да приложе и
сагласност своје матичне радне организације у којој се налазе у
сталном радном односу. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће се разматрати.

СРЕДЊА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
“СВЕТИ ВАСИЛИЈЕ ОСТРОШКИ”
11000 Београд, Кнеза Михајла 10/7
тел. 011/3287-612

Нaставник српског језика и књижевности
за 30% радног времена

Наставник математике
за 30% радног времена

Наставник физике

за 20% радног времена

Наставник енглеског језика
за 20% радног времена

Наставник географије
за 10% радног времена

Наставник хемије

за 20% радног времена

Наставник психологије
за 20% радног времена

Наставник биологије
за 20% радног времена

Наставник историје
за 20% радног времена

Наставник физичког васпитања
за 20% радног времена

Наставник ликовне културе
за 5% радног времена

Наставник музичке уметности
за 5% радног времена

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

Наставник анатомије са физиологијом
за 20% радног времена

Наставник хигијене са здравственим
васпитањем
за 10% радног времена

Наставник микробиологије са епидемиологијом

Наставник здравствене неге
за 20% радног времена

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, виша медицинска сестра техничар.

Наставник здравствене неге и рехабилитације
за 30% радног времена

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, виши физиотерапеутски техничар.
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидати су дужни да поднесу: основне
биографске податке, оверен препис дипломе о завршеном
факултету или вишој медицинској школи, у складу са чланом 8
Закона о основама система образовања и васпитања и Правилником о врсти стручне спреме за рад наставника у стручној школи,
оверен препис специјалистичке дипломе, оверен препис уверења
о положеном стручном испиту - лиценца за наставника (уколико
кандидат поседује), уверење о држављанству Републике Србије,
извод из матичне књиге рођених, уверење о здравственој способности за рад са ученицима. Пробни рад траје до 6 месеци.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

ГИМНАЗИЈА “СВЕТИ САВА”

11000 Београд, Ресавска 58, тел. 011/2658-921

Директор

на период од четири године

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања послова директора може
бити примљен кандидат који испуњава услове предвиђене чланом 8 став 2 и чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања: да има одговарајуће високо образовање на
студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо образовање, почев од 10.
септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; да испуњава услове за
наставника гимназије, за педагога или психолога школе; да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство Републике
Србије; да зна српски језик на ком се остварује образовно-васпитни рад; да има дозволу за рад - положен стручни испит или
испит за лиценцу у складу са законом; обуку и положен испит
за директора установе и најмање пет година рада у установи
на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. Изабрани директор који нема положен
испит за директора дужан је да га положи у року од годину дана
од дана ступања на дужност. Уз пријаву на конкурс приложити:
оверену копију дипломе о стеченом образовању, доказ (оверену
копију) дозволе за рад (лиценце), односно уверења о положеном стручном испиту, доказ о радном стажу (потврду о најмање
пет година рада у установи на пословима образовања и васпитања), уверење о држављанству Републике Србије (не старије од
6 месеци), лекарско уверење - доказ да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима, биографију
са кратким прегледом кретања у служби, предлог програма рада
директора гимназије. Доказ о неосуђиваности прибавља школа.
Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања у публикацији “Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање. Пријаве слати на адресу гимназије, са назнаком: “Конкурс за директора”.

за 10% радног времена

Наставник патологије
за 10% радног времена

Наставник фармакологије
за 10% радног времена

Унапредите своје пословање

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, доктор медицине.
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАРМАЦЕУТСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Војводе Степе 450
тел. 011/3974-349

Ванредни професор за ужу научну област
Аналитика лекова
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив доктора наука, завршен фармацеутски факултет. Поред наведених услова, кандидати треба да испуњавају и друге услове предвиђене
одредбама Закона о високом образовању и Статутом Фармацеутског факултета.

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

УСЛОВИ: завршен математички факултет, са укупном просечном
оценом најмање осам, студент докторских студија или магистар
наука из научне области за коју се бира и коме је прихваћена
тема докторске дисертације, смисао за наставни рад. Поред
наведених услова, кандидати треба да испуњавају и друге услове
предвиђене одредбама Закона о високом образовању и Статутом
Фармацеутског факултета.
ОСТАЛО: Пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса (у
складу са Правилником о начину и поступку стицања звања и
заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду,
Статутом Фармацеутског факултета и Правилником о ближим
условима избора у звање наставника на Фармацеутском факултету), подносе се архиви Факултета, Војводе Степе 450, у року од
15 дана од дана објављивања.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАРМАЦЕУТСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Војводе Степе 450
тел. 011/3974-349

Сарадник за наставни предмет Функционална
морфологија човека
на одређено време

УСЛОВИ: завршен медицински или фармацеутски факултет, са
укупном просечном оценом најмање осам. Поред наведених услова, кандидати треба да испуњавају и друге услове предвиђене
одредбама Закона о високом образовању и Статутом Факултета.

Сарадник за наставни предмет
Патофизиологија
на одређено време

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, са укупном просечном
оценом најмање осам. Поред наведених услова, кандидати треба
да испуњавају и друге услове предвиђене одредбама Закона о
високом образовању и Статутом Фармацеутског факултета.
ОСТАЛО: Пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса, у
складу са Статутом Фармацеутског факултета, подносе се архиви
Факултета, Војводе Степе 450, у року од 8 дана од дана објављивања.

Обука за активно тражење посла
ИНФОРМИСАНОСТ
СИГУРНОСТ - САМОПОУЗДАЊЕ
Бесплатна публикација о запошљавању

БОР
ОШ “ДУШАН РАДОВИЋ”
19210 Бор, Краља Петра I 10
тел. 030/432-469

Наставник биологије

на одређено време до истека мандата директора школе

УСЛОВИ: високо образовање у складу са чланом 8 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилником о степену
и врсти образовања 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. Уз одговарајуће образовање кандидати треба да испуњавају следеће
услове: да имају психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; да нису осуђивани правноснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије. Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни
да доставе: доказ о стручној спреми (диплому о стеченом степену
стручне спреме), извод из матичне књиге рођених и уверење о
држављанству (не старије од шест месеци). По истеку рока за
пријављивање биће обављена претходна психолошка процена
способности за рад са децом и ученицима, коју врши надлежна
служба за послове запошљавања, применом стандардизованих
поступака. Доказ о неосуђиваности кандидата прибавља школа
по службеној дужности. Лекарско уверење подноси се пре закључења уговора о раду. Сва потребна документа подносе се у оригиналу или у овереном препису. Рок за пријаву је осам дана од
дана објављивања у публикацији “Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Пријаве се подносе на
адресу школе, са назнаком: “За конкурс”.

Ч АЧ А К
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“НАША РАДОСТ”
32240 Лучани, Радничка бб
тел. 032/817-339

Васпитач

на одређено време, најдуже до краја радне 2014/2015.
године

УСЛОВИ: Поред законом предвиђених услова, кандидат мора
да испуњава и следеће посебне услове: васпитач који је стекао
образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке
струковне студије), према пропису који уређује високо образовање, на основним студијама у трајању од најмање четири године или васпитач са стеченим одговарајућим високим образовањем на студијама првог степена (основне академске, односно
струковне студије), студијама у трајању од три године или вишим
образовањем; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад у образовној установи; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије. Уз пријаву поднети: оверен препис (фотокопија) дипломе о стеченој стручној спреми, уверење о држвљанству, извод из матичне књиге рођених. Изабрани кандидат
пре закључивања уговора о раду дужан је да достави лекарско
уверење о здравственој способности. Уверење о неосуђиваности
17.09.2014. | Број 587 |
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прибавља установа. Фотокопије докумената морају бити оверене, документација не старија од 6 месеци. Пријаве слати на наведену адресу, у року од 8 дана од дана објављивања, са назнаком:
“Конкурс за васпитача”.

АГРОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У ЧАЧКУ
32000 Чачак, Цара Душана 34
тел. 032/303-404

Наставник у звању доцента за ужу научну
област Заштита биљака
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор агрономских наука, доктор биотехничких наука, доктор пољопривредних наука.
Остали услови за избор у звање наставника утврђени су чланом
64 став 5 Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр.
76/2005, 100/2007 - аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010,
93/2012 и 89/2013), Правилником о начину и поступку заснивања
радног односа у стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу и Статутом Агрономског факултета у Чачку; да кандидат
испуњава општи предуслов у погледу неосуђиваности утврђен
чланом 64 став 4 Закона о високом образовању и дужан је да
уз пријаву на конкурс достави и одговарајући доказ надлежног
органа. Пријаве кандидата који не достави наведени доказ или
не испуњавају овај услов неће се узети у разматрање. Пријава на
конкурс садржи име и презиме кандидата, датум и место рођења,
адресу становања и број телефона, податке о образовању,
податке о радном искуству и друго. Прилози уз пријаву: доказ
надлежног органа о неосуђиваности, извод из матичне књиге
рођених, уверење о држављанству, диплома о одбрањеној докторској дисертацији, библиографија (списак научних и стручних
радова) и радови. Све исправе се достављају у оригиналу или
у овереној фотокопији, на горенаведену адресу. Рок за пријаву
је 15 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати.

ЈАГОДИНА
ПУ “РАДА МИЉКОВИЋ”

35213 Деспотовац, Бељаничка 1
тел/факс: 035/611-125

Директор

на период од 4 године

УСЛОВИ: директор установе може да буде лице које испуњава
услове прописане чланом 8 став 2 и 3, чланом 59 и чланом 120
Закона о основама система образовања и васпитања, односно
лице које је стекло одговарајуће високо образовање за васпитача или стручног сарадника: 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 и који има дозволу за рад, обуку и положен испит
за директора установе и најмање пет година рада у установи
након стеченог одговарајућег образовања. Дужност директора
предшколске установе може да обавља и васпитач који има високо образовање на студијама првог степена (основне академске,
односно струковне студије), студијама у трајању од три године
или више образовање, дозволу за рад, обуку и положен испит
за директора установе и најмање десет година рада у предшколској установи на пословима васпитања и образовања, након стеченог одговарајућег образовања. Директор може да буде лице
које поред наведених услова мора да испуњава и следеће услове:
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом; да није осуђивано правноснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања; држављанство Републике Србије; да
зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да поднесе: оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, оверену
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фотокопију дозволе за рад - уверења о положеном стручном
испиту - лиценца, потврду о радном стажу, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених,
уверење надлежног суда да се против кандидата не води истрага, нити кривични поступак, биографију са кратким прегледом
кретања у служби. Лекарско уверење о психичкој, физичкој и
здравственој способности изабрани кандидат доставља након
коначности одлуке о избору, односно пре ступања на дужност.
Уверење да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом прибавља установа по службеној дужности. Пријаве са биографијом и доказима о испуњености услова конкурса доставити на
горенаведену адресу. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
Доказе о испуњавању услова конкурса доставити у оригиналу
или у овереној копији.

КИКИНДА
ОШ “ЖАРКО ЗРЕЊАНИН”
23300 Кикинда, Београдска 8

Наставник разредне наставе
на одређено време

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

Наставник предметне наставе - физичко
васпитање

на одређено време, са 90% радног времена - 18 часова
недељно, односно 36 сати недељно

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање: професор физичког
васпитања, дипломирани педагог физичке културе, професор
физичке културе, професор физичког васпитања - дипломирани
кинезитерапеут, мастер професор физичког васпитања и спорта,
професор физичког вапитања - дипломирани тренер са назнаком спортске гране, професор физичког васпитања - дипломирани организатор спортске рекреације, дипломирани професор
физичког васпитања и спорта, мастер професор физичког васпитања и кинезитерапије.
ОСТАЛО: оверен препис или оверена фотокопија доказа - исправе о завршеном одговарајућем високом образовању; оверен
препис или фотокопија исправе којом кандидат доказује 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
(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 ово образовање); психофизичка способност за рад са децом и ученицима - уверење надлежне установе тражиће се накнадно од изабраног кандидата, пре закључења
уговора; да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања - прибавља школа пре доношења одлуке о избору; уверење о држављанству РС. Уз пријаву
кандидат треба да достави и извод из матичне књиге рођених,
као и оверен препис или оверену фотокопију исправе којом се
доказује одговарајуће образовање (диплома, уверење о стеченом образовању - не старије од 6 месеци ако диплома није уручена, друге потребне исправе које издају високошколске установе или министарство надлежно за послове образовања), оверен
препис или оверену фотокопију исправе којом се доказује знање
језика на ком се остварује образовно-васпитни рад (диплома која
садржи податак о језику студија или друга исправа коју је издала високошколска установа). Наведену потребну документацију
уз пријаву доставити поштом или лично предати у секретаријат
школе, са назнаком: “Конкурс за наставника разредне наставе” или “Конкурс за наставника предметне наставе”, са ознаком
предмета. Неблаговремене, непотпуне и неуредне пријаве неће
бити узете у разматрање, односно неће бити увршћене у изборни
поступак.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА
ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА У КИКИНДИ
23300 Кикинда, Светосавска 57
тел. 0230/439-250
е-mail: vsov@businter.net

Професор за област Музика и извођачке
уметности

за предмете из области етномузикологије, етнокореологије
и етнологије, са завршеним основним студијама из области
Музика и извођачке уметности и интердисциплинарним,
мултидисциплинарним, трансдисциплинарним (ИМТ)
докторским студијама из области Уметност и медији

Професор за област Методика наставе

за методику упознавања околине, доктор педагошких
- методичких наука или биолошких наука или доктор
инжењерства заштите животне средине

Професор за област правних наука

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА
23300 Кикинда, Светосавска 57
тел. 0230/439-250
е-mail: vsov@businter.net

Оглас објављен 27.08.2014. године у публикацији
“Послови”, поништава се за радно место: за избор у
звање и заснивање радног односа за једног извршиоца
из интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне (ИМТ) области за предмете из етномузикологије, етнокореологије и етнологије, доктор наука
уметност и медији.

КОСОВСК А МИТРОВИЦ А
ОШ “ВУК КАРАЏИЋ”
38208 Лепина

Секретар

са 20% радног времена, доктор правних наука

на одређено време

Асистент у настави за област медицинских
наука

УСЛОВИ: да кандидат испуњава следеће услове: диплома
правног факултета, држављанство РС, да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Рок за
пријављивање је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се разматрати. Уз пријаву доставити:
доказ о држављанству РС (уверење о држављанству и извод из
матичне књиге рођених), оверен препис или оверену фотокопију
дипломе о стеченом образовању. Пријаве слати на адресу школе.

студент докторских студија који је претходне нивое студија
завршио са укупном просечном оценом најмање осам и
који показује смисао за наставни рад, као и магистар наука
коме је прихваћена тема докторске дисертације из области
медицинских наука, на одређено време од три године

УСЛОВИ: звање професора струковних студија може да стекне
лице које има научни степен доктора наука у научној области
за коју се бира, објављене научне радове и које показује способност за наставни рад. У звање професора струковних студија
из поља уметности може бити изабрано и лице које има високо образовање првог степена и призната уметничка дела. 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 за професоре 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,
која садржи оцену о резултатима ангажовања у настави и развоју наставе и друге резултате оцењивања кандидата, оверену
фотокопију дипломе или уверења о стеченом докторату, као и
оверене фотокопије диплома о претходно стеченим академским
звањима; 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
о неосуђиваности кандидата прибавиће школа службеним путем.
Кандидати за асистента уз пријаву треба да поднесу: биографију,
оверену фотокопију дипломе или уверења о завршеним мастер
или магистарским студијама са просечном оценом најмање осам,
потврду о уписаним докторским студијама или потврду о прихватању теме за одбрану докторске дисертације, извод из матичне
књиге рођених, доказ о држављанству - не старији од 6 месеци,
лекарско уверење о здравственој способности (доставља изабрани кандидат). Доказ у вези са неосуђиваношћу кандидата - прибавиће школа службеним путем.
ОСТАЛО: Непотпуне пријаве и пријаве са неодговарајућом документацијом неће се узимати у разматрање. Пријаве слати на
горенаведену адресу, са назнаком: “За конкурс”.

Национална служба
за запошљавање
Бесплатна публикација о запошљавању

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ
“КОСОВСКИ БОЖУР”
38220 Косовска Митровица, Филипа Вишњића бб
тел. 028/425-371

Дипломирани дефектолог - лoгопед

на одређено време до повратка запослене са породиљског
одсуства

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме. Поред општих услова предвиђених законом, кандидати морају да испуњавају и услове из
чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања:
да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да нису осуђивани правноснажном пресудом
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву кандидати су
дужни да доставе: оверену копију дипломе, лекарско уверење,
уверење из суда да није подигнута оптужница, нити да се води
истрага код надлежног суда, извод из матичне књиге рођених и
уверење о држављанству. Сву потребну документацију слати на
горенаведену адресу. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања. Непотпуна документација неће се разматрати.

К РА Г У Ј Е В А Ц
ПРВА КРАГУЈЕВАЧКА ГИМНАЗИЈА
34000 Крагујевац, Даничићева 1
тел. 034/335-506

Директор

на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће високо образовање на
студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије),
у складу са Законом о високом образовању (“Службени гласник
РС”, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08 и 44/10),
почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године (чл. 8
став 2 Закона о основама система образовања и васпитања); да
17.09.2014. | Број 587 |
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испуњава услове за наставника гимназије, педагога или психолога; да поседује дозволу за рад наставника, педагога или психолога (стручни испит, тј. лиценца за рад); најмање 5 година рада у
установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања; обука и положен испит за директора установе; лекарско уверење о поседовању психичке, физичке
и здравствене способности за рад са децом и ученицима (прибавља се пре закључења уговора о раду); доказ да кандидат није
осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања (прибавља школа пре доношења одлуке о избору);
држављанство Републике Србије и да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да поднесе:
оверен препис или оверену фотокопију дипломе о завршеном
одговарајућем високом образовању; оверен препис или оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу; потврду да има најмање 5 година рада у
области образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања; радну биографију; оквирни план рада за време мандата; доказе о поседовању организационих способности. Доказ
о савладаној обуци и положеном испиту за директора установе
се не прилаже, јер надлежни министар није донео подзаконски
акт о полагању испита и стицању лиценце за директора школе.
Изабрани кандидат биће у обавези да у законском року положи
испит за директора. Уверење о неосуђиваности прибавља школа, а лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима кандидат подноси пре
закључења уговора о раду. Пријаве са доказима о испуњености
услова конкурса слати поштом на горенаведену адресу школе
или предати лично у секретаријату. Рок за пријаву је 15 дана.
Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара
и на број телефона: 034/335-506. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање.

ИСПРАВКА ДЕЛА КОНКУРСА
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
34000 Крагујевац, Јована Цвијића 1
тел. 034/306-500

Конкурс објављен 10.09.2014. године у публикацији
“Послови”, исправља се у називу и условима радног места, тако што уместо: сарадник у звању асистента за ужу
грађанско-правну научну област, на одређено време 1
година, са условима из чл. 127 Статута Правног факултета у Крагујевцу, треба исправно да стоји: сарадник
у настави за ужу грађанско-правну научну област, на
одређено време 1 година, са условима из чл. 71 Закона
о високом образовању и чл. 127 Статута Правног факултета у Крагујевцу. У осталом делу текст конкурса је неизмењен.

К РА Љ Е В О
УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ФАКУЛТЕТ ЗА ХОТЕЛИЈЕРСТВО
И ТУРИЗАМ У ВРЊАЧКОЈ БАЊИ
36210 Врњачка Бања, Војвођанска бб

Наставник у звању ванредног професора за ужу
научну област Културологија и комуникологија
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив: доктор културолошких наука.

Наставник у звању доцента за ужу научну
област Менаџмент и пословање
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив: доктор економских наука.

Наставник у звању доцента за ужу научну
област Рачуноводство и финансије
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УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив: доктор економских наука.

Наставник у звању доцента за ужу научну
област Општа економија
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив: доктор економских наука.
ОСТАЛО: да кандидат испуњава опште и посебне услове предвиђене чланом 64 Закона о високом образовању (“Сл. гласник
РС”, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12
и 89/13), Статутом Универзитета у Крагујевцу (пречишћен текст,
бр. II-01-12 од 09.01.2014.), Правилником о начину и поступку
заснивања радног односа и стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу (пречишћен текст бр. I-01-13 од 10.01.2014.),
Статутом Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи
(бр. 784 од 07.06.2011. године, бр. 444 од 06.09.2012. године, бр.
85 од 29.01.2013. године и бр. 1328 од 23.12.2013.), у складу са
којима ће бити извршен избор пријављених кандидата, као и
опште услове за заснивање радног односа утврђене Законом о
раду (“Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14). Уз
пријаву на конкурс доставити: биографију, потписан формулар
за пријављивање кандидата, као и снимљени фајл формулара
на CD рому (линк: http://www.hit-vb.kg.аc.rs/index.php/конкурси),
фотокопије публикованих радова наведених у конкурсном формулару, оверене копије диплома или уверења о стеченом научном називу, уверење о држављанству, доказе о испуњавању
општих предуслова у погледу неосуђиваности утврђених чланом
62 став 4 Закона о високом образовању и чланом 125е Статута
Универзитета у Крагујевцу. Конкурс је отворен 15 дана од дана
објављивања. Пријаве слати на горенаведену адресу, са назнаком: “За конкурс”.

ОШ “ВУК КАРАЏИЋ”

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

Наставник математике

на одређено време ради замене запосленог распоређеног
на послове помоћника директора

Наставник разредне наставе

на одређено време до повратка запослене са породиљског
боловања, за рад у издвојеном одељењу школе на
Берановцу

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Кандидат поред општих
услова предвиђених Законом о раду (“Сл. гласник РС”, бр. 24/05,
61/05 и 54/09), треба да испуњава и посебне услове предвиђене
чл. 120 ст. 1 тач. 1, 2, 3, 4 и 5 и чл. 8 став 2 и став 4 Закона о
основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр.
72/09, 52/11, 55/13), услове из чл. 3 став 1 тачка 9 Правилника
о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи (“Сл. гласник РС”, бр. 11/12, 15/13): одговарајуће образовање, 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 има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије; да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад (српски језик). Уз пријаву на конкурс приложити
одговарајућу документацију којом се доказује испуњеност услова
предвиђених Законом, Правилником и овим конкурсом: диплому о стеченом одговарајућем образовању, потврду или уверење
високошколске установе о 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 Европским системом преноса бодова, уверење о држављанству (не старије од
6 месеци) и извод из матичне књиге рођених, доказ да кандидат
зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад - српски
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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језик (у обавези су да доставе само они кандидати који образовање нису стекли на српском језику, а доказује се потврдом одговарајуће високошколске установе да је кандидат положио испит
из српског језика). Доказ о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са децом и ученицима доставља изабрани
кандидат, пре закључења уговора о раду. Доказ да кандидат није
осуђиван прибавља школа. Документација се доставља у оригиналу или у овереним фотокопијама. Рок за пријаву је 8 дана од
дана објављивања у публикацији “Послови”. Неблаговремене и
непотпуне пријаве, као и пријаве са неовереном документацијом,
неће се разматрати. Пријаве слати на адресу школе или донети лично у просторије школе, радним даном, од 09,00 до 12,00
часова.

КРУШЕВАЦ
ГИМНАЗИЈА КРУШЕВАЦ

37000 Крушевац, Топличина 1
тел. 037/427-208

Професор латинског језика

на одређено време, за 32% радног времена, до повратка
радника са боловања (21% до повратка директора са
функције)

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен одговарајући
факултет сходно Правилнику о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника, да је кандидат држављанин Републике
Србије. Потребна документација: диплома (оверена копија), ако
је положен испит за лиценцу - уверење о положеном испиту (оверена копија), уверење о држављанству, извод из матичне књиге
рођених, извод из казнене евиденције полиције. У молби обавезно навести да ли је обављено тестирање у Националној служби
за запошљавање и ако јесте када. Пријаве слати на горенаведену
адресу.

ЛЕСКОВАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА
“СТАНИМИР ВЕЉКОВИЋ ЗЕЛЕ”
16205 Бојник, Стојана Љубића 2
тел. 016/821-135

Административни радник

на одређено време до повратка запослене са породиљског
одсуства и одсуства ради неге детета

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања послова административног радника може бити примљен кандидат који испуњава следеће услове: поседовање одговарајућег образовања: IV степен,
правни, економски или пољопривредни техничар; поседовање
држављанства Републике Србије; поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима; да
није осуђиван правноснажном прсудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана
објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Потпуном пријавом сматра се пријава која
садржи: доказ о држављанству РС (уверење о држављанству и
извод из матичне књиге рођених), оверен препис или оверену
фотокопију дипломе о стеченом образовању. У пријави обавезно
навести контакт телефон. Одлуку о избору кандидата директор
ће донети у року од 30 дана од дана истека рока за подношење
пријава на конкурс. Пријаве слати на адресу школе, а ближе
информације о конкурсу могу се добити код секретара школе и
на горенаведени број телефона.

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом

Бесплатна публикација о запошљавању

ОШ “ТРАЈКО СТАМЕНКОВИЋ”
16000 Лесковац, Дубочица 72
тел. 016/222-725

Директор

на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: да кандидат 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); високо
образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо образовање почев од 10.09.2005. године или на основним студијама у
трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10.09.2005. године, одговарајуће образовање за
наставника те врсте школе и подручје рада, за педагога и психолога; дозвола за рад, обука и положен испит за директора установе и најмање 5 година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс приложити: уверење о држављанству РС (не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених, оригинал или оверен препис (фотокопију) дипломе о стеченом одговарајућем образовању, доказ о знању српског језика
(уколико одговарајуће образовање није стечено на српском језику), оригинал или оверен препис (фотокопију) уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу наставника,
педагога или психолога за рад у школи, потврду о радном стажу
у области образовања и васпитања. Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и
ученицима - кандидат доставља пре закључења уговора о раду.
Школа по службеној дужности прибавља уверење да кандидат
није осуђиван правноснажном пресудом за горенаведена кривична дела (програм обуке за директора школе и правилник о
полагању испита за директора школе нису донети, па ће изабрани кандидат бити у обавези да у законском року положи испит
за директора). Благовременом пријавом сматраће се пријава која
је предата у року утврђеном конкурсом. Потпуном пријавом сматраће се пријава која у прилогу садржи документа којима кандидат доказује да испуњава услове назначене у конкурсу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.
Пријава са доказима о испуњавању услова подноси се на адресу
школе, са назнаком: “Конкурс за директора”. Ближа обавештења
могу се добити код секретара школе и на број телефона: 016/222725. Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања.

НИШ
ОШ “ЉУПЧЕ НИКОЛИЋ”

18220 Алексинац, Тихомира Ђорђевића 10
тел. 018/800-109
е-mail: оsljupcenikolic@open.telekom.rs

Директор

на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање прописано чланом
8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања
стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке
струковне студије), по пропису који уређује високо образовање
почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године за наставника
основне школе или стручног сарадника и најмање 5 година рада
у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања, односно одговарајуће високо
образовање из члана 8 став 3 Закона о основама система образовања и васпитања, стечено на студијама првог степена (основне
академске, односно струковне студије), студијама у трајању од
три године или више образовање за наставника основне шко17.09.2014. | Број 587 |
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ле или стручног сарадника и најмање 10 година рада у установи
на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; дозвола за рад - положен стручни испит за
лиценцу за наставника, педагога или психолога; обука и положен
испит за директора установе (након доношења подзаконског акта
који прописује програм обуке, програм испита, начин и поступак полагања испита за директора од стране министра просвете,
изабрани кандидат биће у обавези да у законском року положи
испит за директора, после доношења подзаконског акта); да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (доказ прибавља школа по службеној дужности); држављанство Републике Србије;
знање језика на ком се остварује образовно-васпитни рад (доказ
су у обавези да доставе само они кандидати који одговарајуће
образовање нису стекли на српском језику). Кандидат уз пријаву
треба да достави: кратку радну биографију, диплому о стеченом
одговарајућем високом образовању, уверење о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту (дозволи за рад), потврду о раду у области образовања, уверење о држављанству (не
старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених, лекарско
уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад
са децом и ученицима (не старије од 6 месеци). Уколико кандидат
није стекао одговарајуће образовање на српском језику, подноси
доказ да је положио испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе. Кандидати могу уз пријаву
да поднесу и оквирни план рада за време трајања мандата. У
пријави обавезно навести контакт телефон и адресу становања,
а уколико је могуће и адресу електронске поште. Конкурсна документација се доставља у оригиналу или у овереној фотокопији,
лично или поштом на горенаведену адресу, са назнаком: “Конкурс за директора школе”. Рок за пријаву на поновљени конкурс
је 15 дана. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

НОВИ СА Д
ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6
тел. 021/4852-068

Наставник у звање ванредног или редовног
професора за ужу област Математика
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, природно-математичке
струке, услови прописани чланом 64 Закона о високом образовању и општим актима Универзитета у Новом Саду, односно
Факултета техничких наука. Приложити пријаву за избор у звање
и пријем у радни однос (навести прецизан назив уже области) и
доказе о испуњености услова конкурса: краћу биографију, оверене фотокопије диплома и додатка дипломи, доказ о држављанству, оригинални извод из матичне књиге рођених, уверење
да кандидат није кривично гоњен, свим дипломама стеченим у
иностранству потребно је приложити и доказ о нострификацији,
списак објављених научних радова, књиге и саме радове. Пријаве слати на горенаведену адресу за сваки конкурс посебно. Комисија ће разматрати само благовремене и потпуне пријаве. Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
ДЕЧИЈИ ВРТИЋ “МАШТОЛЕНД”
21000 Нови Сад, Радничка 18
тел. 021/527-780

Васпитач

на одређено време 12 месеци

УСЛОВИ: да кандидат испуњава следеће услове: одговарајуће
образовање - одговарајуће више образовање, односно одговарајуће високо образовање на студијама првог степена (основне
струковне студије или основне академске студије), у трајању од
три године или на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије) - васпитач, у складу са законом;
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да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије.
Крајњи рок за пријављивање је 27.09.2014. године. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Уз пријаву
на конкурс приложити: уверење о држављанству (оригинал или
оверена фотокопија, не старије од шест месеци), извод из матичне књиге рођених са холограмом (оригинал или оверена фотокопија), оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом
образовању. Доказ који се односи на психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом подноси се приликом пријема
у радни однос. Пријаве се подносе на адресу установе, а ближе
информације могу се добити на број телефона: 021/527-780.

ОСНОВНА ШКОЛА
“СВЕТИ КИРИЛО И МЕТОДИЈЕ”
21000 Нови Сад, Камењар 3 бр. 7
тел. 021/451-541

Професор хемије

на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: диплома о стеченом високом образовању - професор
хемије.

Професор немачког језика
на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: диплома о стеченом високом образовању - професор
немачког језика.
ОСТАЛО: Конкурс је отворен до 10.10.2014. године. Пријаве
на конкурс са радном биографијом слати на е-mail: аleksandar.
roganovic@аndjeocuvar.com или поштом на адресу школе.
Примљену документацију не враћамо.

ВИСОКА ПОСЛОВНА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У НОВОМ САДУ
21000 Нови Сад, Владимира Перића Валтера 4
тел. 021/4854-028

Асистент за ужу област Економска теорија и
политика
на одређено време од 3 године

Асистент за ужу област Финансије
на одређено време од 3 године
3 извршиоца

Асистент за ужу област Пословна економија
на одређено време од 3 године
3 извршиоца

УСЛОВИ: студент докторских студија - економске науке; просечна оцена најмање 08,00 у току студија; радно искуство у
високошколским установама 2 године; смисао за наставни рад;
држављанство Републике Србије.

Асистент за ужу област Пословно право
на одређено време од 3 године
2 извршиоца

УСЛОВИ: студент докторских студија - правне науке; просечна
оцена најмање 08,00 у току студија; радно искуство у високошколским установама 2 године, смисао за наставни рад; држављанство Републике Србије.

Сарадник у настави за ужу област Пословно
право
на одређено време од 1 године
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УСЛОВИ: завршене мастер студије; просечна оцена најмање
09,00 у току студија; смисао за наставни рад; држављанство
Републике Србије.
Напомена: Лице које је правноснажном пресудом осуђено за
кривично дело против полне слободе, фалсификовања јавне
исправе коју издаје високошколска установа или примања мита
у обављању послова у високошколској установи, не може стећи
звање сарадника. Уз пријаву на конкурс кандидати подносе: за
радно место асистента: биографију, фотокопије диплома о завршеним основним и дипломским академским студијама - мастер,
доказ о уписаним докторским академским студијама, доказ о
држављанству. За радно место сарадника у настави: биографију,
фотокопије диплома о завршеним основним и дипломским академским студијама - мастер, доказ о држављанству. Комисија
ће у року од 30 дана од дана истека рока за пријаву на конкурс
сачинити извештај о пријављеним кандидатима и ставити га на
увид јавности на период од 8 дана, о чему ће кандидати бити
обавештени путем огласне табле и сајта школе.

ВИСОКА ПОСЛОВНА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У НОВОМ САДУ
21000 Нови Сад, Владимира Перића Валтера 4
тел. 021/4854-028

Професор струковних студија за ужу област
Трговина
УСЛОВИ: доктор економских наука; објављени научни и стручни
радови, најмање пет из уже области за коју се наставник бира;
способност за наставни рад; држављанство Републике Србије.

Наставник страног језика за ужу област
Пословни језик - енглески
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: завршене дипломске академске студије - мастер филолог англиста; објављени научни и стручни радови, из уже области
за коју се наставник бира; просечна оцена најмање 08,50 на претходним нивоима студија; способност за наставни рад; држављанство Републике Србије.
Напомена: Лице које је правноснажном пресудом осуђено за
кривично дело против полне слободе, фалсификовања јавне
исправе коју издаје високошколска установа или примања мита
у обављању послова у високошколској установи, не може стећи
звање наставника. Уз пријаву на конкурс кандидати подносе:
оверене фотокопије диплома о завршеним основним и последипломским студијама, биографију, списак научних и стручних
радова, као и саме радове, доказ о држављанству. Комисија ће у
року од 60 дана од дана истека рока за пријаву на конкурс сачинити извештај о пријављеним кандидатима и ставити га на увид
јавности на период од 8 дана, о чему ће кандидати бити обавештени путем огласне табле и сајта школе.

ВИСОКА ПОСЛОВНА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У НОВОМ САДУ
21000 Нови Сад, Владимира Перића Валтера 4
тел. 021/4854-028

Предавач за ужу област Менаџмент у туризму
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: доктор наука из области туризма; објављени научни и
стручни радови, најмање пет из уже области за коју се кандидат бира; способност за наставни рад; држављанство Републике
Србије.
Напомена: Лице које је правноснажном пресудом осуђено за
кривично дело против полне слободе, фалсификовања јавне
исправе коју издаје високошколска установа или примања мита
у обављању послова у високошколској установи, не може стећи
звање наставника. Уз пријаву на конкурс кандидати подносе:
Бесплатна публикација о запошљавању

фотокопије диплома о завршеним основним и последипломским
студијама, биографију, списак научних и стручних радова, као и
саме радове, доказ о педагошком искуству, доказ о држављанству. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
Комисија ће у року од 60 дана од дана истека рока за пријаву на
конкурс сачинити извештај о пријављеним кандидатима и ставити га на увид јавности на период од 8 дана, о чему ће кандидати
бити обавештени путем огласне табле и сајта школе.

ПАНЧЕВО
ОСНОВНА ШКОЛА
“ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ”

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

Педагошки асистент

на одређено време до краја школске 2014/2015. године,
односно до 31.08.2015. године

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, познавање ромског језика ако се ради са децом, ученицима и породицама из ромске
заједнице, у складу са законом, уверење о завршеном уводном
модулу обуке; психичка, физичка и здравствена способност за
рад са децом; држављанство Републике Србије; да кандидат није
осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања. Уз пријаву кандидат подноси: краћу биографију, оригинал или оверену фотокопију дипломе - сведочанства о завршеној одговарајућој школи, уверење о држављанству и извод из
матичне књиге рођених. Проверу психофизичких способности
кандидата за рад са децом врши надлежна служба за послове
запошљавања, по захтеву установе. Доказ о здравственој способности изабрани кандидат доставиће пре коначности одлуке
о избору. Доказ о неосуђиваности кандидата прибавља школа.
Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, у оригиналу или у фотокопији овереној у суду или општини, као и непотпуне и неблаговремене пријаве биће одбачене. Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији “Послови”.
Пријаве се подносе лично или поштом на адресу школе. Информације о конкурсу могу се добити у седишту школе или на број
телефона: 013/2624-059.

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА
“ЈОСИФ ПАНЧИЋ”

26000 Панчево, Новосељански пут 31

Професор математике

на одређено време преко 60 дана, до повратка одсутне
запослене

Професор пољопривредне групе предмета

на одређено време преко 60 дана, до повратка одсутне
запослене

Професор физичког васпитања

на одређено време преко 60 дана, до повратка одсутне
запослене

УСЛОВИ: За горенаведена радна места може се примити лице
које испуњава следеће услове: да је држављанин Републике
Србије, да има одговарајуће образовање (прописану стручну
спрему) према Правилнику о врсти стручне спреме наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама
за наведени наставни предмет и у складу са чланом 8 ст. 2 тачке 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања;
да није осуђивано правноснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (наведени доказ
доставља кандидат који буде изабран по конкурсу, а пре потписивања уговора о раду); да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад (српски језик); да поседује образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на
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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 (члан 8 ст. 4 Закона о
основама система образовања и васпитања). У поступку одлучивања о избору по конкурсу директор ће кандидате који уђу у ужи
избор упутити на претходну психолошку процену способности за
рад са децом и ученицима, коју ће вршити надлежна служба за
запошљавање, применом стандардизованих поступака, у складу
са чл. 130 ст. 4 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз својеручно потписану пријаву на конкурс, са назнаком
да се конкурише за наведено радно место, потребно је приложити: оверену фотокопију дипломе, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, доказ да кандидат зна језик на
ком се остварује образовно-васпитни рад (српски језик - диплома
издата на српском језику или уверење - да је исти полагао српски језик на факултету), доказ да кандидат поседује образовање
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено
на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у
складу са Европским системом преноса бодова. Кандидати који
имају положен стручни испит или испит за лиценцу или који су
имали педагогију и психологију на факултету - дужни су доставе доказ о томе. Школа прибавља доказе о неосуђиваности кандидата службеним путем, па није потребно да исто кандидати
достављају уз пријаву на конкурс. Конкурс је отворен 8 дана од
дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узимати у разматрање. Својеручно потписане пријаве на конкурс
слати на горенаведену адресу, са назнаком: “За конкурс”.

ПИРОТ
ОШ “ДЕСПОТ СТЕФАН ЛАЗАРЕВИЋ”
18330 Бабушница, 7. jули 26
тел. 010/385-021

Педагошки асистент

на одређено време до краја школске 2014/2015. године (до
31.08.2015. године)

УСЛОВИ: завршена најмање средња школа; завршен уводни
модул програма за стручно оспособљавање педагошких асистената (уверење Министарства просвете, науке и технолошког
развоја); да је кандидат психички, физички и здравствено способан за рад са ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања; да зна српски језик
на ком се реализује настава у школи; држављанство Републике Србије. Уз пријаву на конкурс кандидати достављају доказе о
испуњавању тражених услова (у овереним фотокопијама): доказ
о одговарајућој стручној спреми и језику на ком су се школовали,
доказ о завршеном уводном модулу програма обуке педагошких
асистената у организацији Министарства просвете, уверење о
држављанству, извод из матичне књиге рођених/венчаних. Уверење о здравственој способности доставља изабрани кандидат
пре закључења уговора о раду. Податке о неосуђиваности кандидата прибавља школа. Кандидати су у обавези да на основу
обавештења школе изврше проверу психофизичких способности
за рад са ученицима.

Педагошки асистент

на одређено време до повратка запослене са одсуства ради
неге детета

УСЛОВИ: завршена најмање средња школа; завршен уводни
модул програма за стручно оспособљавање педагошких асистената (уверење Министарства просвете, науке и технолошког
развоја); да је кандидат психички, физички и здравствено способан за рад са ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања; да зна српски језик
на ком се реализује настава у школи; држављанство Републике Србије. Уз пријаву на конкурс кандидати достављају доказе о
испуњавању тражених услова (у овереним фотокопијама): доказ
о одговарајућој стручној спреми и језику на ком су се школовали,
доказ о завршеном уводном модулу програма обуке педагошких
асистената у организацији Министарства просвете, уверење о
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држављанству, извод из матичне књиге рођених/венчаних. Уверење о здравственој способности доставља изабрани кандидат
пре закључења уговора о раду. Податке о неосуђиваности кандидата прибавља школа. Кандидати су у обавези да на основу
обавештења школе изврше проверу психофизичких способности
за рад са ученицима.

Наставник историје

на одређено време до повратка запослене са одсуства ради
неге детета

УСЛОВИ: стечен одговарајући степен и врста образовања (професор историје или професор историје и географије или дипломирани историчар или мастер историчар или дипломирани историчар - мастер); лица која су стекла академско звање мастер,
односно дипломирани - мастер, треба да имају завршене основне
академске студије историје; да је кандидат психички, физички
и здравствено способан за рад са ученицима; да није осуђиван
правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да зна српски језик на ком се реализује настава у школи;
држављанство Републике Србије. Уз пријаву на конкурс кандидати достављају доказе о испуњавању тражених услова (у овереним фотокопијама): доказ о одговарајућој стручној спреми и језику на ком су се школовали, уверење о држављанству, извод из
матичне књиге рођених/венчаних. Уверење о здравственој способности доставља изабрани кандидат пре закључења уговора
о раду. Податке о неосуђиваности кандидата прибавља школа.
Кандидати су у обавези да на основу обавештења школе изврше
проверу психофизичких способности за рад са ученицима.
OСТАЛО: Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања у публикацији “Послови”. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће бити разматране. Пријаве се достављају на адресу
школе.

ПОЖ АРЕВАЦ
ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ТЕХНИЧКА ШКОЛА
12320 Жагубица, Хомољска бб
тел. 012/643-232

Конкурс објављен 23.10.2013. године у публикацији
“Послови”, поништава се за радна места: наставник
енглеског језика, са 61% радног времена; наставник
музичке уметности, са 10% радног времена; наставник
српског језика и књижевности, са 72% радног времена.
Конкурс објављен 06.11.2013. године у публикацији
“Послови”, поништава се радна места: наставник психологије, са 20% радног времена; наставник уставног
и привредног права, са 20% радног времена; наставник
права, са 10% радног времена.
Конкурс објављен 04.12.2013. године у публикацији
“Послови”, поништава се радна места: наставник руског
језика, са 66,66% радног времена; наставник историје,
са 50% радног времена; наставник историје уметности,
са 20% радног времена.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ЈОВАН ШЕРБАНОВИЋ”

12316 Крепољин, Цара Лазара 84
тел. 012/7642-190

Наставник математике

на одређено време до повратка раднице са породиљског
боловања

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове из члана 8 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр.
72/09, 52/11 и 55/13), да има одговарајућу стручну спрему предвиђену у Правилнику о степену и врсти образовања наставника
и стручних сарадника у основној школи (“Сл. гласник РС - ПроНационална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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светни гласник”, бр. 11/2012 и 15/2013) за наставника математике; да кандидат има психофизичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије; 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. Докази који се достављају: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење или диплома о
стеченом образовању, доказ да кандидат има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина, доказ да зна
језик на ком се остварује образовно-васпитни рад, све у оригиналу или у овереној фотокопији. Доказ о здравственој способности
за рад са децом и ученицима доставља се пре закључења уговора о раду. Проверу психофизичких способности за рад са децом
и ученицима извршиће Национална служба за запошљавање.
Доказ да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања - школа прибавља
по службеној дужности од МУП-а, за изабраног кандидата. Рок за
пријаву је 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

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

Оглас објављен 20.11.2013. године у публикацији
“Послови”, за радно место: наставник - професор физичког васпитања, са 10% радног времена, што представља
4 часа недељно гледано према четрдесеточасовној радној недељи, поништава се у целости.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ОЛГА МИЛОШЕВИЋ”

11420 Смедеревска Паланка, Француска 4

Педагошки асистент

на одређено време до 10 месеци

Професор информатике

на одређено време, са 40% норме, до повратка радника са
боловања

Професор физике

на одређено време, са 70% норме

УСЛОВИ: Поред општих кандидат мора да испуњава и посебне
услове: одговарајуће образовање; да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање шест
месеци или да није правноснажном пресудом осуђен за кривично
дело против достојанства личности и морала. Конкурс је отворен
8 дана од дана објављивања. Молбе слати на адресу школе.

МАШИНСКО-ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА
ШКОЛА “ГОША”

11420 Смедеревска Паланка, Индустријска 66
тел. 026/317-310

Наставник електрогрупе предмета

за 10 часова недељно (50% радног времена), на одређено
време до повратка помоћника директора са функције, а
најдуже до 31.08.2015. године

УСЛОВИ: дипломирани инжењер електротехнике - образовање
стечено на студијама другог степена (мастер академске студије)
Бесплатна публикација о запошљавању

или завршен електротехнички факултет по програму који је
важио до 10. септембра 2005. године (VII степен стручне спреме); да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом; да није осуђиван правноснажном пресудом
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да је држављанин Републике Србије.

Наставник машинске групе предмета

за 20 часова недељно (100% радног времена), на одређено
време до повратка организатора практичне наставе са
функције, а најдуже до 31.08.2015. године

УСЛОВИ: дипломирани машински инжењер - образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске студије) или
завршен машински факултет по програму који је важио до 10.
септембра 2005. године (VII степен стручне спреме); да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања, да је држављанин Републике Србије.

Наставник српског језика и књижевности

за 6 часова недељно (33% радног времена), на одређено
време

УСЛОВИ: дипломирани професор српског језика и књижевности
- образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске студије) или завршен филолошки факултет, смер српски
језик и књижевност, по програму који је важио до 10. септембра
2005. године (VII степен стручне спреме); да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом; да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања; да је држављанин Републике Србије.

СОМБОР
ОШ “ЖАРКО ЗРЕЊАНИН”

25260 Апатин, Српских владара 25
тел. 025/773-316

Професор математике
3 извршиоца

УСЛОВИ: Поред законом прописаних општих услова, кандидат
мора да испуњава и следеће посебне услове за заснивање радног односа: да има одговарајуће образовање; да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања; држављанство Републике Србије. Прописаним образовањем сматра се стручна спрема прописана Правилником о врсти стручне спреме за коју се расписује конкурс.
Докази о испуњености услова из става 1 тач. 1 и 4 подносе се уз
пријаву на конкурс, а доказ из тачке 2 - пре закључења уговора
о раду. Доказ из става 1 тачка 3 - прибавља школа. Кандидати су
дужни да уз пријаву на конкурс приложе доказ о одговарајућем
образовању и извод из матичне књиге држављана издат у претходних шест месеци. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији “Послови”. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве са документацијом
и прилозима достављају се на адресу школе.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА “ПЧЕЛИЦА”
25260 Апатин, Блок 112
тел. 025/773-029

Васпитач (рад у васпитној групи на српском
језику)
на одређено време (замена одсутног запосленог)

УСЛОВИ: да кандидат испуњава следеће услове: више образовање, односно одговарајуће образовање на студијама првог
степена, студијама другог степена, студијама у трајању од три
17.09.2014. | Број 587 |
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године - васпитач, предшколски васпитач - диплома о стеченом
одговарајућем образовању за обављање васпитно - образовног
рада; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања - уверење о некажњавању;
да је држављанин Републике Србије - уверење о држављанству
(не старије од шест месеци од дана објављивања конкурса); да
зна језик на ком се остварује васпитно-образовни рад - диплома о стеченом одговарајућем образовању за обављање образовно-васпитног рада или уверење да је лице положило испит из
српског језика по програму одговарајуће високошколске установе; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом - лекарско уверење. Доказе о испуњености горенаведених
услова под тач. 1-4 (оригинал документа или оверене фотокопије) кандидат треба да достави уз пријаву на конкурс. Лекарско
уверење доставља кандидат који буде изабран, пре закључења
уговора о раду. Некомплетне и неблаговремене пријаве, као и
пријаве са приложеним, а неовереним фотокопијама неће се узети у разматрање. Пријаву са документацијом доставити на адресу
установе. Рок за пријаву је 15 дана од дана објављивања у публикацији “Послови”.

Педагошки асистент

на одређено време до краја школске 2014/2015. године

УСЛОВИ: да кандидат испуњава следеће услове: IV степен стручне спреме, да има завршену уводну обуку према Правилнику о
програму обуке за педагошког асистента - сертификат; да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом лекарско уверење; да није осуђиван правноснажном пресудом
за кривична дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања - уверење о
некажњавању; да је држављанин Републике Србије - уверење о
држављанству; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом - лекарско уверење. Доказе о испуњености
горенаведених услова под тач. 1, 2, 4 и 5 (оригинал документа
или оверене фотокопије) кандидат треба да достави уз пријаву
на конкурс. Лекарско уверење доставља кандидат који буде
изабран, пре закључења уговора о раду.Некомплетне и неблаговремене пријаве, као и пријаве са приложеним, а неовереним
фотокопијама неће се узети у разматрање. Пријаву са документацијом доставити на адресу Установе. Рок за пријаву је 15 дана
од дана објављивања у публикацији “Послови”.

ГИМНАЗИЈА “НИКОЛА ТЕСЛА”
25260 Апатин, Блок 112 бб
тел. 025/773-211

Директор

на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба да испуни следеће
услове: одговарајуће образовање на студијама другог степена
(мастер академске студије, специјалистичке академске студије
или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује
високо образовање почев од 10. септембра 2005. године или на
основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.
године, за наставника гимназије, за подручје рада гимназије, за
педагога и психолога; да има дозволу за рад; обуку и положен
испит за директора установе; најмање 5 година рада у установи
на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања; да зна
језик на ком се остварује образовно-васпитни рад; држављанство
Републике Србије.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат подноси: биографске
податке, односно радну биографију; диплому или оверену копију
дипломе о завршеном одговарајућем високом образовању, оверену копију уверења о положеном стручном испиту (дозволи за
рад); оверену потврду о годинама рада у установи на пословима
образовања и васпитања; дозволу за рад директора; уверење о
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држављанству; извод из матичне књиге рођених; лекарско уверење да 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 о основама система образовања и васпитања - доказ прибавља школа службеним путем. Дозволу за рад директора кандидат не доставља, с обзиром да надлежно Министарство просвете
није организовало полагање испита за директора школе. Пријава која не буде садржала наведени документ неће се сматрати
непотпуном, а изабрани кандидат биће у обавези да у законском
року положи испит за директора школе. Лекарско уверење подноси се пре закључења уговора о раду. Уверење о неосуђиваности прибавља школа службеним путем. Рок за пријављивање
је 15 дана. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Пријаве се достављају на горенаведену адресу. Ближа
обавештења могу се добити у секретаријату школе, на број телефона: 025/773-211.

СУБОТИЦА
ОШ “МАТКО ВУКОВИЋ”

24000 Суботица, Руђера Бошковића 1
тел. 024/4562-573

Директор

на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: За директора школе може бити изабрано лице које
испуњава прописане услове из члана 59, члана 8 став 2 и члана 120 Закона о основама система образовања и васпитања, да
има одговарајуће високо образовање из члана 8 став 2 Закона о
основама система образовања и васпитања, 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, за наставника основне школе, за педагога и психолога; да има дозволу за рад - лиценцу, да је савладао обуку и
има положен испит за директора установе, најмање пет година
рада у установи на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања; да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима (пре закључења уговора о раду); доказ да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије; да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз молбу на конкурс достави: оригинал, оверен препис или оверену фотокопију дипломе о завршеном образовању, оверен препис или оверену фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту,
уверење о држављанству РС, доказ о знању језика на ком се
остварује образовно-васпитни рад, потврду о радном искуству (у
трајању од 5 година, у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања), биографију
са кратким прегледом кретања у служби и предлогом програма рада директора школе. Уверење да кандидат није осуђиван
за кривична дела утврђена чланом 120 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања - прибавља школа у
складу са законом. Изабрани кандидат је дужан да савлада обуку
и положи испит за директора ради стицања лиценце за директора на начин и у роковима које пропише министар, а у складу са
чланом 59 Закона о основама система образовања и васпитања
(министар још није прописао програм обуке и испита, начин и
поступак полагања испита за директора). Додатне информације
о конкурсу тражити од секретара школе. Молбе слати на адресу школе, са назнаком: “Конкурс за избор директора школе”.
Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања. Непотпуне и
неблаговремене молбе неће се узети у разматрање.
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Наука и образовање

ОШ “НИКОЛА ТЕСЛА”

24300 Бачка Топола, Фрушкогорска 1
тел. 024/715-411

Спремачица

на одређено време ради замене раднице на породиљском
одсуству и одсуству ради неге детета

УСЛОВИ: да кандидат испуњава следеће услове: I степен стручне
спреме, да има општу здравствену способност, да није осуђиван
правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, држављанство Републике Србије. Уз пријаву доставити:
уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених,
диплому или уверење о стеченом образовању - све у оригиналу или у овереној фотокопији. Доказ о општој здравственој способности доставља се пре закључења уговора о раду. Доказ да
кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања - школа ће прибавити по службеној
дужности од МУП-а, за изабраног кандидата.

Наставник хемије

на одређено време до повратка запослене са боловања, са
40% радног времена

УСЛОВИ: да кандидат испуњава следеће услове: да има одговарајућу стручну спрему предвиђену Правилником о степену
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012 и
15/2013): дипломирани хемичар, професор хемије, професор
хемије и физике, професор хемије и биологије, дипломирани
хемичар опште хемије, дипломирани хемичар за истраживање
и развој, дипломирани физикохемичар, дипломирани хемичар,
смер хемијско инжењерство, професор биологије и хемије, професор физике и хемије за основну школу, дипломирани професор биологије и хемије, дипломирани хемичар - професор
хемије, дипломирани професор хемије - мастер, професор физике - хемије, професор географије - хемије професор биологије
- хемије, дипломирани професор физике - хемије, мастер, дипломирани професор биологије - хемије, мастер, дипломирани педагог за физику и хемију, дипломирани физичар - професор физике
и хемије за основну школу - мастер, дипломирани хемичар - мастер, мастер професор хемије, мастер хемичар, мастер професор
физике и хемије, мастер професор биологије и хемије, да има
психофизичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона оосновама система образовања и васпитања, држављанство Републике Србије,
да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад, образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина
стечених 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. Уз пријаву
доставити: уверење о држављанству, извод из матичне књиге
рођених, уверење или диплому о стеченом образовању, доказ да
има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина, доказ да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад, све у оригиналу или у овереној фотокопији. Доказ о
здравственој способности за рад са децом и ученицима доставља
се пре закључења уговора о раду. Проверу психофизичких способности за рад са децом и ученицима извршиће Национална
служба за запошљавање. Доказ да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дела утврђена у чл. 120 став
1 тачка 3 Закона оосновама система образовања и васпитања школа ће прибавити по службеној дужности од МУП-а, за изабраног кандидата.
ОСТАЛО: Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ОБУКА ЗА АКТИВНО
ТРАЖЕЊЕ ПОСЛА
Бесплатна публикација о запошљавању

ГИМНАЗИЈА “СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ”
24000 Суботица, Петефи Шандора 1
тел. 024/552-820

Професор српског језика и књижевности

са 50% радног времена, на одређено време до престанка
обављања дужности помоћника директора, најкасније до
31.08.2015. године

УСЛОВИ: професор, односно дипломирани филолог за српскохрватски језик и југословенску књижевност, професор, односно дипломирани филолог за југословенску књижевност и српскохрватски језик, професор, односно дипломирани филолог за
југословенску књижевност и општу књижевност, професор српскохрватског језика са јужнословенским 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, дипломирани филолог за књижевност и српски језик, дипломирани
филолог за српски језик и књижевност, дипломирани филолог
српског језика са јужнословенским језицима, мастер професор
језика и књижевности (студијски програми: српски језик, српски
језик и књижевност, српска књижевност; српска књижевност и
језик, српска књижевност и језик са општом 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.

Професор српског језика и књижевности

са 50% радног времена, на одређено време ради замена
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: професор, односно дипломирани филолог за српскохрватски језик и југословенску књижевност, професор, односно дипломирани филолог за југословенску књижевност и српскохрватски језик, професор, односно дипломирани филолог за
југословенску књижевност и општу књижевност, професор српскохрватског језика са јужнословенским 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, дипломирани филолог за књижевност и српски језик, дипломирани
филолог за српски језик и књижевност, дипломирани филолог
српског језика са јужнословенским језицима, мастер професор
језика и књижевности (студијски програми: српски језик, српски
језик и књижевност, српска књижевност, српска књижевност и
језик, српска књижевност и језик са општом 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.

Професор грађанског васпитања

са 35% радног времена, на одређено време до краја
школске 2014/2015. године
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УСЛОВИ: одговарајуће образовање: да кандидат испуњава услове за наставника гимназије, да испуњава услове за стручног
сарадника гимназије. Лица из става 1 ове тачке могу да изводе
наставу уколико су у складу са прописом којим се уређује стално стручно усавршавање и стицање звања наставника, васпитача и стручних сарадника, савладала програм обуке за извођење
наставе из предмета грађанско васпитање за одговарајући разред, односно која су претходно завршила неке од следећих програма: Обука за наставника грађанског васпитања, Интерактивна
обука/тимски рад, Умеће одрастања, Умеће комуникације, Активна настава кроз учење, Едукација за ненасиље, Речи су прозори и
зидови, Чувари осмеха, Учионица добре воље, Култура критичког
мишљења, Буквар дечијих права, Дебатни клуб, Безбедно дете,
Злостављање и занемаривање деце, Здраво да сте или која имају
завршен специјалистички курс за наставнике грађанског васпитања на одговарајућој високошколској установи.

Професор француског језика

са 11% радног времена, на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: професор, односно дипломирани филолог за француски језик и књижевност; мастер филолог (студијски програм или
главни предмет, односно профил Француски језик и књижевност); мастер професор језика и књижевности (студијски програм
или главни предмет, односно профил Француски језик и књижевност).

Професор латинског језика

са 11% радног времена, на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: одговарајуће образовање: професор класичне филологије, дипломирани класични филолог, мастер класични филолог.
ОСТАЛО: Поред одговарајућег образовања прописаног Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у гимназији (“Сл. гласник РС
- Просветни гласник”, бр. 15/2013), за пријем у радни однос кандидат треба да испуњава следеће услове: за наставника: 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); да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да
је држављанин Републике Србије и да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс приложити:
молбу са биографијом, оверену фотокопију дипломе о стеченој
стручној спреми, уверење о држављанству Републике Србије
(оригинал или оверену фотокопију), доказ да кандидат има образовање из психолошких и педагошких дисциплина стечено на
високошколској установи или након дипломирања од најмање 30
бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова. Фотокопије докумената морају бити уредно оверене. Избор наставника врши се након извршене провере
психофизичких способности кандидата за рад са децом и ученицима, коју врши надлежна служба за послове запошљавања.
Уверење о неосуђиваности прибавља школа по службеној дужности, а уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима подноси изабрани кандидат,
пре закључења уговора о раду. Рок за пријављивање је 8 дана од
дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање. Пријаве доставити на горенаведену адресу.
Ближе информације о конкурсу могу се добити на број телефона:
024/552-820.

ИСПРАВКА ДЕЛА КОНКУРСА
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ
24000 Суботица, Сегедински пут 9-11

Конкурс објављен 10.09.2014. године у публикацији
“Послови”, исправља се и гласи: Декан Економског
факултета у Суботици, Универзитета у Новом Саду, расписује конкурс за избор у звање и заснивање радног
односа за следеће радно место: једног сарадника у звање
сарадник у настави за ужу област Финансије, на одређено време од једне године. Исправља се и рок за пријаву
за радна места: сарадник у настави за ужу област Финансије, као и сарадник у звање асистент за ужу област
Финансије, који уместо 15 дана, важи 8 дана. У свему
осталом текст конкурса је непромењен.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ
24000 Суботица, Сегедински пут 9-11

Декан Економског факултета у Суботици, Универзитета у Новом Саду, расписује конкурс за избор у звање и
заснивање радног односа:

Наставник у звање доцента за ужу област
Трговина
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив доктор економских наука, односно доктор наука - економске науке. Поред
наведених услова, кандидати треба да испуне и друге услове
прописане одредбама Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 76/05, 97/08, 44/10, 93/12 и 89/13), Статута Универзитета у Новом Саду од 28.12.2010. године, са изменама и
допунама од 23.03.2012. године, 11.10.2012. године, 26.02.2013.
године и 15.11.2013. године, Статута Економског факултета
у Суботици бр. 01-5589 од 25.11.2011. године, са изменама и
допунама од 06.03.2013. године, Правилника о ближим условима за избор у звање наставника Универзитета у Новом Саду од
09.10.2008. године, са изменама и допунама од 04.12.2008. године, 28.05.2009. године, 24.06.2010. године и 25.02.2013. године и
Правилника о избору наставника и сарадника Економског факултета у Суботици бр. 01-141 од 15.01.2013. године, са изменама и
допунама од 07.03.2013. године.
ОСТАЛО: Пријаве кандидата са прилозима подносе се Економском факултету у Суботици, Сегедински пут 9-11, у року од 15
дана од дана објављивања. Уз пријаву приложити: биографију са
подацима о досадашњем раду, извод из матичне књиге рођених,
уверење о држављанству, оверене фотокопије диплома, списак
радова и саме радове, потврду о томе да лице није правноснажном пресудом осуђено за кривично дело против полне слободе,
фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска установа или примања мита у обављању послова у високошколској
установи, као и све остале доказе који упућују на испуњеност
услова предвиђених Законом, Статутом Универзитета, Статутом
Факултета и Правилницима Универзитета и Факултета. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће се разматрати.
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УЖИЦЕ
ОШ “ДУШАН ЈЕРКОВИЋ”

31000 Ужице, Трг Светог Саве 22
тел. 031/514-146

Наставник француског језика

на одређено време до повратка радника са боловања

Наставник српског језика

на одређено време до повратка радника упућеног на рад у
иностранство

Наставник грађанског васпитања

на одређено време до краја школске 2014/2015. године,
односно до 31.08.2015. године

Наставник грађанског васпитања

са 40% радног времена, на одређено време до краја
школске 2014/2015. године, односно до 31.08.2015. године

УСЛОВИ: Кандидат који конкурише мора да испуњава следеће
услове: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању,
према Правилнику о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основним школама; да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања; држављанство Републике Србије. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: оверен препис - фотокопију
дипломе и уверење о држављанству. Пријаве са траженом документацијом доставити на адресу школе. За додатне информације
заинтересована лица могу се обратити секретару школе, на број
телефона: 031/514-146.

ГИМНАЗИЈА “ЈОСИФ ПАНЧИЋ”
Бајина Башта, Вука Караџића 32
тел. 031/865-665
e-mail: gjosifpancic@open.telekom.rs

Наставник немачког језика

на одређено време до 12 месеци, могућност заснивања
радног односа на неодређено време

Инструктор школе пливања

са 50% радног времена, на одређено време до 12 месеци

УСЛОВИ: професор физичког васпитања.

Инструктор вожње у ауто-школи
на одређено време до 24 месеца

УСЛОВИ: возач моторних возила - инструктор.
ОСТАЛО: Кандидат подноси на горенаведену адресу: пријаву
на конкурс (потписану), оверен препис дипломе или уверења о
завршеној школи, уверење да се против њега не води кривични
поступак, извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија), уверење да је држављанин Републике Србије
(оригинал или оверена фотокопија). Особа за контакт: Марија
Мирковић, дипломирани правник, секретар школе. Уверење
о општој здравственој способности доставиће кандидати који
заснују радни однос по поменутом конкурсу.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА “ЛАНЕ”
14253 Осечина, Хајдук Вељкова 6
тел. 014/451-284

Шеф рачуноводства

на одређено време од 12 месеци

УСЛОВИ: VII или VI степен стручне спреме, дипломирани економиста или економиста финансијско-рачуноводственог смера, са
најмање 12 месеци радног искуства, положен државни стручни
испит, да кандидат испуњава услове из члана 120 Закона о основама система образовања и васпитања.
Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе, уверење
о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење
о положеном државном стручном испиту, потврду о радном
искуству, уверење да кандидат није осуђиван. Лекарско уверење се доставља приликом закључења уговора. Пријаве слати
поштом на горенаведену адресу.

УСЛОВИ: дипломирани филолог за немачки језик, мастер филолог за немачки језик. Конкурс је отворен до попуне радног места. Заинтересовани кандидати могу радне биографије да доставе
мејлом или да се јаве на горенаведени број телефона, лицу за
контакт: Радовану Гавриловићу.

ВАЉЕВО
ТЕХНИЧКА ШКОЛА

14000 Ваљево, Косте Абрашевића 1
тел. 014/221-529

Професор енглеског језика

са 75% радног времена, на одређено време до повратка
радника са боловања

УСЛОВИ: професор енглеског језика, односно дипломирани
филолог за енглески језик и књижевност.

Административни радник - материјални
књиговођа

са 40% радног времена, на одређено време до повратка
радника са боловања

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, економске или друге струке.

Унапредите
своје пословање

Организатор спортско-педагошких програма

са 50% радног времена, на одређено време до 12 месеци

УСЛОВИ: професор физичког васпитања са положеним испитом
за спасиоца на води.
Бесплатна публикација о запошљавању
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В РА Њ Е
ГИМНАЗИЈА “БОРА СТАНКОВИЋ”
17500 Врање, Партизанска 12
тел. 017/400-837

Директор

на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које испуњава
следеће услове: поседовање одговарајућег високог образовања
из члана 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања (високо образовање стечено на студијама другог степена - дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), у складу
са Законом о високом образовању или на основним студијама у
трајању од најмању четири године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године, за наставника
гимназије, педагога или психолога. У складу са чл. 120 Закона
о основама система образовања и васпитања: поседовање дозволе за рад (лиценце); поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима; поседовање
држављанства Републике Србије; неосуђиваност правноснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања; најмање
пет година рада у просвети на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. Директор се
бира на период од четири године. Рок за пријављивање је 15
дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс приложити: доказ о држављанству - уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању,
оверен препис/фотокопију документа о положеном испиту за
лиценцу, односно стручном испиту, потврду о радном искуству,
преглед кретања у служби са биографским подацима, доказе о
стручним и организационим способностима. Избор кандидата
вршиће се у складу са чл. 60 ст. 1, ст. 5, ст. 7 и ст. 8 Закона о
основама система образовања и васпитања. Ближе информације
о конкурсу могу се добити код секретара школе и на број телефона: 017/400-837.

ЗРЕЊАНИН
МЕДИЦИНСКА ШКОЛА

23000 Зрењанин, Народног фронта 3

Наставник физике

на одређено време ради замене одсутне запослене преко 60
дана, са 10% радног времена

УСЛОВИ: професор физике; дипломирани физичар; дипломирани астрофизичар; професор физике - хемије; дипломирани
инжењер физике, смер индустријска физика; дипломирани физичар за општу физику; дипломирани физичар за примењену физику; дипломирани физичар - информатичар; професор физике за
средњу школу; дипломирани физичар за теоријску и експерименталну физику; дипломирани физичар - истраживач; дипломирани физичар за примењену физику и информатику; дипломирани физичар - медицинске физике; дипломирани професор
физике - мастер; дипломирани физичар - мастер; дипломирани
физичар - мастер физике - метеорологије; дипломирани физичар
- мастер физике - астрономије; дипломирани физичар - мастер
медицинске физике; дипломирани професор физике - хемије мастер; дипломирани професор физике - информатике - мастер;
дипломирани физичар - професор физике - мастер; дипломирани
физичар - теоријска и експериментална физика - мастер; дипломирани физичар - примењена и компјутерска физика - мастер;
дипломирани физичар - примењена физика и информатика мастер; мастер физичар (претходно завршене основне академске студије на студијским програмима из области физике); мастер професор физике (претходно завршене основне академске
студије на студијским програмима из области физике). Уколико
школа преузимањем или конкурсом не заснује радни однос са
лицем које испуњава услове из става 1, наставу и друге облике
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образовно-васпитног рада из предмета Физика може да изводи и:
професор физике и хемије за основну школу; дипломирани професор физике и хемије за основну школу; дипломирани физико хемичар; дипломирани инжењер електротехнике, смер техничка
физика; дипломирани астроном, астрофизички смер; дипломирани астроном, смер астрофизика. Кандидат поред општих услова
прописаних чланом 24 став 1 Закона о раду (“Службени гласник
РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), треба да испуњава
и посебне услове прописане чланом 120 став 1 тач. 1, 2, 3, 4 и
5 и чланом 8 став 2, 3 и 4 (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), Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 72/09,
52/11 и 55/13), посебне услове из Правилника 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, 3/99, 6/01, 3/03, 8/03,
11/04, 5/05, 6/05, 2/07, 4/07, 7/08, 11/08, 5/11, 8/11 и 9/13), као
и посебне услове из Правилника о организацији и систематизацији послова Медицинске школе у Зрењанину, односно: најмање
15 година (општи услов); да има одговарајуће образовање; да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања; држављанство Републике Србије; да
зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад.
OСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: оригинал или оверену фотокопију дипломе (уверења) о траженој врсти и степену
стручне спреме; оригинал или оверену фотокопију уверења о
држављанству Републике Србије; доказ о испуњавању услова из
члана 121 став 7 Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), да је кандидат стекао средње, више или високо образовање на језику на
ком се остварује образовно-васпитни рад или је положио испит
из тог језика по програму одговарајуће високошколске установе (оригинал или оверена фотокопија); оригинал или оверену
фотокопију доказа да кандидат има образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање
30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским
системом преноса бодова (уверење одговарајуће високошколске
установе или доказ о положеним испитима из педагогије и психологије у току студија или доказ о положеном стручном испиту,
односно испиту за лиценцу). Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима (лекарско уверење) подноси само изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду.
Доказ да кандидат није осуђиван прибавља школа. Рок за подношење пријава са потребним доказима о испуњавању услова
конкурса је 8 дана, рачунајући од дана објављивања у публикацији “Послови”. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће бити разматране. С обзиром да школа прибавља доказ о
неосуђиваности, у складу са Законом о основама система образовања и васпитања, потребно је да кандидати у пријави наведу
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и следеће податке: ЈМБГ, име оца и девојачко презиме или да
доставе извод из матичне књиге рођених. Пријаве се шаљу на
адресу: Медицинска школа, 23000 Зрењанин, Народног фронта 3, са назнаком: “За конкурс” или се предају лично на адресу:
Медицинска школа, 23000 Зрењанин, Новосадска 2. Сва потребна
обавештења могу се добити од секретара школе, лично или на
број телефона: 023/533-270.

ОШ “СВЕТИ САВА”

Стајићево, Тозе Марковића 26

Наставник енглеског језика

на одређено време ради замене одсутног запосленог преко
60 дана, до повратка запосленог, са 10% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос утврђених у члану 24 став 1 Закона о раду (“Службени гласник РС”, бр.
24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), кандидат треба да испуњава и
услове утврђене у чл. 8, 120, 121 и 122 Закона о основама система
образовања и васпитања и у члану 3 став 1 тачка 3 Правилника
о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи: 1. одговарајуће образовање: високо образовање на студијама другог степена, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године или високо
образовање стечено на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо образовање
до 10. септембра 2005. године. Изузетно, наставник и васпитач
је и лице са стеченим одговарајућим високим образовањем на
студијама првог степена (основне академске, односно струковне
студије), студијама у трајању од 3 године и вишим образовањем.
Наставник, васпитач и стручни сарадник мора имати образовање
из педагошких, психолошких и методичких дисциплина стечено
на високошколској установи у току студија или након дипломирања од минимум 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова. Наставник, васпитач и
стручни сарадник који је у току студија положио испите из педагогије и психологије или је положио испит за лиценцу, односно
стручни испит сматра се да има образовање из педагошких, психолошких и методичких дисциплина. Послове наставника, васпитача и стручног сарадника може да обавља лице које има дозволу за рад (лиценцу). Без лиценце може да ради као наставник,
васпитач и стручни сарадник: приправник (максимално 2 године
од дана заснивања радног односа), лице које испуњава услове за
наставника, васпитача и стручног сарадника са стажом стеченим
ван установе (максимално 2 године од дана заснивања радног
односа), лице које је засновало радни однос ради замене одсутног запосленог (максимално 2 године од дана заснивања радног односа), сарадник у предшколској установи (ако има образовање из чл. 8 став 4 Закона), педагошки асистент и помоћни
наставник. Послове наставника енглеског језика може да обавља
лице које је стекло неко од следећих звања: професор, односно
дипломирани филолог за енглески језик и књижевност, дипломирани професор енглеског језика и књижевности, мастер филолог
(студијски програм или главни предмет/профил енглески језик),
мастер професор језика и књижевности (студијски програм или
главни предмет/профил енглески језик), дипломирани филолог
англиста - мастер; 2. да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; 3. да није осуђиван
правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 4. држављанство Републике Србије; 5. да зна језик на ком
се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат је дужан да обавезно
достави: 1. доказ о одговарајућем високом образовању - оверена
фотокопија дипломе/уверења траженог степена и врсте образовања, доказ о образовању из педагошких, психолошких и методичких дисциплина (оверена фотокопија доказа који изда високошколска установа); 2. уверење о држављанству - оригинал или
оверена фотокопија; 3. извод из матичне књиге рођених - оригинал или оверена фотокопија; 4. доказ да је стекао средње, више
или високо образовање на српском језику или је положио испит
из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе (диплома/уверење издато на српском језику која се приложи као доказ под тачком 1 сматра се доказом о знању српског
језика под тачком 4). Извештај из казнене евиденције прибавља
Бесплатна публикација о запошљавању

школа по службеној дужности. Лекарско уверење (оригинал или
оверену фотокопију) доставља изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду. Услови тражени овим конкурсом доказују
се приликом пријема у радни однос и проверавају се у току рада.
У поступку одлучивања о избору кандидата директор врши ужи
избор кандидата које упућује на претходну психолошку процену
способности за рад са децом и ученицима, у року од 8 дана од
дана истека рока за подношење пријава. Психолошку процену
способности врши Национална служба за запошљавање, применом стандардизованих поступака. У року од 8 дана од добијања
резултата психолошке процене, директор доноси одлуку о избору
кандидата. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији “Послови”. Пријаве слати на адресу школе, са
назнаком: “За конкурс”. У обзир ће се узети само благовремене и
потпуне пријаве. За све додатне информације обратити се секретару школе, на број телефона: 023/884-017.

ХПТШ “УРОШ ПРЕДИЋ”

23000 Зрењанин, Стевице Јовановића 46

Техничко цртање са машинским елементима

у подручју рада: Производња и прерада хране, на одређено
време, са 10% радног времена, ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са чл. 8 ст. 2 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и
помоћних наставника у стручним школама (оверена фотокопија
дипломе, кандидат подноси уз пријаву на конкурс); да је кандидат држављанин Републике Србије (уверење о држављанству, кандидат подноси уз пријаву на конкурс); да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (лекарско уверење, подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о раду); знање језика на ком се остварује образовно-васпитни рад; образовање из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина стечено на високошколској установи
у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова
и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом
преноса бодова (наставник, 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 психолошких, педагошких и методичких
дисциплина); да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања (уверење прибавља школа од
МУП-а, по службеној дужности); извршена провера психофизичких способности за рад са децом и ученицима коју врши надлеж-
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на служба за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака (школа упућује кандидате пре доношења одлуке
о избору). Потребна стручна спрема одређује се према Правилнику о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и
помоћних наставника у стручним школама, на следећи начин:
за предмет Техничко цртање са машинским елементима у подручју рада производња и прерада хране: дипломирани машински
инжењер, односно дипломирани инжењер машинства; дипломирани инжењер технолог, сви одсеци, смерови и групе; дипломирани инжењер технологије, сви одсеци или смерови; дипломирани инжењер прехрамбене технологије анималних производа;
дипломирани инжењер прехрамбене технологије биљних производа; дипломирани инжењер пољопривреде за одржавање
и експлоатацију механизације у пољопривреди; дипломирани
инжењер технологије исхране; дипломирани инжењер технологије врења; дипломирани инжењер пољопривреде за механизацију пољопривреде, дипломирани инжењер пољопривреде за
пољопривредну технику; дипломирани инжењер пољопривреде,
смерови: механизације, пољопривредна техника или пољопривредна техника и рационализација; мастер инжењер технологије,
претходно завршене основне академске студије на студијском
програму: Биохемијско инжењерство, Биотехнологија; мастер
инжењер пољопривреде, претходно завршене основне академске студије на одсеку: Пољопривредна техника; мастер инжењер
машинства.

Техничко цртање и машински елементи

у подручју рада: Хемија, неметали и графичарство, на
одређено време, са 20% радног времена, ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са чл. 8 ст. 2 Закона
о основама система образовања и васпитања и Правилником о
врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама (оверена фотокопија дипломе, кандидат подноси уз пријаву на конкурс); да је кандидат
држављанин Републике Србије (уверење о држављанству, кандидат подноси уз пријаву на конкурс); да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима (лекарско
уверење подноси изабрани кандидат, пре закључења уговора о
раду); знање језика на ком се остварује образовно-васпитни рад;
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након
дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова (наставник, васпитач и стручни сарадник који је у току студија положио испити из педагогије и психологије или је положио стручни
испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има образовање
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина); да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања (уверење прибавља школа од МУП-а, по службеној
дужности); извршена провера психофизичких способности за рад
са децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове
запошљавања применом стандардизованих поступака (школа
упућује кандидате пре доношења одлуке о избору). Потребна
стручна спрема одређује се према Правилнику о врсти стручне
спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама, на следећи начин: за предмет Техничко
цртање и машински елементи у подручју рада Хемија, неметали
и графичарство: дипломирани инжењер машинства; дипломирани инжењер технологије; дипломирани инжењер металургије;
професор машинства; дипломирани инжењер рударства; дипломирани инжењер геологије; мастер инжењер технологије; мастер инжењер металургије; мастер инжењер машинства; мастер
инжењер рударства; мастер инжењер геологије.

Термодинамика

у подручју рада: Производња и прерада хране, на одређено
време, са 20% радног времена, ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са чл. 8 ст. 2 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и
помоћних наставника у стручним школама (оверена фотокопија
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дипломе, кандидат подноси уз пријаву на конкурс); да је кандидат држављанин Републике Србије (уверење о држављанству, кандидат подноси уз пријаву на конкурс); да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (лекарско уверење, подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о раду); знање језика на ком се остварује образовно-васпитни рад; образовање из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина стечено на високошколској установи
у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова
и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом
преноса бодова (наставник, васпитач и стручни сарадник који је
у току студија положио испити из педагогије и психологије или
је положио стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се
да има образовање из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина); да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања (уверење прибавља школа од
МУП-а, по службеној дужности); извршена провера психофизичких способности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака (школа упућује кандидате пре доношења одлуке
о избору). Потребна стручна спрема одређује се према Правилнику о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и
помоћних наставника у стручним школама, на следећи начин:
за предмет Термодинамика у подручју рада Производња и прерада хране: дипломирани инжењер технологије; дипломирани
инжењер технолог; дипломирани машински инжењер; дипломирани инжењер машинства; дипломирани инжењер прехрамбене технологије анималних производа; дипломирани инжењер
прехрамбене технологије биљних производа; дипломирани
инжењер пољопривреде за одржавање и експлоатацију механизације у пољопривреди; дипломирани професор физике - мастер; дипломирани физичар - мастер; дипломирани инжењер
технологије исхране; дипломирани инжењер технологије врења;
дипломирани инжењер прехрамбене технологије; дипломирани
инжењер пољопривреде за механизацију пољопривреде; дипломирани инжењер пољопривреде за пољопривредну технику;
дипломирани инжењер пољопривреде, смерови: механизације,
пољопривредна техника, или пољопривредна техника и рационализација; мастер инжењер технологије, претходно завршене
основне академске студије на студијском програму: Биохемијско
инжењерство, Биотехнологија, Прехрамбено инжењерство или
Прехрамбена технологија; мастер инжењер технологије, претходно завршене основне академске студије на одсеку Прехрамбена технологија; мастер инжењер пољопривреде, претходно
завршене основне академске студије на одсеку: Пољопривредна
техника; мастер инжењер машинства.
ОСТАЛО: Рок за подношење пријаве са важећим, односно уредно
овереним фотокопијама потребних докумената је 8 дана од дана
објављивања у публикацији “Послови”. Неблаговремене, непотпуне и неуредне пријаве неће се разматрати. Пријаве на конкурс
са потребном документацијом слати на адресу школе.

ОШ “СЕРВО МИХАЉ”

23206 Мужља, Мађарске комуне 55

Наставник информатике и рачунарства

у мађарским одељењима, на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана, са 10% радног времена

УСЛОВИ: професор информатике, професор информатике у
образовању, професор информатике и техничког образовања,
дипломирани инжењер информатике, дипломирани инжењер
пословне информатике, дипломирани инжењер електротехнике
- за рачунску технику и информатику, дипломирани математичар
- за рачунарство и информатику, дипломирани инжењер организације рада, смер кибернетски, дипломирани инжењер организације - за информационе системе, дипломирани инжењер за
информационе системе, дипломирани инжењер организационих
наука - одсек за информационе системе, дипломирани економиста - за економику, статистику и информатику, дипломирани математичар, професор математике, професор физике, дипломирани
инжењер електротехнике, смер рачунске технике и информатике,
дипломирани инжењер електронике, професор технике и информатике, професор техничког образовања, професор електротехНационална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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нике, професор машинства, дипломирани инжењер менаџмента
за информационо - управљачке и комуникационе системе, професор информатике - математике, дипломирани информатичар,
дипломирани информатичар - пословна информатика, дипломирани информатичар - професор информатике, професор географије - информатике, дипломирани информатичар - мастер,
дипломирани професор географије - информатике, мастер, професор физике - информатике, дипломирани професор физике
- информатике - мастер, дипломирани професор информатике,
мастер, дипломирани информатичар - мастер пословне информатике, дипломирани инжењер електротехнике за рачунарску
технику и информатику, дипломирани економиста за економску
статистику и информатику, дипломирани физичар, дипломирани
физичар - примењена и компјутерска физика - мастер, дипломирани физичар - примењена физика и информатика - мастер,
мастер математичар, мастер информатичар, мастер инжењер
електротехнике и рачунарства, мастер економиста, мастер професор информатике и математике, мастер професор информатике и физике, мастер професор физике и информатике, мастер
професор географије и информатике, мастер професор технике и
информатике, мастер професор информатике и технике, мастер
инжењер информационих технологија, мастер инжењер организационих наука (смер Информациони системи и технологије или
Софтверско инжењерство и рачунарске науке), дипломирани
инжењер електротехнике и рачунарства - мастер, дипломирани
инжењер организационих наука - мастер из области информационих система и технологија, дипломирани професор информатике и математике - мастер, дипломирани професор технике и
информатике - мастер, дипломирани професор информатике и
технике - мастер, професор основа технике и информатике, професор географије и информатике. Наставу и друге облике образовно-васпитног рада из предмета Информатика и рачунарство
може да изводи и лице које је на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо

Обуке и субвенције (за запошљавање)

образовање до 10. септембра 2005. године, савладало програм
рачунарства и информатике у трајању од најмање четири семестра. Наставу и друге облике образовно - васпитног рада из предмета Информатика и рачунарство може да изводи и лице које је
стекло академско звање мастер, које у оквиру завршених студија,
мора имати положено најмање пет информатичких предмета (од
тога најмање један из области Програмирање и најмање један
из области Објектно оријентисано програмирање) и најмање два
предмета из једне или две следеће области - Математика или
Теоријско рачунарство.

Наставник музичке културе

у мађарским одељењима, на одређено време до 31. августа
2015. године, са 80% радног времена

УСЛОВИ: академски музичар, дипломирани музичар - музички
педагог, дипломирани музички педагог, дипломирани музичар
- композитор, дипломирани композитор, дипломирани музичар
- диригент, дипломирани музичар - музиколог, дипломирани
музиколог, наставник музичке културе, дипломирани диригент,
дипломирани музичар - акордеониста, дипломирани музичар гитариста, дипломирани музичар - соло певач, дипломирани професор солфеђа и музичке културе, дипломирани етномузиколог,
дипломирани музичар - пијаниста, дипломирани музичар - чембалиста, дипломирани музичар - оргуљаш, дипломирани музичар - харфиста, дипломирани музичар - перкусиониста, дипломирани музичар - виолиниста, дипломирани музичар - виолиста,
дипломирани музичар - виолончелиста, дипломирани музичар
- контрабасиста, дипломирани музичар - флаутиста, дипломирани музичар - обоиста, дипломирани музичар - кларинетиста,
дипломирани музичар - фаготиста, дипломирани музичар - хорниста, дипломирани музичар - трубач, дипломирани музичар тромбониста, дипломирани музичар - тубиста, професор црквене
музике и појања, дипломирани музичар - саксофониста, професор солфеђа и музичке културе, дипломирани музичар - педагог, дипломирани музичар - бајаниста, дипломирани музичар за
медијску област, професор музичког васпитања, дипломирани
музичар - педагог, дипломирани флаутиста, дипломирани црквени музичар (педагог, појац и диригент хора), мастер теоретичар
уметности (професионални статус: музички педагог, етномузиколог, музиколог или музички теоретичар), мастер музички уметник
(сви професионални статуси), мастер композитор.

Наставник енглеског језика у првом циклусу
основног образовања и васпитања

у мађарским одељењима, на одређено време ради замене
одсутне запослене преко 60 дана, са 40% радног времена

Прави људи
на правим
пословима
Бесплатна публикација о запошљавању

УСЛОВИ: 1) професор одговарајућег страног језика; 2) професор разредне наставе; 3) дипломирани филолог, односно професор језика и књижевности; 4) дипломирани школски педагог
или школски психолог; 5) дипломирани педагог или дипломирани психолог; 6) наставник одговарајућег страног језика у складу
са чл. 145 и 146 Закона о основној школи; 7) наставник одговарајућег страног језика са положеним стручним испитом по прописима из области образовања или лиценцом за наставника; 8)
наставник разредне наставе; 9) лице које испуњава услове за
наставника предметне наставе у основној школи, а које је на
основним студијама положило испите из педагошке психологије
или педагогије и психологије, као и методике наставе; 10) професор разредне наставе и енглеског језика за основну школу; 11)
професор разредне наставе који је на основним студијама савладао програм Модула за енглески језик (60 ЕСПБ - Европски систем преноса бодова) и који поседује уверење којим доказује савладаност програма модула и положен испит који одговара нивоу
Ц1 Заједничког европског оквира; 12) дипломирани библиотекар
- информатичар; 13) мастер филолог; 14) мастер професор језика и књижевности; 15) мастер учитељ; 16) дипломирани учитељ - мастер; 17) мастер учитељ који је на основним студијама
савладао програм Модула за енглески језик (60 ЕСПБ - Европски
систем преноса бодова) и који поседује уверење којим доказује
савладаност програма модула и положен испит који одговара
нивоу Ц1 Заједничког европског оквира; 18) дипломирани учитељ - мастер који је на основним студијама савладао програм
Модула за енглески језик (60 ЕСПБ - Европски систем преноса
бодова) и који поседује уверење којим доказује савладаност програма модула и положен испит који одговара нивоу Ц1 Заједнич17.09.2014. | Број 587 |
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ког европског оквира; 19) мастер библиотекар - информатичар.
Лица под тач. 2, 4, 5, 8, 9, 12, 15, 16 и 19 која нису професори
одговарајућег језика треба да поседују знање језика најмање на
нивоу Б2 (Заједничког европског оквира). Лица под тач. 3, 13 и 14
треба да поседују знање језика најмање на нивоу Б2 (Заједничког европског оквира), осим уколико нису завршила одговарајући
студијски програм или главни предмет/профил. Ниво знања Б2
доказује се уверењем о положеном одговарајућем испиту на
некој од филолошких катедри универзитета у Србији или међународно признатом исправом за ниво знања језика који је виши
од Б2 (Ц1 или Ц2 Заједничког европског оквира), а чију ваљаност
утврђује Министарство просвете, науке и технолошког развоја.
ОСТАЛО: Кандидат поред општих услова прописаних чланом 24
став 1 Закона о раду (“Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05,
54/09, 32/13 и 75/2014), треба да испуњава и посебне услове
прописане чланом 120 став 1 тач. 1, 2, 3, 4 и 5, као и услове
из члана 8 став 2 и став 4 Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11 и
55/13), посебне услове 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) или Правилником о степену и врсти образовања наставника који изводе образовно-васпитни рад из изборних предмета
у основној школи (“Службени гласник РС - Просветни гласник”,
бр. 11/2012 и 15/2013); 1. најмање 15 година (општи услов); 2а.
одговарајуће образовање прописано чланом 8 став 2 Закона о
основама система образовања и васпитања; 2б. одговарајуће
образовање прописано чланом 8 став 4 Закона о основама система образовања и васпитања, односно да има образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечена 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; програм за стицање
образовања из претходног става реализује високошколска установа у оквиру акредитованог студијског програма или као програм образовања током читавог живота, у складу са прописима
којима се уређује високо образовање; наставник или 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 о
основама система образовања и васпитања; 3. да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са ученицима; 4. да није
осуђивано правноснажном пресудом за кривична дела утврђена
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања; 5. да је држављанин Републике Србије; 6. да зна
језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на
конкурс доставити: оригинал или оверену фотокопију дипломе
(уверења) о траженом степену и врсти стручне спреме, оригинал
или оверену фотокопију доказа (потврда или уверење) високошколске установе којим кандидат доказује да има образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стеченим 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; уколико је кандидат
положио испите из педагогије и психологије - доставља оверену
фотокопију индекса или оверену фотокопију потврде факултета
о положеним испитима из наведених предмета; уколико кандидат има положен стручни испит или испит за лиценцу - доставља
оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
односну испиту за лиценцу, оригинал или оверену фотокопију
уверења о држављанству Републике Србије, доказ о знању језика - мађарски језик. Послове наставника и стручног сарадника
у школи у којој се образовно-васпитни рад остварује на језику
националне мањине (мађарски језик) може да обавља лице које
је стекло средње, више или високо образовање на језику на ком
се остварује образовно-васпитни рад или је положило испит из
тог језика по програму одговарајуће високошколске установе доказ је оверена копија дипломе или уверења. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима
доставља само изабрани кандидат, пре закључивања уговора о
раду. Доказ да кандидат није осуђиван у смислу тачке 4 овог конкурса - прибавља школа. Рок за подношење пријава са потребним доказима о испуњавању услова конкурса је 8 дана од дана
објављивања у публикацији “Послови”. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће бити разматране.
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Напомена: С обзиром да школа прибавља доказ о неосуђиваности у складу са Законом о основама система образовања и васпитања, потребно је да уз пријаву кандидат достави: извод из
матичне књиге рођених или да у пријави наведе и следеће податке: ЈМБГ, датум и место рођења кандидата, за удате и њихово
девојачко презиме и име оца или мајке. Пријаве на конкурс
доставити на адресу школе, са назнаком: “За конкурс”.

Највећа понуда
слободних послова
на једном месту

ВАША ПРАВА АДРЕСА

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

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

ЗАПОСЛЕНИ НА ЕВИДЕНЦИЈИ НСЗ
Годину дана радим у једној приватној фирми. Претходно сам радила по уговору који је
продужаван на свака три месеца и сада је требало да ме пријаве за стално. Међутим, пошто
посао лоше иде, одлучили су да ме не пријаве
као сталног радника, него преко омладинске задруге. На тај начин не би ми ишао стаж, него
бих морала на биро за запошљавање. Да ли
послодавац има право на овакав поступак и да
ли ћу на евиденцији НСЗ можда имати право на
накнаду или неко друго право?
Први део вашег питања односи се на остваривање права по основу радног односа, што је регулисано Законом о раду, чије спровођење и тумачење је
у надлежности Министарства за рад, запошљавање,
социјална и борачка питања.
Када је у питању остваривање права по основу
незапослености, све информације можете наћи на
сајту НСЗ. Основна улога Националне службе за запошљавање је да вам пружи стручну подршку у тражењу посла и повеже вас са послодавцима којима су
потребни радници ваших квалификација. Пријавом
на евиденцију незапослених лица Националне службе за запошљавање (НСЗ) остварујете право на:
• обавештавање о могућностима и условима за
запошљавање
• посредовање у запошљавању у земљи и
иностранству
• професионалну оријентацију и саветовање о
планирању каријере
• учешће у мерама активне политике запошљавања, у складу са вашим потребама и потребама тржишта рада
• професионалну рехабилитацију (за особе са
инвалидитетом)
• новчану накнаду за време незапослености, у
складу са законом
• друга права утврђена законом и општим
актима НСЗ.
Право на новчану накнаду имају незапослена
лица пријављена на евиденцију НСЗ, која су била обавезно осигурана за случај незапослености најмање
12 месеци или са прекидима у последњих 18 месеци, под условом да је радни однос престао без њихове
воље и кривице (истек рада на одређено време, стечај,
ликвидација и остали случајеви престанка радног односа, у складу са законом). Међутим, више од тога не
можемо рећи, јер се у питању наводе само уопштене

Бесплатна публикација о запошљавању

информације - морали бисмо знати детаље како престаје радни однос, по ком основу бисте евентуално били
пријављени преко омладинске задруге и слично. Саветујемо вам да се обратите надлежној филијали НСЗ
и понесете неопходну документацију.
До 28. фебруара 2014. године радио сам по
основу уговора о делу. Није ми било уплаћивано
здравствено осигурање, јер сам га имао по другом основу. Од 1. марта 2014. године више нисам
имао здравствено осигурање, али ми је исплаћивана зарада по уговору о делу, без здравственог
осигурања. Да ли се рад по уговору о делу пре 1.
марта и после тог датума рачуна у радни стаж и
уписује у радну књижицу и ако се уписује која
је процедура?
Одговор на ово питање требало би потражити у
институцији надлежној за давање коментара и смерница за остваривање права по овом основу. У вашем
случају су то Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање (ПИО фонд) и Републички завод за
здравствено осигурање. Такође, права која се остварују по основу радног односа су у надлежности Министарства за рад, запошљавање, социјална и борачка
питања.
Да ли као запослена особа могу да се пријавим на евиденцију Националне службе за запошљавање?
Да, имате право, јер се на евиденцију Националне
службе за запошљавање (НСЗ) могу пријавити:
- незапослена лица која траже посао
- лица која траже промену посла
- друга лица која траже посао.
Лицем које тражи промену посла сматра се особа
која је у радном односу, али жели да промени радно
место. Другим лицем које тражи посао сматра се особа старија од 15 година, која тражи посао, а не припада категорији незапослених или лица која траже
промену посла, у смислу закона.
Лица која траже промену посла уз основну документацију, осим радне књижице, достављају и уговор
о раду.
Друга лица која траже посао уз основну документацију, осим радне књижице, достављају:
• ученици и студенти - потврду о статусу
• пензионери - доказ/решење о пензионисању
• лица којима мирују права из радног односа доказ/решење о мировању радног односа.
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ВОлонтирање...

СТИПЕНДИЈЕ
Министарство просвете, науке и технолошког развоја саопштило је да средњошколци до 30. септембра могу да се
пријаве на конкурс за доделу ученичких стипендија и кредита за школску 2014/2015. годину. Право на ученички кредит
или стипендију, у складу са законом, имају ученици средњих
школа чије се школовање финансира из буџета Републике
Србије, који су први пут уписани у одређени разред у текућој
школској години, имају држављанство Републике Србије,
школују се за образовни профил за дефицитарно занимање,
нису поновили ниједан разред и чији родитељ, односно старатељ има пребивалиште на територији Републике Србије.
За ученички кредит или стипендију могу да конкуришу и
ученици из осетљивих друштвених група, као и ученици од
првог до трећег разреда средње школе који се школују за
дефицитарна занимања.
Детаљне информације о конкурсу могу се наћи на линку: http://www.mpn.gov.rs/images/content/konkursi_i_
jp/03092014/KONKURS_STIPENDIJE_2014.pdf.

ОБУКА

На иницијативу чачанског Форума привредника, у
овдашњем Научно-технолошком парку отпочела је обука под називом „Вођство и управљање“, у оквиру пројекта
„Млади предузетници у акцији“.
„Подухват се спроводи уз подршку Амбасаде Краљевине
Норвешке, а обука ће трајати до новембра, уз присуство 20
полазника, припадника друге генерације привредника, односно наследника породичних фирми“, казала је Ирена Булат, из новосадског АСЕЕ Центра за управљање ресурсима
и развојем.
„У оквиру тог пројекта организовано је неколико обука.
Ово је прва у низу којом се отвара тема управљања и организације и помаже младим људима да на бољи начин
преузму очекиване улоге у предузећима која су основали
њихови родитељи“, навела је Булат у изјави „Танјугу“. Према
њеним речима, учесници ће научити која је њихова улога и
каква је разлика између власништва, односно онога што је
њима дато будући да су им родитељи власници и изазова
управљања. Она сматра да млади треба да процене да ли
желе обе улоге.
„Уколико се определе за функцију руковођења, требало би
да је што боље обављају“, каже Ирена Булат и додаје да у
Чачку има много младих који желе да помогну својим родитељима предузетницима, од којих је 20 укључено у пројекат.
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ФОТО-КОНКУРС
Овлашћени увозник и продавац „Пежоових“ (Peugeot) скутера за Србију „Алта-Верано моторс“, објавио је фото-конкурс за најкреативнију фотографију са поменутим возилима.
Заинтересовани могу на конкурс да пошаљу све интересантне фотографије које су направљене на „Пежоовом“ скутеру, поред њега или чак само са скутером у главној улози.
Фото-конкурс је отворен до 21. септембра, а три победничке фотографије ће одабрати стручни жири. Све учеснике
наградног фото-конкурса очекује бесплатан контролни
преглед скутера са одређеним попустима на поправке, а
аутори прве три најбоље фотографије на поклон ће добити
кацигу, наочаре и комплет брендираног аксесоара.
Фотографије могу да се пошаљу кликом на банер на вебсајту www.peugeot-skuteri.rs или слањем на и-мејл адресу
verano@verano.co.rs. Све фотографије ће бити објављене на
сајту увозника.

ВОЛОНТИРАЊЕ
У Министарству просвете размишљају да позову волонтере, студенте, докторанде, аналитичаре који би помогли у
сређивању података из различитих области, с обзиром да
не могу да запошљавају нове људе, а намеравају и да растерете наставнике посла вођења обимне папирологије.
„Потребни су нам људи који ће се позабавили анализом и
систематизацијом хрпе података, јер у министарству то не
можемо сами да урадимо за кратко време“, рекао је министар просвете Срђан Вербић.
„Ако неко жели да се бави финансирањем, економијом
образовања, државном администрацијом и доношењем
одлука на основну емпиријских података, сређивањем базе
података, наше министарство је право место за стицање
искуства“, рекао је Вербић у разговору са новинарима.
У Министарству просвете желе да систематизују све податке и да имају лако доступну базу података на основу којих
ће доносити одлуке.
„Потребна нам је помоћ и што је невероватно - има људи
који кажу да би волели да волонтирају у Министарству просвете“, рекао је министар и истакао да је последњих година
велики број административних послова наметнут наставницима, па морају да воде преобимне евиденције, попуњавају
најразличитије формуларе.
„Желимо да смањимо количину администрације, а један
од начина је увођење нових технологија и комуницирање у
електронском формату, јер не морају сви да воде евиденцију на папиру“, рекао је министар и указао на често непотребно дуплирање докумената.
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АКТУЕЛНО Десет језика које је најисплативије студирати

ОД ШПАНСКОГ ДО МАНДАРИНСКОГ
Процењује се да мандарински говори око 1,1 милијарда људи. Чак 20 посто менаџера
из Уједињеног Краљевства сврстава пољски у топ пет језика који су корисни за рад
њихове компаније

С

тара изрека каже да „човек вреди
онолико колико језика говори“.
Заиста је тешко спознати културу, обичаје и начин размишљања једне нације, док не знате њихов
језик, барем довољно за споразумевање. Познавање страног језика велико
је богатство, као и изврсна квалификација за проналазак посла. У том погледу, због заступљености на интернету,
те у другим порама друштва, енглески
је постао „лингва франка“ - језик чије
се познавање готово подразумева. У
тексту доносимо и десет других језика
које би ваљало научити, као и разлоге
због чега.

Португалски

Две најзначајније земље у којима
се овај језик говори су Бразил и Португал, што је по прилици 210 милиона људи. Није неважан ни податак
да ће ова земља у само две године
угостити два такмичења, која су у
топ пет спортских манифестација овогодишње Светско фудбалско првенство и Олимпијске игре 2016.

Шпански је службени језик у
20 суверених земаља и процењује се да га говори око 420
милиона људи
се да мандарински говори око 1,1 милијарда људи.

Јапански

О јапанском богатству не треба
говорити. Ова далекоисточна земља
у самом је врху светске аутомобилске и информатичке индустрије.
Уз то су пионири у многим иновативним подухватима различитих области. Није занемарљива ни
чињеница да Јапан броји готово 130
милиона становника.

Шпански

Од европских земаља говори се у
Шпанији, но права снага му лежи на
јужноамеричком континенту. Тамо је
шпански службени у 20 суверених земаља. Укупно се процењује да га говори
око 420 милиона људи, што је довољан
број разлога за студирање овог романског језика.

Руски

Друга војна сила света, која је
као и Јапан чланица Г-8, односно
скупине најразвијенијих земаља
света. Бројни туристи из Русије на
јадранској обали, чији је пораст
нешто стагнирао у прошлој сезони, као и чињеница да се уз Русију
у свим земљама бившег Совјетског
Савеза у мањој или већој мери говори овај језик, довољна су препорука
за студирање.

Кантонски

Француски

Пољски

Ово је језик који се говори у неколико кинеских покрајина, као и у Хонг
Конгу и Макау. „Телеграф“ наводи како
се и широм света говори у одређеној
мери. Процењује се да има око 70 милиона изворних говорника кантонског
језика.

Чак 20 посто менаџера из Уједињеног Краљевства сврстава пољски у топ
пет језика који су корисни за рад њихове компаније. Са око 40 милиона становника, Пољска представља огромно
тржиште, а уз то је и једина ЕУ земља
која је избегла рецесију.

Оно што је за језик важно, изворних говорника арапског је око 180 милиона, док је оних којима је ово други
језик још 20 милиона.

Бенефиције које можете добити
учењем кинеског језика су евидентне - највише говорени језик, земља с
највећим бројем становника. Процењује

Арапски

Бесплатна публикација о запошљавању

Мандарински

Иако је некада имао велику снагу
и био језик међународне дипломатске комуникације, данас је француски
тек 11. језик света по броју говорника.
Међутим, његова снага лежи у чињеници да је службени или један од службених језика у одређеној мери на свим
континентима, од чега ваља посебно
истаћи Субсахарску Африку. Такође,
вреди споменути да је након енглеског,
француски други најчешће учен језик у
школама.

Немачки

Где почети с Немачком и немачким. Земља с највећим бруто домаћим
производом у Европи, о чијим благодетима збиља знамо много. Уз Немачку,
службени је у не мање развијеној Аустрији и Швајцарској. Процењује се да
има нешто више од 90 милиона изворних говорника немачког, а да се њиме
служи још око 30 милиона људи.
Извор: Бyка
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АКТУЕЛНО Партнерство „Ер Србије“ и „Етихада“
отворило 600 нових радних места

И НА НЕБУ И НА ЗЕМЉИ

П

артнерство „Ер Србије“ и „Етихад ервејза“ отворило
је више од 600 нових радних места за држављане
Србије, саопштила је српска национална авио-компанија. Више од 300 Срба запослено је у „Етихад
ервејзу“, стратешком партнеру „Ер Србије“, тако да се шире
могућности за запошљавање и отварају нове перспективе
у развоју каријере, што укључује и прву групу младих држављана Србије одабраних за дипломски менаџмент програм.
Партнерство „Ер Србије“ са „Етихад ервејзом“ отворило је
стотине нових радних места, не само у Београду већ и у Абу
Дабију. Близу 200 чланова посаде, четири пилота, 30 радника за рад са путницима на аеродрому и преко 70 других ради
на корпоративним позицијама у разним секторима „Етихад
ервејза“.
У првој половини 2014. године број запослених „Ер Србије“ увећан је за 300 нових професионалаца, већином у ко-

НИШ

ОБЕЋАВАО
ПОСАО У ЕУ

П

олиција трага за И.Т.(33) из Београда због сумње
да је на више интернет сајтова давао огласе у
којима је тражио раднике за привремени рад
у земљама ЕУ и од којих је узимао новац преко пост-нет поштанских услуга, саопштено је из Полицијске управе у Нишу. Пошто би позвао оштећене телефоном и лажно се представио саопштавајући им услове
за одлазак на рад на извођењу грађевинских радова
у иностранству, он је искључивао мобилни телефон.
Сумња се да је преварио више од 70 особа из неколико
градова Србије.
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Тренутно авио-компанија има 50
оглашених слободних радних места
мерцијалној делатности, са фокусом на пословање кол-центара авио-компаније. Снажан раст „Ер Србије“ наставиће да
отвара знатан број нових радних места. Тренутно авио-компанија има 50 оглашених слободних радних места, а у току је
процес запошљавања пилота и кабинског особља.
„Партнерство са Етихад ервејзом доноси много узбудљивих и изванредних могућности за запошљавање држављана Србије. Увећавамо нашу радну снагу и први пут
инвестирамо у вештине које људима пружају више од посла
- нудимо каријере“, изјавио је генерални директор „Ер Србије“
Дане Кондић. Он је казао да је веома поносан што је већ
запослена и прва група жена пилота.

Електропривреда Србије ће запошљавати
нове раднике у производном сектору

МАЊАК РАДНИКА
ВИШАК
ДИРЕКТОРА
„Електропривреда Србије (ЕПС) ће у оквиру реорганизације компаније запошљавати нове раднике
у производном и дистрибутивном сектору, јер ЕПС-у
недостају ти кадрови“, изјавио је в.д. директора ЕПС-а
Александар Обрадовић и најавио да ће се решавати
и питања вишка запослених у секторима у којима се
покаже да их има. Установљено је да у производном и
дистрибутивном делу ЕПС-а нема довољно рудара, инжењера, монтера и да је њихово запошљавање процес
који ће се наставити.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

„Обезбедили смо транспарентност и оглашавање свих
могућности за запошљавање, нешто што се раније ретко догађало, и тако осигурали да сви држављани Србије имају
отворене и једнаке могућности да добију запослење у Ер Србији“, рекао је Кондић.
Председник и генерални директор „Етихад ервејза“
Џејмс Хоган изјавио је да је партнерство између „Ер Србије“
и „Етихад ервејза“ снажно и засновано на сарадњи.
„Велико ми је задовољство што Ер Србија успешно напредује и што видим да способни млади Срби на дипломском
програму у Абу Дабију стичу вештине које ће им заувек остати“, навео је Хоган.
Дипломски менаџмент програм обухвата интензивну обуку у учионици и распоређивање на радне позиције у
одсецима „Етихад ервејза“ у Абу Дабију, које су усклађене са
њиховим плановима за каријеру. Авио-компанија планира
да поново успостави свој програм школовања кадета пило-

Како је почело
„Ер Србија“ је почела са радом као национални авио-превозник Србије 26. октобра 2013. и лети до више од 39 дестинација у Европи, Медитерану и на Блиском истоку, са матичног Међународног аеродрома „Никола Тесла“ у Београду, у
путничком и теретном саобраћају.
та, што ће обезбедити доток међународно квалификованих
младих пилота. Технички сектор „Ер Србије“ је запослио 44
инжењера и техничара који су успоставили капацитете за
линијско одржавање на Међународном аеродрому „Никола
Тесла“ у Београду. Ова одлука је део стратегије да се изгради
снажна база у Србији и одрже највиши стандарди безбедности и одржавања ваздухоплова.

Лесковац
„Тамо где постоји потреба, ЕПС ће отворити своја
врата, а где има вишка запослених и то ћемо морати да
решавамо у оквиру процеса корпоративизације“, рекао
је Обрадовић приликом потписивања уговора о раду
групе од око 80 радника од укупно 1399 који су из предузећа „Колубара услуге“ прешли трајно да раде за Рударски басен „Колубара“. Он је рекао и да потписивање
уговора са радницима у Колубари показује да организационе промене у ЕПС-у не значе само отпуштање и
нешто лоше по раднике, већ и нешто позитивно.
Директор РБ „Колубара“ Милорад Грчић рекао је
да после потписивања уговора о раду са рударима сви
мало мирније могу да спавају када је реч о производњи
угља у „Колубари“ и додао да је то битан моменат за ЕПС
и „Колубару“.
Грчић је прецизирао да су уговори са радницима
потписани на две године и да ће после тога добити уговоре о раду на неодређено време.
„У производном систему ‚Колубаре‘ нема вишка запослених. Због одласка у пензију око 100 радника имамо чак мањи број радника од потребних“, рекао је Грчић.

Бесплатна публикација о запошљавању

ОБУКА У ВЛАСОТИНЦУ И МЕДВЕЂИ
У циљу реализације планских активности за 2014. годину, Филијала Лесковац НСЗ настоји да своје услуге
приближи свим корисницима. Тако је у претходне две
недеље организована обука за активно тражење посла
према програму Клуба за тражење посла, у испоставама Власотинце и Медвеђа. У сарадњи са локалним самоуправама обезбеђен је адекватан простор, како би се на
најприкладнији начин симулирале активности Клуба за
тражење посла.
Полазници обуке су били млади од четвртог до седмог степена стручне спреме који су недавно завршили
школовање и тек треба да уђу у свет рада. Због лоше
материјалне ситуације, удаљености од Лесковца у коме
постоји Клуб за тражење посла, као и немогућности да
им се плате путни трошкови ради доласка на обуку, запослени из филијале и из испостава дошли су у њихову
локалну средину.
Током септембра планирано је одржавање још једне
обуке у Лебану.
М. Стевановић
17.09.2014. | Број 587 |
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САЗНАЈТЕ ВИШЕ Од наших људи с разних страна света у првом полугодишту 2014.
године стигло 1,27 милијарди евра

ЈОШ УВЕК СТИЖУ ДОЛАРИ

Подаци Светске банке показују да је у првој деценији овог века од дијаспоре у Србију стигло
чак 43 милијарде долара. Непосредно или на неки други начин, дијаспора помаже око 800.000
људи у Србији

О

д наших људи с разних страна света у првом полугодишту 2014. године стигло нам је 1,27, а целе 2013. око
2,85 милијарди евра, показују подаци Народне банке
Србије. Посматрано по земљама, највише дознака из
иностранства у првих шест месеци, као и претходних година,
стигло је из Немачке - око 30 одсто, затим из Аустрије - око
16 и Швајцарске - око 12 процената. Пошиљке новца, углавном наше дијаспоре, релативно су стабилан извор девизних
прилива, напомињу из централне банке, јер најчешће стижу
на адресе њихових рођака у Србији који тако плаћају свакодневне потрепштине.
Према рачуници економиста, од почетка овог века у
просеку смо трошили за петину више него што смо зарађивали. Да није било пошиљки девиза „драгих наших” из белог
света, које редовно стижу од друге половине прошлог века, у
Србији би се живело много скромније, а баук државног банкрота закуцао би нам на врата много раније.
Према доступним подацима, 23 одсто становника наше
земље има бар једног члана породице у иностранству, а 11
одсто је анкетарима једног истраживања изјавило да има повремене или редовне приходе од рођака из света. Рачуница
показује да непосредно или на неки други начин дијаспора
помаже око 800.000 људи у Србији.
„Наша дијаспора, у поређењу са припадницима других
народа ван матице, релативно је сиромашна, али редовно и
за наше прилике обилно помаже своје најближе у отаџбини“, тврди Александар Влајковић, из Управе за сарадњу са
дијаспором. „Да није било тих пара, много тога данас у Србији не би било, дуговања за струју била би још већа, а приходи државног буџета знатно мањи“, каже Влајковић.

„Од почетка 2001. до данас с разних страна у нашу
земљу слила се огромна сума девиза, али су дознаке наших
људи, по правилу, биле најредовније и најобилније“, каже др
Млађен Ковачевић, редовни члан Академије економских наука.
„Само по основу такозваних текућих трансфера, у којима доминирају дознаке, од 2001. до краја 2012. у нето износу
стигло је више од 34 милијарде евра. Поређења ради, на име
страних директних и портфолио инвестиција у том периоду инкасирали смо знатно мање - око 19,5 милијарди евра“,
каже Ковачевић.
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Његов колега Владимир Гречић слаже се са оценом да
се наша дијаспора не може сврстати у богатију, али је истина
и да наши људи расути по белом свету не заборављају своје у
земљи порекла. Гречић подсећа да је истраживање аналитичара Светске банке показало да је по просечном износу пристиглих дознака по становнику од 2000. до 2009. године наша
земља била на петом месту међу рангираних 155 држава.
Према подацима Светске банке, у првој деценији овог
века од дијаспоре је путем дознака у Србију стигло чак 43
милијарде долара и дознаке су чиниле чак 13,7 одсто бруто
домаћег производа. По тој рачуници, од 2000. до 2010. у Србију је стигло 2,5 пута више дознака него директних страних
инвестиција.
„Заузврат држава би тим нашим људима требало да
помогне да опстану, бар да сачувају свој језик, културу и
успомену на земљу из које потичу. Нажалост, не чинимо ни
толико. Искуство говори да новац у Србију шаље углавном
старија генерација исељеника. Све више људи одлази, али је
наша дијаспора све мања, јер асимилација чини своје“, сматра Александар Влајковић и додаје да међу више од четири
милиона људи српског порекла расутих по свету има много оних који би могли да допринесу препороду земље. Упркос многим покушајима, мало о њима знамо. Досадашња
настојања да се приволе да инвестирају у Србији нису дала
очекиване резултате.
Владимир Гречић каже да је недопустиво мало девизних дознака уложено у продуктивне инвестиције које доносе
доходак и отварају нова радна места.
Извор: Политика
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

САЗНАЈТЕ ВИШЕ - АЗЕРБЕЈЏАН Широки простор за сарадњу Србије са
једном од најбржерастућих економија света

МИЛИОН НОВИХ РАДНИХ МЕСТА
У последњих десет година у Азербејџан уложене инвестиције у вредности од 190 милијарди
долара. За последњих десет година отворено више од милион нових радних места, док
незапосленост износи око пет одсто. Раст ненафтног сектора привреде у 2013. износио 10 одсто

Р

азвој стратешког партнерства Србије и Азербејџана има широке могућности и у будућности се могу
очекивати нове странице плодне сарадње две земље
на свим нивоима, оцењује у изјави за „Танјуг“ први
потпредседник Српско-азербејџанске привредне коморе мр
Драган Вујовић, уз напомену да Азербејџан за Србију није
обична држава. Могућности развоја односа Вујовић илуструје значајним пројектима који сведоче о потенцијалима
Азербејџана, а подсећа да су почетак 2014. године обележили интензивни контакти и сусрети две земље.
„Делегација Министарства одбране, предвођена министром одбране Закиром Хасановим, боравила је у Србији у фебруару 2014. године. Почетком марта у Београду
је одржана седница Међувладине комисије за трговинску и
економску сарадњу између Републике Србије и Републике
Азербејџан. Када су у мају Србију задесиле страшне поплаве, Азербејџан је међу првима пружио хуманитарну помоћ
у износу од 400.000 евра“, каже Вујовић и додаје да су прошле године, приликом званичне посете председника Републике Србије Томислава Николића Републици Азербејџан,
председници две државе потписали Декларацију о пријатељским односима и стратешком партнерству, те смо данас
на међународној сцени пример партнерства и пријатељства
хришћанске и муслиманске земље.

Азербејџан је међу првима Србији после поплава пружио хуманитарну помоћ у износу
од 400.000 евра
Азербејџан се, као и Србија, налази у важном, али геополитички осетљивом региону, а изабрао је пут неприступања
војним блоковима и активно учествује у Покрету несврстаних.
„Без обзира на сукоб са суседном Јерменијом и грађански рат почетком деведесетих година, Азербејџан је успео да
забележи економски развој на 80 одсто територије“, објашњава Вујовић и напомиње да је за последњих десет година отворено више од милион нових радних места. Незапосленост
износи око пет одсто, а спољни дуг укупно осам одсто БДП,
што превазилази чак и неке развијене европске земље.
„У последњих десет година у земљу су уложене инвестиције у вредности од 190 милијарди долара, а прошле године
достигнут је рекордни показатељ од 28 милијарди долара
уложених током једне године. Само током прошле године
раст ненафтног сектора привреде износио је 10 одсто. Стабилност обезбеђује и високи степен поверења становништва
према политици, која се спроводи под руководством предБесплатна публикација о запошљавању

седника Илхама Алијева“, каже Вујовић и наводи неколико великих пројеката који су реализовани у овој земљи
последњих година. Један од њих је АСАН Хидмет или Државна агенција за социјалне услуге и социјалне иновације при
председнику Републике Азербејџан.
„АСАН Хидмет у преводу значи ‚једноставне услуге‘. То је
увођење идеје ‚задовољног клијента‘ у државну управу, интеграција базе података државних структура и усавршавање
електронских услуга у земљи. У центрима АСАН Хидмет за
свега неколико минута грађани Азербејџана могу да региструју документа грађанског статуса, добијају личне карте,
све врсте потврда и слично“, објашњава Вујовић. Према његовим речима, сличне структуре постоје и у Грузији, Русији,
Естонији, Казахстану, али баш таква не постоји нигде у свету.
„У складу са циљевима постављеним у концепцији развоја ‚Азербејџан 2020‘, јавила се потреба за јачањем висококвалификованог кадровског потенцијала у свим сферама
економије. До 2013. године у оквиру АДА универзитета већ су
функционисале школе за државну управу, међународне односе, бизнис, информационе технологије, као и за природне и
друштвене науке“, каже Вујовић.
Председник Србије Томислав Николић је током посете
Азербејџану посетио ову институцију, као и изложбу посвећену Иви Андрићу.
За потребе транспорта азербејџанске нафте и гаса у Европу покренути су и пројекти „Баку-Тбилиси-Џејхан“ и „Баку-Тбилиси-Ерзурум“, а у сарадњи са Турском и Грузијом
Азербејџан је покренуо изградњу железничке пруге Баку-Тбилиси-Карс, као обнову дела Великог пута свиле.
Вујовић оцењује да се Азербејџан, као мултикултурална земља у којој сложно живе представници свих верских и
етничких група, увек одликовала традицијом религиозне и
расне толеранције.
„Овај модел мултикултурализма је добио бројна признања и изван граница земље. Практична примена азербејџанског мултикултурализма је рестаурација Бајракли
џамије у Београду и изградња Цркве Свете Петке у Новом
Саду“, објашњава Вујовић и подсећа на пројекат „Поверење“,
који је реализован уз подршку Азербејџана под мандатом УН
уз помоћ приватних азербејџанских инвестиција у Добоју.
Овај пројекат, у вредности преко 40 милиона евра, предвиђа
изградњу фабрике за прераду пољопривредних производа
под брендом „Босанка“, где ће радити представници три етничке групе: Срби, Хрвати и Бошњаци.
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АДРЕСЕ ФИЛИЈАЛА НСЗ
Београд

Крагујевац

Светозара Марковића 37
тел. 034/505-500

Нови Пазар

Пријепоље

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

Нови Сад

Јагодина

Љубише Урошевића 16
тел. 035/201-011

Крушевац

Чачак

Алберта Томе 2
тел. 021/4885-500

Зрењанин

Ниш

Ратка Вукићевића 3
тел. 018/501-200

Лесковац

Шабац

Сарајлијина 4
тел. 023/519-800

Кикинда

Пирот

Кнеза Милоша 59
тел. 010/305-000

Пожаревац

Лозница

Доситејева 24
тел. 0230/411-700

Панчево

Прокупље

Цара Лазара 49
тел. 027/320-000

Смедерево

Војводе Радомира Путника 20
тел. 013/306-800

Косовска
Митровица

Вршац

Бор

Феликса Милекера 21
тел. 013/802-400

7. јула 29
тел. 030/453-100

Ужице

Сомбор

Зајечар

ПОКРАЈИНСК А СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊE

Апатински пут 1
тел. 025/464-000

Николе Пашића 77
тел. 019/444-500

Сремска
Митровица

Ваљево

Светог Димитрија 31
тел. 022/638-800

Суботица

Трг слободе 3/3
тел. 024/644-600

Владике Николаја 1
тел. 014/295-600

Врање

Тодора Шпанца 1
тел. 017/407-100

Краљево

Цара Душана 78
тел. 036/302-000
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Шабана Коче 18
тел. 020/330-000
Балканска 33
тел. 037/412-501
11. октобра 25
тел. 016/202-400
Шумадијска 31
тел. 012/538-100
Др Миладина Милића 2
тел. 026/633-900

Санџачких бригада 11
тел. 033/719-011
Жупана Страцимира 35
тел. 032/303-700
Масарикова 31
тел. 015/361-700
Кнеза Милоша 3
тел. 015/879-700

Џона Кенедија бб
тел. 028/420-600

Железничка 22
тел. 031/590-600

Нови Сад

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

ПОКРАЈИНСК А СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊE

Косовска Митровица
Дрварска 10
тел. 028/423-090

