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Електричари, не само старијих већ и средњих генерација, занат нису стицали само у клупама, већ и на
дрвеним бандерама, на које су се пењалицама пели као
веверице. Данас свршени ученици машинских школа
не умеју да користе ни брусилицу. Пракса је давно протерана из школа. По свему судећи, школске 2016/2017.
она се враћа с новим нобл именом - дуално образовање,
оним које је и пре Шувара на овим просторима постојало, а опстало у Немачкој, где више од 80 одсто ђака из
трогодишњег образовања посао нађе управо код послодаваца код којих су имали праксу. О овдашњим изазовима и очекивањима у Теми броја.
Уговор о раду са нула радних сати послодавце не
обавезује да запосленом обезбеде посао, нити раднику гарантује минималан број плаћених сати, а радник
при томе пристаје да буде на располагању за рад ако и
када буде потребно. Ово није тековина сунчаних поља
Луизијане и некадашњих берача памука, већ ајфон генерације. О таквом ангажману 1,4 милиона Британаца
на страни Сазнајте више.
Захтев Европске комисије буши још једну рупу на
каишу најстаријих. ЕК затражила је од Хрватске да десет година пре планиране 2031. повећа старосну границу за одлазак у пензију на 67 година. Ни радницима
у Емиратима не цветају руже: мартовски штрајк неколико стотина радника имиграната у срцу финансијске
области Дубаија. Тражили су веће плате. Наравно, то
није разлог да британски инвестициони банкар и члан
познате банкарске породице Ротшилд, лорд Џејкоб Ротшилд, упозори да је актуелна геополитичка ситуација
у свету најтежа још од Другог светског рата и да је у
највећој мери изазвана тиме што се власти у многим
чланицама ЕУ нису позабавиле структурним реформама. О економским вестима на петој страни Послова.
Број дипломираних новинара у Србији из године у
годину опада. Више од 50 одсто припадника седме силе
не би волело да им деца крену њиховим стопама, док
би свега четири одсто становништва желело да се бави
овим послом. О тој професији на страници Друштво.
Судећи према статистичким подацима, Суботичане очекују бољи дани: у овом граду у прва два месеца
настављен је пад броја незапослених - за око 1.600 мање
у односу на исти период 2014. У истом периоду, са евиденције НСЗ запослена су 724 незапослена на територији Севернобачког округа, што је повећање у односу на
исти период прошле године, у коме је посао пронашло
514 незапослених. Статистика неће помоћи ливцима из
Кикинде, јер је више од 300 њих одлуком словеначке
компаније „Цимос“ остало без посла. О томе на нашој
трећој страни.
Једна од актуелних информација је да на евиденцији НСЗ у Нишу тренутно нема дипломираних фармацеута и професора немачког језика. „Дани каријере
2015“ одржани су прошле недеље 21. пут, у београдском
хотелу „Краун плаза“. Сваке године око 200 младих добије праксу или посао захваљујући овом сајму. О њиховим првим корацима у каријери на страни Актуелно.
У Србији је много тога немогуће, али и могуће да
посао са факултетском дипломом добијете за један дан.
Како - објашњава Уна Љубоја на осмој страни Послова.
Милош Чолић

ПРИВРЕДА У Суботици у прва два месеца ове године настављен пад броја незапослених

БОЉИ ДАНИ ЗА СУБОТИЧАНЕ

Према статистичким подацима, на крају фебруара 2015. године у Суботици је евидентирано
10.158 незапослених, што је за око 1.600 мање у односу на исти период 2014.

У

Суботици је у прва два месеца ове године настављен
пад броја незапослених на евиденцији Националне
службе за запошљавање, показују подаци суботичке филијале НСЗ. Према статистичким подацима, на
крају фебруара 2015. године у Суботици је евидентирано
10.158 незапослених, што је за око 1.600 мање у односу на
исти период прошле године, када је регистровано 11.711 незапослених.
Посматрано према старосној структури, евидентирано
је 2.380 незапослених лица старости до 30 година, што је 24
одсто укупног броја незапослених Суботичана. Број лица старијих од 50 година износи 3.355, што је око 32 одсто укупног
броја незапослених.
Заступљеност жена на евиденцији је око 48 одсто, што је
смањење у односу на раније трендове, када је незапосленост
жена и мушкараца била подједнака. Посматрано по степену стручне спреме, 90 одсто незапослених има први, други,
трећи или четврти степен стручне спреме, док сваки десети
незапослени има диплому више школе или факултета.
„Највећи број незапослених, око 18 одсто, на посао чека
од 1 до 2 године, а око 10 одсто до 3 месеца“, речено је „Танјугу“ у Филијали Суботица НСЗ.
Број незапослених особа са инвалидитетом у Суботици
износи 413, док је 180 запослено током прошле године. У прва
два месеца ове године, са евиденције НСЗ запослена су 724
незапослена на територији целог Севернобачког округа, који
покрива ова служба, што је повећање у односу на исти период прошле године, у коме је са евиденције посао пронашло
514 незапослених.

У прва два месеца ове године са евиденције
НСЗ запослена су 724 лица на територији
Севернобачког округа, што је повећање у
односу на исти период прошле године, када је
посао пронашло 514 незапослених

Словеначка компанија „Цимос“ затвара један погон у Ливници „Кикинда“

ТРИСТА ЛИВАЦА БЕЗ ПОСЛА

Рачунајући и прошлогодишње отпуштање, број радника који су остали без посла и
готово без шанси да нађу ново радно место сада се попео на око 500
После одлуке словеначке компаније „Цимос“ да затвори један погон у Ливници
„Кикинда“, више од 300 радника ће остати без посла, а представници синдиката тврде да немају начина да им помогну. „Када је у питању деловање синдиката, једноставно смо стављени пред свршен чин, ту не можемо много шта да урадимо“, изјавио
је за Радио-телевизију Војводина (РТВ) председник Међуопштинског већа Савеза
самосталних синдиката Илија Дрљић. Он је рекао да су послодавци очигледно морали да донесу одлуку да 326 радника прогласе технолошким вишком, што ће се
десити у наредних 90 дана, као што пише и у програму који је достављен синдикату
на мишљење. „Цимос“ је раније облазложио да је одлука о затварању погона „Топли
делови“ последица економске кризе, потешкоћа у пословању и прилагођавања диктатима тржишта.
„Компанија је припремила програм реструктурирања, како би се консолидовали они погони аутомобилске индустрије који се квалитетом и конкурентношћу могу
одржати на тржишту“, саопштио је „Цимос“, додајући да се због тога мора одрећи
мање профитабилних производних целина у читавом систему, па нажалост и у Ливници „Кикинда“. Рачунајући и прошлогодишње отпуштање у кикиндској ливници,
број радника који су остали без посла и готово без шанси да нађу ново радно место
сада се попео на око 500.
„Овде је највише погођена групација људи од 30 до 50 година старости. То су
радници који нити почињу радни век, нити су близу пензије. Људи су сада у ситуацији да не знају шта ће сами са собом, у граду у којем је немогуће наћи посао“, рекао
је Дрљић.

ДРУШТВО У сфери медија у Србији запослена 53.281 особа

СЕДМА СИЛА У ПОВЛАЧЕЊУ
Број дипломираних новинара из године у годину опада. На евиденцију НСЗ
пријављено је 1.149 новинара, од којих 624 има високу стручну спрему. Више од
50 одсто новинара не би волело да им дете крене њиховим стопама

На евиденцији Националне службе за запошљавање Србије налази се и
1.149 новинара, а прецизни подаци о
броју запослених медијских радника у
Србији не постоје, показују резултати
истраживања радно-правног статуса
новинара, спроведеног у оквиру пројекта „Партнерство за развој медија у Југоисточној Европи“, од јула до новембра
2014. године.
„Према последњем попису из 2011.
године, у сфери медија запослена је
53.281 особа, што је 2,1 одсто економски активног становништва. Међутим,
међу њима су и програмери, продуценти, техничка лица. На евиденцију
Националне службе за запошљавање
пријављено је 1.149 новинара, од којих
624 има високу стручну спрему“, рекао
је истраживач Дејан Кожул, наводећи
да годишње са неколико факултета
изађе у просеку неколико стотина дипломираних новинара, а питање је где
они завршавају.
„Број дипломираних новинара из
године у годину опада. Прошле године
на Факултету политичких наука дипломирала су 122 новинара, док их је 2011.
Филозофски факултет, Нови Сад
Дипломирали 2008-2014:
Основне студије		
139
Основне академске студије 234
Мастер академске студије
67

Свега четири одсто
становништва
жели да се бави овим
послом

било 193. Новинари су у горој позицији
и од пензионера“, навео је Кожул.
Колико је новинарство неатрактивно занимање, најбоље илуструје
податак да би свега четири одсто становништва желело да се бави овим
послом, док више од 50 одсто новинара

Факултет за медије и комуникације „Сингидунум“
Година
Дипломираних

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

86

143

147

174

Факултет лепих уметности (менаџмент у медијској продукцији)
Година
Дипломираних

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

45

70

38

38

Факултет лепих уметности (менаџмент у медијској продукцији)
Година
Дипломираних

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

45

70

38

38

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

53

40

34

37

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

193

162

158

122

Филозофски факултет, Ниш
Година
Дипломираних

Факултет политичких наука, Београд
Година
Дипломираних
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не би волело да им дете крене њиховим
стопама.
Недостатак новца, ниске плате,
доминација таблоидног садржаја, политички и финансијски притисци представљају кључне проблеме који
медијске раднике ометају у послу, према мишљењу самих новинара. Од осам
испитаних, шест новинара тражило је
да не буде именовано, јер разговор о
радно-правном статусу није допуштен
по уговорима с медијским кућама у
којима су запослени.
Поред ових општепознатих чињеница, у оквиру истраживања „Радно-правни статус новинара у Србији“
представљене су и неке мање познате:
не постоје подаци о броју запослених
медијских радника, трећина хонорарних радника зараду прима на руке, а
више од половине медијских кућа има
нетранспарентно власништво.
Уговори о раду су, по речима Кожула, без клаузула о праву на приговор
савести и без обавезе поштовања етичких стандарда. Како је истакао, испитани сматрају да је проблем систематски и да не постоји воља да се реши, да
нема солидарности међу новинарима и
новинарским удружењима, а синдикате доживљавају као невидљиве и ирелевантне.
А.Б.

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

ГОРЕ-ДОЛЕ Европска комисија тражи од Хрватске

ПРОДУЖИТИ

РАДНИ СТАЖ И
СМАЊИТИ ПЕНЗИЈЕ

Протест јужноазијских имиграната

РАДНИЦИ У ДУБАИЈУ
ТРАЖЕ ВЕЋЕ ПЛАТЕ

Неколико стотина јужноазијских радника имиграната је прошле недеље протестовало у срцу финансијске
области Дубаија, тражећи веће плате. Радници обучени у
зелена грађевинска одела и са шлемовима привремено су
блокирали саобраћај и виђени су како преговарају са полицијом. Захтевају веће плате за рад на Фонтани погледа,
где се по пројектима предузећа „Емар пропертис“ граде
луксузни станови, преноси АП.

Европска комисија (ЕК) затражила је од Хрватске да десет година пре планиране 2031. године повећа старосну границу за одлазак у пензију на 67 година, пише „Вечерњи лист“.
„За ЕК је проблем што код нас само 13 одсто корисника
пензија има 40 и више година радног стажа, па је и удео просечне бруто пензије у просечној бруто плати само 31 одсто.
Предвиђа се да ће 2030. тај удео бити 27, а 2060. 22 одсто“,
рекла је Маријана Бађун, са Института за јавне финансије, и
истакла да ће пензије бити готово 30 одсто ниже него данас.

МАКЕДОНИЈА

ПОВЕЋАН БРОЈ
Упозорење банкара лорда
ЗАПОСЛЕНИХ У
Џејкоба Ротшилда
ИНДУСТРИЈИ СВЕТСКА ПРИВРЕДА
У НАЈГОРЕМ СТАЊУ
ОД РАТА

Број македонских радника у индустрији у јануару ове
године повећан је за 3,5 одсто у односу на исти месец лани,
саопштио је Државни уред за статистику. Раст од 4,4 одсто
забележен је у прерађивачкој индустрији, док је у вађењу
руда и камена забележен пад од 3,7 одсто, преноси портал
„Економски“.
Поред главних индустријских група, пораст запошљавања су забележили и интермедијарни производи (осим
енергије) - за 5,9 одсто, капитални производи - за 30,5 одсто и
трајни производи за широку потрошњу - за 3,4 одсто.

Бесплатна публикација о запошљавању

Британски инвестициони банкар и члан познате банкарске породице Ротшилд, лорд Џејкоб Ротшилд, упозорио је
да је актуелна геополитичка ситуација најтежа још од Другог светског рата. Он је у годишњем извештају инвестиционог фонда „РИТ Капитал партнерс“, чији је председник, упозорио улагаче на хаос, екстремизам и агресију широм света,
посебно указујући на ужасне проблеме у Европи, пренео је
британски лист „Телеграф“.
„Поред тешке економске ситуације, инвеститори се суочавају са геополитичком ситуацијом која је можда најгора
још од Другог светског рата“, истакао је лорд Ротшилд у извештају за 2014. годину. Тај 78-годишњи банкар је навео да
је то резултат хаоса и екстремизма на Блиском истоку, руске агресије и експанзије, као и ослабљене Европе, која бележи веома високу незапосленост, у највећој мери изазвану
тиме што се власти у многим чланицама ЕУ нису позабавиле
структурним реформама.
18.03.2015. | Број 613 |
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ТЕМА БРОЈА Промена уписне политикесредњошколци у Србији у складу са
будућим потребама на тржишту рада

ПРАКСОМ
ДО ПОСЛА

Примена система дуалног образовања
смањиће незапосленост младих испод
10 одсто. Радна група Министарства
просвете до јуна ће завршити студију
по којој ће дуално образовање бити
уведено 2016/17. Више од 80 одсто ђака
из дуалног трогодишњег образовања
у Немачкој посао нађе управо код
послодаваца код којих су имали праксу

Н

акон изјаве премијера Александра Вучића да ће у
Србији ускоро почети дуално образовање, из Министарства просвете стижу најаве о промени уписне политике у складу са будућим потребама на тржишту
рада. Већа повезаност образовања и привреде кључ је дуалног система, чије се увођење најављује и у школама у Србији,
вероватно већ од идуће године. Такав систем дао је значајне
резултате у земљама Европе и Азије, а у Србији је тек у зачетку и примењује се у седам стручних школа.
Овај модел образовања популарише трогодишње школе
и занате, који су последњих година мање популарни. Идеја
је да се цео систем усклађује са привредом, и то зато што
би учесници имали интензивну практичну наставу у предузећима у којима би се касније и запошљавали. Привредници
се слажу да образовни систем треба што више прилагодити
потребама привреде. И министар просвете већ разговара са
наставницима и директорима о томе како се понуда школа
може прилагодити потребама привреде и локалних заједница.
Уз подршку немачког ГИЗ-а (Немачка организација за
техничку сарадњу), у средњим школама у Србији већ се развијају нови трогодишњи профили, као што су индустријски
механичар, бравар, заваривач и ливар и електричар, и то у
сарадњи са неколико компанија. Модел је већ почео да се
примењује у Машинској школи у Краљеву, Техничкој школи у
Суботици, Политехничкој школи у Крагујевцу, као и у Новом
Саду, Обреновцу, Лазаревцу и Младеновцу.

Велика и улагања и очекивања
„Дуално образовање је веома скупо улагање у образовање, али је то дугорочна инвестиција. Зато очекујемо да ће
велике компаније препознати шансу и прикључити нам се.
Ово за њих није само класично проналажење добрих будућих
радника, већ је унапређивање и постојећих запослених, јер
мајстори који раде са ђацима морају да буду не само стручни
у свом послу, него и да умеју да пренесу своја знања“, каже др
Срђан Вербић, министар просвете.
Министарство просвете формирало је радну групу у
којој су и представници Министарства привреде, Завода за
унапређивање образовања и васпитања, Националне службе
за запошљавање, Привредне коморе и ГИЗ-а. Њихов посао је
да до јуна заврше студију по којој ће дуално образовање бити
уведено 2016/17. године.
Послодавци се слажу да би овај модел образовања био
за њих користан. Зоран Дракулић, власник компаније „Ист
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Mодел се већ примењује у Машинској школи у
Краљеву, Техничкој школи у Суботици, Политехничкој школи у Крагујевцу, као и у Новом
Саду, Обреновцу, Лазаревцу и Младеновцу
поинт“, каже да би све компаније у Србији примале људе који
у средњим школама покушавају кроз праксу да раде.
„Ми смо први школовали много људи и као компанија
и преко нашег удружења ‚Привредник‘. Добро је што данас
на школовању имамо преко 50 људи“, наглашава Дракулић.
Слично мишљење има и власник Ај-ти-ема (ITM) Топлица Спасојевић, који каже да је учење кроз рад добра комбинација, јер на тај начин послодавац добије много спремнијег
радника, који може одмах да се укључи у производни процес.

Брже запошљавање уз подстицаје
Подаци које су представили немачки партнери кажу да
више од 80 одсто ђака из дуалног трогодишњег образовања
у Немачкој посао нађе управо код послодаваца код којих су
имали праксу. У Швајцарској се у систему дуалног образовања налази 128 образовних профила, а за сваки профил задужена је нека друга компанија.
Жељко Сертић, министар привреде, истиче да је по
овом питању међуресорна сарадња министарстава веома
важна.

Добре и лоше стране
„Деца проводе некада три, четири дана на радном месту,
имају уговор о раду са одређеном фирмом и кроз рад стичу
вештине важне за посао. Сматра се да тај систем доводи до
смањења незапослености, која је код нас велики проблем“,
каже Александар Бауцал са Института за психологију.
Стручњаци указују и на лоше стране дуалног система образовања, које су, истина, мање од користи које друштво има.
„Цена која се плаћа у овим земљама је велика неправедност у образовању. Постоје велике разлике између деце, поготову између деце која припадају различитим слојевима.
Друга ствар је што се ту жртвују неке опште компетенције,
јер ти млади људи, поред тога што треба да се запосле, треба да буду и грађани у неком друштву“, каже Бауцал.

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

„Причали смо са министром Вербићем и инсистираћемо
на томе да се већ од петог разреда основне предузетништво
уведе барем као факултативни предмет, да младе људе
образујемо, да им кроз једноставне и лагане примере омогућимо да ако се једног дана одлуче за ту идеју, заиста буду
спремни да то и раде“, каже министар Сертић.
Систем дуалног образовања дао је резултате у многим
европским земљама, у којима је захваљујући томе незапосленост младих испод 10 одсто, сматра и председник Привредне коморе Србије (ПКС) Марко Чадеж. Он је навео да се
не ради о пракси, већ о ученику који је запослен у одређеној
компанији.
„Слични концепти су били и у старој Југославији. Овај модел је дао резултате у европским земљама. Показало се кроз
искуства у другим земљама да дуални систем даје најбоље

„Учење кроз рад је добра комбинација, јер
на тај начин послодавац добије много
спремнијег радника, који може одмах да
се укључи у производни процес“, сматра
власник Ај-ти-ема Топлица Спасојевић

резултате. Погледајте незпосленост младих. У земљама које
имају дуално образовање незапосленост је испод 10 одсто, у
Немачкој је седам зарез нешто, у Аустрији девет. У Србији је
незапосленост 42 одсто“, казао је Чадеж и додао да компаније
које буду запошљавале младе људе тиме улажу у будућност,
а да ће се у циљу њихове анимације разговарати о разним
подстицајима, међу којима је и ослобађање од пореза.

„Инсистираћемо да се већ од петог разреда
основне предузетништво уведе барем као
факултативни предмет“, каже Жељко Сертић, министар привреде
Уз напомену да се дуални систем не може преко ноћи
организовати, Чадеж је навео да је улога ПКС у том процесу
да буде веза између привреде и образовног система.
„Улога би била да разговара са привредом и анимира је
да учествује у овом процесу. Зато и радимо на реорганизацији целог система. Без ефикасне ПКС не можете да развијете
овај план“, казао је Чадеж.
Бесплатна публикација о запошљавању

У Швајцарској се у систему дуалног образовања налази 128 образовних профила, а за
сваки профил задужена је нека
друга компанија...
Неповољна ситуација је и када се ради о запошљивости младих. Поставља се питање колико су стечена знања,
вештине, способности и личне карактеристике појединаца корисне у добијању
посла? Ово је посебно важно ако се има
у виду да се услед економског напретка и технолошких промена потребе тржишта рада стално мењају, те је потреба
за стручним, добро обученим кадровима
веома изражена. Образовање и профил
образовања су пресудне одреднице у
будућем статусу младих на тржишту
рада. Може се рећи да је непоседовање
одговарајућих квалификација један од
основних узрока незапослености младих
у Србији данас.
„Стратегијом запошљавања предвиђено је да активне мере запошљавања младих буду циљно оријентисане
и усклађене са специфичним потребама
младих и уједно усмерене на стварање
могућности за продуктивно запошљавање и ефикасан прелазак са школовања на рад. Посебан
изазов су млади без радног искуства и млади који рано напуштају школу и чији је ниво квалификација низак. Додатно
образовање и обуке, кратки тренинзи чији је циљ подизање
нивоа компетенција и знања, првенствено су усмерени на
младе без квалификација и са ниским нивоом квалификација“, каже Љиљана Џувер, помоћница министра рада задужена за област запошљавања.
Поред приоритетног укључивања младих у активне
мере запошљавања, од 2013. развијају се и посебни пакети
услуга за младе. Пакет услуга подразумева сет корака које
ће НСЗ пружити свакој младој особи која се пријављује да
тражи посао, са циљем превенције застаревања знања и
вештина и брзог деловања у циљу проналажења посла.
„Пакет услуга подразумева процену запошљивости
лица, утврђивање индивидуалног плана запошљавања и
мера које су најпогодније за активацију лица и посредовање
у запошљавању или укључивање у конкретну меру - стручна
пракса, програм подршке предузетништва, програм функционалног образовања, стицање практичних знања и друго.
Циљ пакета је да се обезбеди веће учешће младих у програмима запошљавања, већи број младих укључен у стручну праксу и повећан број младих укључен у обуке“, истиче
Љиљана Џувер.
Весна Пауновић
18.03.2015. | Број 613 |
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ЛАКШЕ ДО ПОСЛА Док неки годинама неуспешно траже посао, неки га нађу из
прве. Ово је прича Уне Љубоја

НИЈЕ ЧЕКАЛА НИ ДАН

„Имала сам срећу. Како бих другачије објаснила то што сам на дан када
сам се пријавила на биро после дипломирања добила посао“, каже Уна
Љубоја (29) из Београда

О

ва прича није свакидашња и
ретко се чује од особа на евиденцији Националне службе за
запошљавање. Није уобичајен
ни пут до посла 1,7 милиона запослених који имају срећу да у Србији раде.
Истог дана када је Уна дошла у НСЗ да
се пријави да тражи посао - посао је и
добила!
„Дипломирала сам на Правном факултету у Београду, у септембру 2011.,
а на биро сам се пријавила крајем октобра. Сећам се, дошла сам с мора, купила радну књижицу, понела документа
и правац Гундулићев венац. Пријавим
се на шалтеру, службеник ме упути

Код послодавца је пресудно и какав вам је став.
Важно је да позитивно
размишљате

код референта задуженог за дипломиране правнике да видим да ли већ има
нешто у понуди од посла...“, сећа се Уна.
У канцеларији Борка Ристић, саветница за запошљавање, задужена
баш за правнике. Каже да је пре пола
сата звао један адвокат, да су му потребни приправници и да жели баш
оне који су пријављени у Националној
служби. Понудила јој је да запише број
телефона и позове адвоката, чак јој је
сугерисала да га одмах позове. Штавише, охрабрила ју је речима: „Ма, кад вас
виде тако ведру, сигурно ће вас примити“.
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„Одмах сам га из канцеларије позвала, још у шоку, не знајући шта да кажем, буквално ми је госпођа Борка суфлирала, јер никад до тада нисам имала
разговор за посао. Ма, никад нисам ни
радила, чак ни преко омладинске или
студентске. И позовем канцеларију, где
ми се јавила девојка која је тамо радила, а која ми је у међувремену постала
другарица, и саопшти ми да сутрадан
дођем на разговор за посао“, прича Уна.
И оде на разговор за посао, крајње
скептична у његов исход. Разговарала
је са адвокатом - потенцијалним послодавцем, који јој је рекао да још има кандидата, као и да један има бољи просек
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од ње. После седам дана су је позвали и
рекли да је добила посао и да сутрадан
почиње да ради.
„После сам чула да је било укупно осам кандидата. Ја сам, ето, имала
срећу да је девојка с бољим просеком
одустала, а пошто сам ја била следећа
у конкуренцији, дошла сам заправо на
њено место. Две године сам радила у
тој канцеларији“, каже Уна.
Сада када се присети тог сплета околности, истиче да је не би
обесхрабрило да је тада нису примили,
мада не би била ни разочарана. Као резервну варијанту планирала је да иде
од врата до врата адвокатских канцеларија. Од њене генерације данас ретко
ко не ради. Већина има посао, раде по
судовима и код адвоката, углавном као
приправници.
„Мислим да је врло важно бити
неоптерећен у потрази за послом. Код
послодавца је пресудно и то какав вам
је став. Важно је да имате позитивно
размишљање, чак и кад не прођете.
Имајте вере. Сигурно постоји место где
ће вас примити. Посао се не чека, већ
се тражи“, каже Уна Љубоја, која је у
међувремену завршила приправнички
стаж, положила правосудни испит и испунила услов да постане адвокат.
Извор: „Блиц“

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

На основу члана 43 и 59 Закона о запошљавању и осигурању за
случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10), члана
11 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09), као и потписаног Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања између
Општине Пирот и Националне службе за запошљавање бр. 10/215 од 04.02.2015. године, а у складу са Локалним акционим планом запошљавања Општине Пирот за 2015. годину, усвојеним на
седници Општинског већа Општине Пирот дана 21.01.2015. године

Општина Пирот у сарадњи са Националном
службом за запошљавање - Филијалa Пирот
Расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
НЕЗАПОСЛЕНИМ ЛИЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ
ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ, У 2015. ГОДИНИ, НА
ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ПИРОТ
I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Субвенција за самозапошљавање намењена је незапосленим
лицима која се воде на евиденцији Националне службе за запошљавање са пребивалиштем на територији општине Пирот (у
даљем тексту: Национална служба) и имају завршену обуку за
започињање сопственог посла.
Субвенција за самозапошљавање додељује се незапосленом у једнократном износу од 160.000,00 динара, ради оснивања радње,
задруге или другог облика предузетништва, као и оснивања привредног друштва, уколико оснивач заснива у њему радни однос.
Незапослени који оствари право на субвенцију за самозапошљавање у обавези је да обавља регистровану делатност најмање 12
месеци.
Право на субвенцију може се остварити и удруживањем више
незапослених, оснивањем привредног друштва ради самозапошљавања. Уколико се више незапослених удружи, у складу са
законом, свако лице појединачно подноси захтев за самозапошљавање и остваривање права на субвенцију од 160.000,00 динара.
Право на субвенцију за самозапошљавање не може да
оствари незапослени:
- за обављање делатности у области експлоатације угља, трговине, примарне пољопривредне производње, финансијских услуга,
мењачница, игара на срећу, такси услуга, у складу са списком
делатности објављеним на сајту Националне службе и огласној
табли Националне службе - Филијале Пирот;
- за обављање послова/делатности за које је решењем о инвалидности или решењем о процени радне способности и могућности
запослења или одржања запослења утврђено да особа са инвалидитетом не може да их обавља;
- за оснивање удружења грађана;
- који је остварио право на исплату субвенције за самозапошљавање по јавном позиву Националне службе за запошљавање за
2015. годину;
- који је остварио право на исплату новчане накнаде у једнократном износу за самозапошљавање и
- који је користио субвенцију за самозапошљавање по јавном позиву Националне службе у току претходне 3 године, рачунајући од
дана одобравања средстава.
У току трајања Јавног позива незапослени може само једном поднети захтев за одобравање субвенције. Јавни позив за доделу субвенције за самозапошљавање представља основ за добијање de
minimis државне помоћи.
Јавни позив је отворен до исцрпљивања финансијских средстава за ову намену, почев од дана објављивања у локалном
Бесплатна публикација о запошљавању

листу „Слобода“ (14.03.2015.), а биће објављен и на сајту Националне службе за запошљавање и Општине Пирот, као и на огласним таблама Општине Пирот и Филијале Пирот.
II ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА
Услови
Право на доделу субвенције за самозапошљавање може остварити
незапослени ако је:
- поднео захтев са бизнис планом;
- пријављен на евиденцију незапослених Националне службе, са
пребивалиштем на територији општине Пирот, најмање месец
дана пре дана подношења захтева, а aко је подносилац захтева особа са инвалидитетом време проведено на евиденцији није
услов за учешће у јавном позиву и
- завршио инструктивну обуку за самозапошљавање по плану
и програму обуке у организацији Националне службе или друге
одговарајуће организације.
Документација за подношење захтева:
- захтев са бизнис-планом на прописаном обрасцу;
- доказ о завршеној обуци, уколико није завршена у организацији
Националне службе;
- обавештење подносиоца захтева о свим другим de minimis државним помоћима које је добио у претходном трогодишњем фискалном периоду, на прописаном обрасцу Националне службе;
- доказ о власништву пословног простора, уколико подносилац
захтева располаже истим;
- доказ о власништву опреме, уколико подносилац захтева располаже истом и
- доказ о категорији лица које се самозапошљава, у складу са наведеним у захтеву са бизнис-планом.
У случају када је подносилац захтева особа са инвалидитетом,
потребно је доставити и решење о инвалидности или процени радне способности и могућности запослења или одржања запослења,
којим је утврђено да подносилац захтева може обављати послове,
односно делатности наведене у захтеву са бизнис-планом.
Национална служба задржава право да тражи и друге доказе релевантне за одлучивање о захтеву подносиоца.
Начин подношења захтева
Захтев са бизнис-планом, у два примерка, подноси се надлежној организационој јединици Национaлне службе, непосредно
или путем поште, на прописаном обрасцу који се може добити у
Национaлној служби или преузети са сајта Националне службе www.nsz.gov.rs.
III ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Одлуку о одобравању субвенције за самозапошљавање доноси председник Општине Пирот. Национална служба проверава
испуњеност услова Јавног позива и приложене документације и
врши рангирање захтева на основу оцене бизнис-плана на начин
прописан актима Националне службе.
Провера поднетих захтева
Национална служба врши проверу поднетих захтева, односно проверу испуњености услова Јавног позива и приложене документације. Захтеви који не испуњавају услове предвиђене Јавним позивом неће се даље разматрати.
Бодовање поднетих захтева
Приликом бодовања захтева са бизнис-планом узимају се у обзир
следећи критеријуми: планирана врста делатности (0-15), категорија лица које се самозапошљава (0-30), потребни ресурси за
отпочињање обављања сопственог посла - пословни простор,
опрема - (0-10), тржиште - купци, конкуренти, добављачи - (0-15)
и финансијски показатељи (0-20).
18.03.2015. | Број 613 |

9

Одлука о одобравању субвенције за самозапошљавање
Одлука о додели субвенције за самозапошљавање доноси се сукцесивно, на сваких 30 дана, почев од дана објављивања Јавног
позива до исцрпљивања финансијских средстава за ову намену и
објављује се на огласној табли Филијале Пирот.
Приликом доношења одлуке узима се у обзир и датум подношења
захтева, односно уколико постоји већи број захтева са истим
бројем бодова, предност ће се дати захтевима који су раније поднети.
Захтеви који испуњавају услове Јавног позива, а нису обухваћени одлуком о одобравању субвенције за самозапошљавање, биће
у разматрању до утрошка финансијских средстава. Подносиоци
ових захтева биће обавештени о коначном статусу њиховог захтева након истека Јавног позива.
IV ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА
Председник Општине Пирот, директор Филијале Пирот и подносилац захтева у року до 45 дана од дана доношења одлуке о
одобравању субвенције за самозапошљавање незапослених лица
закључују уговор, којим се уређују међусобна права и обавезе и
на основу кога се врши исплата субвенције. Лице је у обавези да
отпочне обављање регистроване делатности након подношења
захтева, а најкасније до датума потписивања уговора.

- Националној служби достави доказе о реализацији уговорне обавезе 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 да корисник средстава не испуни обавезе утврђене уговором, дужан је да Националној служби врати износ исплаћене
субвенције, сразмерно проценту реализације уговорне обавезе,
увећан за законску затезну камату од датума преноса средстава.
VI ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Информације о делатностима које не могу бити субвенционисане, као и све додатне информације, могу се добити у Национaлној служби за запошљавање, Филијали Пирот, канцеларија бр.7,
телефон: 010/305-040, контакт особа Александра Стојановић или
у Општини Пирот, Канцеларија за локални економски развој, телефон: 010/305-581, контакт особа: Ненад Петровић.

Национална служба
за запошљавање

Документација за закључивање уговора:
- фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико ниje регистрован у АПР;
- фотокопија решења о ПИБ-у;
- фотокопија пријаве на обавезно социјално осигурање;
- фотокопија уговора о отварању текућег рачуна код пословне
банке;
- фотокопија картона депонованих потписа;
- фотокопија личне карте подносиоца захтева;
- средства обезбеђења потраживања;
- фотокопија личне карте жиранта и други докази у зависности од
статуса жиранта и
- писани пристанак подносиоца захтева и жиранта за прикупљање
и обраду података о личности, на прописаном обрасцу Националне службе.
Средства обезбеђења потраживања
Приликом закључивања уговора лице је дужно да обезбеди једно
од наведених средстава обезбеђења потраживања, и то:
- две истоветне бланко трасиране менице корисника средстава са
једним жирантом и меничним овлашћењима или
- заложно право на покретној имовини (осим возила) троструко
веће вредности од износа субвенције или
- хипотеку првог реда на непокретности двоструко веће вредности
од износа субвенције или
- уговорно јемство.
Жирант може бити свако пословно способно физичко лице, не старије од 65 година, које има редовна месечна примања на име зараде или пензије, независно од висине примања, као и физичко лице
које самостално обавља своју делатност (предузетник).
Покретна имовина која је предмет ручне залоге мора бити осигурана најкраће у периоду трајања уговорне обавезе и полиса осигурања винкулирана (пренето право коришћења) у корист Националне службе.
V ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА
Корисник субвенције дужан је да:
- обавља регистровану делатност и измирује обавезе по основу
јавних прихода најмање 12 месеци, почев од дана отпочињања
обављања делатности, на територији општине Пирот;
- Националној служби омогући праћење реализације уговорне
обавезе;
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Посао се не чека,
посао се тражи
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У ОВОМ БРОЈУ

327
СЛОБОДНИХ РАДНИХ
МЕСТА

Oпшти услови огласа/конкурса
Вашу пријаву на оглас/конкурс, са правноваљаним доказима о испуњавању услова за
обављање наведених послова, упутите на адресу послодавца, у року од осам дана од дана
објављивања огласа/конкурса, осим ако није наведен други рок.
Ако у огласу/конкурсу није другачије наведено, треба подразумевати следеће:
- радни однос се заснива на неодређено време, са пуним радним временом;
- пробни рад, пол, године живота, ван оних које су прописане законом, школски успех и сл.
нису неопходни или елиминаторни услови;
- провера радних способности није предвиђена.

Како да предате оглас за слободна радна места
Оглашавање у публикацији „Послови“ је бесплатно. Текст огласа за слободна радна места
можете предати у најближој филијали/служби Националне службе за запошљавање.

Бесплатна публикација о запошљавању
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Администрација и управа

ГЕНЕРАЛШТАБ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ

- оверен и потписан КОЛП прилажу само кандидати који су професионални војници и подофицири или цивилна лица на служби у ВС и МО.

Расписује

Пре пријема у професионалну војну службу кандидати који испуњавају
услове конкурса биће упућени на психолошко тестирање и проверу
физичке способности. Кандидати који уђу у најужи избор биће позивани
на интервју и упућени на лекарски преглед ради оцене способности за
пријем у професионалну војну службу и за њих ће бити извршена безбедносна провера.

ЈАВНИ КОНКУРС
за пријем у професионалну војну службу у својству
официра и подофицира, на неодређено време
На основу чл. 39 и 40 Закона о Војсци Србије („Службени гласник Републике Србије“, бр. 116/07, 88/09 и 101/10 - др. закон) и на основу члана
3 став 1 тачка 1 Уредбе о пријему у професионалну војну службу („Службени гласник РС“, број 112/08 и 34/10) Министарство одбране расписује
јавни конкурс за пријем у професионалну војну службу на неодређено
време:
У својству подофицира музичке службе, сви у месту службовања Београд:

Музичар пикола
1 извршилац

Музичар флаута
1 извршилац

Музичар саксофон баритон
1 извршилац

Музичар тенор
1 извршилац

Музичар хорна 3.
1 извршилац

УСЛОВИ: У конкурсу могу учествовати сви држављани Републике Србије
који имају одговарајуће образовање, укључујући и лица запослена у Војсци Србије и Министарству одбране.
Општи услови конкурса:
- да су кандидати држављани Републике Србије;
- да су здравствено способни за службу у Војсци Србије;
- да им раније није престајао радни однос у државном органу због теже
повреде дужности из радног односа;
- да нису осуђивани на казну затвора од најмање шест месеци;
- да нису старији од 40 година и
- да су одслужили војни рок са оружјем (за кандидате мушког пола).
Посебни услови конкурса:
- да су кандидати безбедносно проверени и да немају безбедносних
сметњи за рад у Војсци Србије и ван Војске Србије и
- да су кандидати који су на служби у Војсци Србије и Министарству одбране у току службе повољно оцењивани и да им је просек службених
оцена у току службе најмање „врло добар“;
- да имају завршено одговарајуће образовање:
- музичар пикола – завршена средња музичка школа (4. степен стручне
спреме), инструментални одсек (пикола);
- музичар флаута – завршена средња музичка школа (4. степен стручне
спреме), инструментални одсек (флаута);
- музичар саксофон баритон – завршена средња музичка школа (4.
степен стручне спреме), инструментални одсек (саксофон-баритон);
- музичар тенор – завршена средња музичка школа (4. степен стручне
спреме), инструментални одсек (тенор);
- музичар хорна 3. – завршена средња музичка школа (4. степен стручне спреме), инструментални одсек (хорна).
Начин конкурисања: Уз пријаву на конкурс, која треба да садржи
основне личне податке, адресу и контакт телефон, кандидати треба да
доставе краћу радну биографију и следећа документа:
- извод из матичне књиге рођених (ако је на обрасцу без холограма не
старији од 6 месеци, оригинал или фотокопија оверена у суду или општини),
- уверење о држављанству (не старије од 6 месеци, оригинал или фотокопија оверена у суду или општини),
- доказ о стеченом образовању (оригинал диплома - уверење о завршеном образовању или фотокопија оверена у суду или општини),
- фотокопија радне књижице или неки други доказ о радном искуству,
- уверење надлежног органа МУП-а да кандидат није осуђиван на казну
затвора од најмање шест месеци (не старији од шест месеци),
- уверење о регулисању војне обавезе под оружјем, са назнаком чина у
резерви (издаје регионални центар МО за локалну самоуправу, у коме се
лице води у евиденцији),
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Предност при избору и пријему имаће кандидати који су резервни подофицири.
Непотпуне, неблаговремене или неразумљиве пријаве, уз које нису приложени сви потребни докази на тражени начин, неће се узимати у даље
разматрање.
Конкурсна документација се неће враћати кандидатима.
Пријаве на конкурс са наведеним документима достављати
путем поште на адресу: Генералштаб Војске Србије - Команда Гарде,
Гардијска 5, 11000 Београд, са назнаком: „За пријем лица по јавном конкурсу“ (ово у зависности од одлуке ко ће спроводити конкурс).
Рок за подношење пријава на конкурс је 30 дана од дана
објављивања у магазину „Одбрана“ (објављено у броју 228
од 15.03.2015. године и на веб-сајту Министарства одбране и
Војске Србије).
Све информације о конкурсу могу се добити на број телефона:
011/2064-115.

Администрација и управа
Б Е О Г РА Д
РЕПУБЛИКА СРБИЈА - ВЛАДА
СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА
Београд

На основу члана 68 став 1 Закона о државним службеницима („Службени
гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07
– исправка, 116/08, 104/09, 99/14) и члана 13 став 1, а у вези са чланом 14. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање
радних места у државним органима („Службени гласник РС“, бр. 41/07 пречишћени текст, 109/09), Служба за управљање кадровима оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА
Орган у коме се попуњава положај: Министарство пољопривреде и
заштите животне средине, Београд
Положај који се попуњава:

Секретар Министарства пољопривреде
и заштите животне средине - положај у
трећој групи
Услови: стечено високо образовање из научне односно стручне области
у оквиру образовно-научног поља правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на факултету; најмање
9 година радног искуства у струци; положен државни стручни испит за
рад у државним органима; држављанство Републике Србије; да учеснику
конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже
повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора
од најмање шест месеци.
У изборном поступку проверавају се: познавање области из делокруга Секретаријата Министарства пољопривреде и заштите животне
средине, стручна оспособљеност за рад на положају и вештина комуникације – увидом у податке из пријаве и разговором; вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационе способности и
вештина руковођења – посредно, путем стандардизованих тестова.
Трајање рада на положају и место рада: рад на положају траје пет
година, а место рада је Београд, Немањина 22-26.

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

Администрација и управа
Рок за подношење пријаве на конкурс: Рок за подношење пријаве
на конкурс је 8 дана. Рок почиње да тече наредног дана од дана када је
конкурс оглашен у периодичном издању огласа Националне службе за
запошљавање.
Садржина пријаве на конкурс: Пријава на конкурс садржи име и
презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, податке о
образовању, податке о врсти и дужини радног искуства с кратким описом
послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс
и одговорности на тим пословима, податке о стручном усавршавању и
податке о посебним областима знања.
Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс: уверењe о
држављанству; извод из матичне књиге рођених; диплома о стручној
спреми; исправе којима се доказује радно искуство у струци (потврде,
решења и други акти из којих се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство); радна књижица; уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним
органима (лица са положеним правосудним испитом уместо уверења о
положеном државном стручном испиту достављају уверење о положеном
правосудном испиту).
Лице које нема положен државни стручни испит може да поднесе пријаву
на конкурс, с тим што је дужно да пријави полагање тог испита у Министарству државне управе и локалне самоуправе у року од 5 дана од дана
истека рока за подношење пријава на конкурс и да Служби за управљање
кадровима достави доказ о положеном државном стручном испиту у року
од 20 дана од дана истека рока за подношење пријава на конкурс за
попуњавање положаја.
Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији која је оверена у
општини или суду или од јавног бележника.

БОР
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ КЛАДОВО

19320 Кладово, Краља Александра 35
тел. 019/801-450

Послови сарадње са привредним
субјектима и месним заједницама

у својству приправника, на одређено време од 12
месеци
УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама другог степена
(дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама
у трајању од најмање четири године друштвеног смера - дипломирани
економиста.
ОСТАЛО: држављанство Републике Србије; пунолетство; општа здравствена способност; да кандидат није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или кажњиво дело које га
чини неподобним за обављање послова у државном органу. Документе
поднети у оригиналу или овереном препису. Пријаву слати путем поште
или предати на шалтеру Општинске управе, са назнаком: „За оглас“.
Неблаговремено поднете и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Ч АЧ А К
ОПШТИНА ИВАЊИЦА
ОПШТИНСКА УПРАВА

32250 Ивањица, Венијамина Маринковића 1
тел. 032/664-760

Адреса на коју се подносе пријаве: Влада, Служба за управљање
кадровима, 11070 Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 2, са назнаком:
„За јавни конкурс - попуњавање положаја (навести назив положаја за
који се подноси пријава)“.

Инспектор наплате локалних прихода

Лице задужено за давање обавештења о конкурсу: Дуња Даниловић, тел. 011/313-09-69, Служба за управљање кадровима.

Координатор локалног економског развоја

На веб-страници Службе за управљање кадровима - www.suk.gov.rs, могу
се погледати послови положаја који се попуњава, а у Служби за управљање кадровима може се извршити увид у делокруг рада положаја који
се попуњава.
Напомена: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне
пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази. у оригиналу или фотокопији овереној у општини или суду или од јавног бележника,
биће одбачене.
Овај оглас објављује се на интернет страници Министарства пољопривреде и заштите животне средине, на интернет страници Службе за управљање кадровима, на порталу е-управе, на огласној табли, интернет
страници и у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су
употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе
женског пола.

ГРАДСКА ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ
УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ

на одређено време од 24 месеца
на одређено време од 24 месеца

УСЛОВИ: завршене основне студије на економском факултету у трајању
од најмање четири године, односно мастер студије, изражене комуникационе вештине, организационе способности, искуство у раду на наведеним пословима.

Контиста и књиговођа директних и
индиректних корисника буџета
на одређено време од 24 месеца

УСЛОВИ: завршена средња економска школа у четворогодишњем
трајању и искуство у обављању ових послова.

Израда Програма заштите коришћења и
унапређења пољопривредног земљишта
и Програма мера подршке за спровођење
пољопривредне политике и политике
руралног развоја на територији општине
Ивањица
на одређено време од 24 месеца

11000 Београд, Кнеза Милоша 69
тел. 011/2061-720

УСЛОВИ: завршена средња пољопривредна школа у трајању од четири
године и искуство у обављању ових послова.

Виши референт за извршење

Телефониста и копирање материјала

у Одељењу за инспекцијске послове и извршења,
на одређено време до годину дана због повећаног
обима посла
УСЛОВИ: средња школска спрема; три године радног искуства; положен
државни стручни испит; положен возачки испит Б категорије. Осим наведених услова, кандидат треба да испуњава и услове утврђене чланом 6
Закона о радним односима у државним органима. Уз пријаву и биографију
кандидат подноси: оверену копију дипломе, доказ о радном искуству,
извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству Републике
Србије, уверење о здравственом стању и уверење да није осуђиван за
кривична дела на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или
за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу и копију возачке дозволе.

Бесплатна публикација о запошљавању

на одређено време од 24 месеца

УСЛОВИ: завршена осмогодишња школа.
ОСТАЛО: Поред наведених услова, кандидати треба да испуњавају и услове из члана 6 Закона о радним односима у државним органима („Службени гласник РС“, број 48/91, 66/91, 44/98, 49/99, 34/01, 39/02, 49/05 и
23/13). Пријаве на оглас доставити у року од 8 дана од дана објављивања у листу „Послови“, на горенаведену адресу. Уз пријаву кандидати
достављају: доказ о школској спреми, уверење о држављанству, личну и
радну биографију. Доказ да лице није осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које
га чине неподобним за обављање послова у државном органу прибавља
се по службеној дужности.
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ОПШТИНА ЛУЧАНИ
ОПШТИНСКА УПРАВА

Лучани, Југословенске армије број 5

Имовинско - правни послови

на одређено време ради замене привремено
одсутног запосленог
УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама другог степена
(дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), у образовно-научном пољу
друштвено-хуманистичких наука, област правне науке, односно завршене
основне студије на правном факултету у трајању од најмање четири године, познавање рада на персоналним рачунарима. Поред посебних услова
кандидат мора имати једну годину радног искуства, положен државни
стручни испит, као и да испуњава и услове из члана 6 Закона о радним
односима у државним органима: да је пунолетан, да је држављанин Републике Србије, да има општу здравствену способност и да није осуђиван за
кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или
за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу. Пријаве са доказима о испуњавању услова, који не могу бити
старији од шест месеци, подносе се у оргиналу или овереној фотокопији,
Општинској управи Општине Лучани, Југословенске армије 5, у року од 8
дана од дана објављивања огласа, са назнаком: „За оглас“. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ЛОЗНИЦ А
ГРАД ЛОЗНИЦА
ГРАДСКА УПРАВА

15300 Лозница, Карађорђева 2

Виши референт

на одређено време до годину дана
УСЛОВИ: средња стручна спрема, правни смер; три године радног искуства на административним и дактилографским пословима, познaвање
рада на рачунару и положен државни стручни испит. Уз пријаву на оглас
кандидати треба да доставе следеће доказе: оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, уверење о држављанству - не старије од
6 месеци, извод из матичне књиге рођених, уверење о општој здравственој способности, уверење да нису осуђивани за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које их
чини неподобним за обављање послова у државном органу, уверење да
против пријављеног кандидата није покренута истрага и да није подигнута оптужница, доказ о положеном стручном испиту за рад у државном
органу.
ОСТАЛО: Доказ о испуњености услова у погледу опште здравствене способности кандидати ће доставити по коначности одлуке о избору, а пре
доношења решења о пријему у радни однос. Пријаве на оглас са потребним документима подносе се преко писарнице Градског правобранилаштва у Лозници, у року од 8 дана од дана објављивања огласа. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

НИШ
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РАЖАЊ
37215 Ражањ, Трг Светог Саве 33

Послови за локални економски развој

за рад у Канцеларији за локални економски развој,
на одређено време до 30.06.2015. године
УСЛОВИ: дипломирани економиста са положеним стручним испитом и
једном годином радног искуства. Уз пријаву на оглас кандидати су дужни да доставе: фотокопију дипломе, извод из матичне књиге рођених,
уверење о држављанству, уверење да се против лица не води кривични
поступак, лекарско уверење. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“ и на огласној табли. Пријаве са
доказима о испуњености услова из огласа се подносе на адресу: Општинска управа Општине Ражањ, Трг Светог Саве 33, 37215 Ражањ. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
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ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ
18410 Дољевац

Послови процене утицаја на животну
средину, послови противпожарне заштите,
заштите на раду и послови занатства,
трговине, угоститељства и саобраћаја
за рад у Одељењу за урбанизам, имовинско-правне
и инспекцијске послове, на одређено време до 24
месеца

УСЛОВИ: услови утврђени у складу са Правилником о унутрашњем
уређењу и систематизацији радних места у Општинској управи Општине
Дољевац, број 110-28 од 24.10.2014. године: високо образовање стечено
на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије)
у области инжењерства заштите животне средине и заштите на раду и
хемијских наука, односно на основним студијама у трајању од најмање
4 године и положен државни стручни испит. Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе о завршеној школи, уверење о држављанству
Републике Србије, уверење о општој здравственој способности, извод из
матичне књиге рођених, уверење да кандидат није осуђиван за кривично
дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво
дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу.

НОВИ СА Д
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Покрајинска влада
СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА
21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16

На основу члана 9 Закона о радним односима у државним органима
(„Службени гласник РС“, бр. 48/91, 66/91, 44/98 - др. закон, 49/99 - др.
закон, 34/01 - др. закон, 39/02, 49/05 - одлука УСРС, 79/05 - др. закон,
81/05 - испр. др. закона и 83/05 - испр. др. закона, 23/13 - одлука УС) и
члана 5 Одлуке о оснивању Службе за управљање људским ресурсима
(„Службени лист АПВ“, бр. 18/06, 3/13 и 34/2014), Служба за управљање
људским ресурсима објављује

ОГЛАС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА
У ПОКРАЈИНСКОМ ЗАШТИТНИКУ ГРАЂАНА ОМБУДСМАНУ
1. Орган у коме се радно место попуњава: Покрајински заштитник
грађана - омбудсман
2. Радно место које се попуњава:

Виши стручни сарадник за заштиту
људских права

на одређено време, замена одсутног запосленог
1 извршилац
3. Опис послова радног места: Прецизно обавља одређене али сложене опште правне и студијско-аналитичке послове, у којима се применом утврђених метода рада, поступака или стручних техника пружа
стручна подршка запосленима који раде послове у вишим звањима и сам
поступа по поднетим притужбама грађана и у случајевима када је поступак покренут нa oснoву сaзнaњa из других извoрa применом домаћих
прописа и међународних стандарда у заштити и унапређењу људских
права у договору са покрајинским омбудсманом и заменицима омбудсмана; обавља послове на припреми организације или учешћу Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана на конференцијама, семинарима,
састанцима и другим стручним скуповима који се баве заштитом људских права; обавља стручно-оперативне послове у вези са сарадњом са
невладиним организацијама, синдикатима и другим организацијама које
се баве заштитом и унапређењем људских права; учествује у изради
годишњег извештаја Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана, и
обавља и друге одређене али сложене послове по налогу покрајинског
омбудсмана, заменика омбудсмана и директора Стручне службе; одговоран је за правилну примену утврђених метода рада, поступака и стручних техника, а самосталност у раду ограничена је редовним надзором
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покрајинског омбудсмана, заменика омбудсмана и начелника Одељења
и њиховим општим и појединачним упутствима за решавање сложенијих
методолошких, процедуралних или техничких проблема.
4. Услови потребни за заснивање радног односа: високо образовање на правним, социолошким, педагошким, психолошким, филозофским или политичким студиjaмa другoг стeпeнa (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије) или основне студије у
трајању од најмање четири године и најмање три године радног стажа у
струци, положен државни стручни испит, основни ниво оспособљености
за рад на рачунару (ECDL STАRТ) и знање најмање једног страног језика или језика националне мањине који је у службеној употреби у рaду
oргaнa Аутoнoмнe Пoкрajинe Војводине.
5. Одлука о избору: Одлуку о избору између пријављених кандидата
доноси Покрајински заштитник грађана - омбудсман.
6. Meсто рада: Нови Сад.

пословима; уверење о држављанству и извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију); уверење суда о некажњавању,
односно да против кандидата није покренута истрага нити да је подигнута оптужница. Крајњи рок за подношење пријаве је 26.03.2015. године.
Пријава на конкурс, са доказима, подноси се препорученом пошиљком
или лично на адресу: Туристичка организација града Панчева, Панчево,
Сокаче 2. Неблаговремене и непотпуне пријаве на конкурс неће се разматрати. Управни одбор Туристичке организације града Панчева ће у року
од 15 дана од дана завршетка јавног конкурса извршити избор кандидата,
о чему ће сачинити извештај, који ће са предлогом за именовање директора доставити Скупштини града Панчева.

ПИРОТ
ОПШТИНА ДИМИТРОВГРАД
ОПШТИНСКА УПРАВА ДИМИТРОВГРАД
18320 Димитровград, Балканска

7. Рок за подношење пријаве на оглас: Рок за подношење пријаве
је 8 дана. Рок почиње да тече наредног дана од дана када оглас објави
организација надлежна за послове запошљавања у огласним новинама
„Послови“. Рок почиње да тече 19. марта 2015. године, а истиче 26. марта
2015. године.
8. Адреса на коју се подносе пријаве: Покрајински заштитник грађана - омбудсман, Булевар Михајла Пупина 25, 21000 Нови Сад.
9. Име лица задуженог за давање обавештења о огласу: Наташа
Станишић, самостални стручни сарадник I за заштиту људских права начелник одељења, телефон: 021/4874-144.
10. Докази који се прилажу: пријава на оглас у којој је потребно навести тачну адресу становања и контакт телефон; Curriculum Vitae - радна
биографија; уверењe о држављанству (оригинал или оверена фотокопија); извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија); фотокопија личне карте, односно испис очитане биометријске личне карте; уверење МУП-а да кандидат није осуђиван за кривично дело на
безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело
које га чини неподобним за обављање послова у државном органу; доказ
о високој стручној спреми према условима радног места (оригинал или
оверена фотокопија дипломе); уверење о положеном државном стручном испиту (оригинал или оверена фотокопија); доказ о стеченом радном
стажу у струци (потврде, решења, уговори и други акти из којих се може
утврдити на којим пословима и са којом стручном спремом је стечен радни стаж); фотокопија радне књижице; потврда о оспособљености за рад
на рачунару (ECDL START); доказ о знању најмање једност страног језика
или језика националне мањине који је у службеној употреби у раду органа Аутономне Покрајине Војводине.
Напомена: Кандидат који буде изабран дужан је да достави лекарско
уверење о општој здравственој способности, не старије од 6 месеци.
11. Датум оглашавања: 18. март 2015. године.
Овај оглас објављен је на интернет страници Службе за управљање људским ресурсима, на огласној табли Покрајинске владе, на огласној табли
Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана и у гласилу организације
надлежне за послове запошљавања.

ПАНЧЕВО
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА ПАНЧЕВА
26000 Панчево, Сокаче 2
тел. 013/351-366
e-mail:office@pancevo.info

Директор

на мандатни период од четири године
УСЛОВИ: За директора може бити именовано лице које поред општих
услова прописаних законом испуњава и следеће услове: високу или вишу
стручну спрему; најмање три године радног искуства у степену и струци;
поседује организационе способности; да поднесе програм рада Туристичке организације града Панчева Управном одбору; да нема законских
сметњи за његово именовање. Приликом пријаве на јавни конкурс кандидати подносе: предлог програма рада Туристичке организације града
Панчева за мандатни период од четири године; биографију која мора да
садржи елементе који доказују релевантну стручност и резултате претходног рада; оригинал или оверену фотокопију дипломе или уверења о
стеченој стручној спреми; доказ о радном искуству - оверену фотокопију
радне књижице или другу потврду о радном искуству на одговарајућим

Бесплатна публикација о запошљавању

Шеф Групе за локалну пореску
администрацију

на одређено време од 12 месеци због повећања
обима посла
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, правни или економски факултет,
познавање рада на рачунару, 1 година радног искуства и положен стручни испит за рад у органима државне управе; да је кандидат држављанин
РС, да је пунолетан, да има општу здравствену способност, да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кривично дело које га чини неподобним за обављање послова
у државним органима. Пријаве са доказима о испуњавању услова подносе се писарници Општинске управе Општине Димитровград, Балканска
2, 18320 Димитровград, у року од 8 дана. Почетак рока рачунаће се од
првог наредног дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у обзир.

ПОЖ АРЕВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНА ЖАБАРИ

12374 Жабари, Кнеза Милоша 103
тел. 012/250-130

Грађевински инспектор

на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге
детета
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених чланом 6 Закона о радним
односима у државним органима, потребно је да кандидати испуњавају
и следеће услове: високо образовање стечено на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске
студије, специјалистичке струковне студије) у области архитектуре или
грађевинског инжењерства, односно на основним студијама у трајању
од најмање четири године, 3 године радног искуства, положен државни
стручни испит. Општи услови за рад на радном месту: да је кандидат
држављанин Републике Србије; да је пунолетан; да има општу здравствену способност; да има прописану стручну спрему; да није осуђиван за
кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или
за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу. Уз пријаву на оглас са биографијом кандидати су дужни да
доставе и следећа документа, у оригиналу или овереној фотокопији:
диплому о стручној спреми, уверење о држављанству Републике Србије
(не старије од шест месеци), извод из матичне књиге рођених (издат на
обрасцу сходно Закону о матичним књигама, објављеном у „Службеном
гласнику РС“, број 20/09), уверење о здравственом стању (не старије од
шест месеци), уверење полицијске управе да лице није осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за
кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу, уверење о положеном државном стручном испиту, доказ о
радном искуству. Пријава са доказима о испуњавању услова подноси се
Општинској управи општине Жабари, Кнеза Милоша 103, 12374 Жабари,
са назнаком: „За конкурс - не отварати“, у затвореној коверти, у року од
осам дана. Рок почиње да тече наредног дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“. Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, у оригиналу или фотокопији овереној у општини или суду, као
и непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве, неће се разматрати.
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ГРАДСКА УПРАВА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

12000 Пожаревац, Дринска 2
тел. 012/539-651

Послови сачињавања извештаја и вођења
регистра

у Одељењу за финансије и јавне набавке, за пријем
у радни однос на одређено време због повећаног
обима посла, до 24 месеца
УСЛОВИ: висока стручна спрема - економски факултет, дипломирани економиста, једна година радног искуства, положен државни стручни испит.

Послови праћења стања у друштвеним
делатностима

у Одељењу за друштвене делатности, за пријем
у радни однос на одређено време због повећаног
обима посла, до 24 месеца
УСЛОВИ: високо образовање стечено на специјалистичким струковним
студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири
године - специјалиста струковни економиста, дипломирани економиста, 1
година радног искуства, положен државни стручни испит.
ОСТАЛО: Поред посебних услова, кандидат треба да испуњава и услове прописане чланом 6 Закона о радним односима у државним органима: да је пунолетан; да је држављанин Републике Србије; да има општу
здравствену способност; да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га
чини неподобним за обављање послова у државном органу.Уз пријаву са
биографијом приложити: диплому о стручној спреми, уверење о положеном државном стручном испиту, извод из матичне књиге рођених (издат
на обрасцу сходно Закону о матичним књигама, „Службени гласник РС“,
бр. 20/2009), уверење о држављанству (не старије од 6 месеци у односу
на дан објављивања огласа), уверење о здравственом стању (не старије
од 6 месеци у односу на дан објављивања огласа), уверење основног и
вишег суда да кандидат није под истрагом и да против њега није подигнута оптужница (издато након објављивања огласа), уверење полицијске
управе да није осуђиван за кривична дела на безусловну казну затвора
од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за
обављање послова у државном органу (издато након објављивања огласа), исправа којом се доказује радно искуство (потврда или други акт
којим се доказује да има тражено радно искуство). Сви докази се прилажу
у оригиналу или као фотокопије оверене код надлежног органа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве са потребном
документацијом доставити на адресу: Градска управа града Пожаревца,
Дринска 2, 12000 Пожаревац, у року од 8 дана од дана објављивања огласа, са назнаком „За оглас“. Избор кандидата извршиће се у року од 15
дана по истеку рока за подношење пријава. Ближа обавештења у вези са
огласом могу се добити у Градској управи града Пожаревца, канцеларија
бр. 38 или путем телефона: 012/539-651.

Посао се не чека,
посао се тражи
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СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ОПШТИНА ШИД
ОПШТИНСКА УПРАВА
НАЧЕЛНИК
22240 Шид, Карађорђева 2
тел. 022/712-122

Извршилац за урбанизам, комуналне
послове и грађевину

на одређено време ради замене одсутног запосленог
УСЛОВИ: високо образовање стечено у образовно-научном пољу технолошких наука на студијама другог степена (дипломске академске студије
- мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне
студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири
године - дипломирани грађевински инжењер, дипломирани инжењер
архитектуре, 1 година радног искуства са прописаном стручном спремом,
познавање рада на рачунару и положен државни стручни испит. Поред
наведених услова, кандидат треба да испуњава и опште услове, и то: да
има држављанство Републике Србије, да је пунолетан, да има прописану
стручну спрему, да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну
затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу.

Технички секретар председника општине

на одређено време ради замене одсутног запосленог
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, правни, економски, пољопривредни
техничар, 1 година радног искуства, познавање рада на рачунару, знање
енглеског језика, општа психолошка способност за рад са странкама (провера ће се извршити пре пријема у радни однос), познавање рада на
рачунару, положен стручни испит и поседовање возачке дозволе Б категорије. Поред наведених услова кандидат треба да испуњава и опште
услове: држављанство Републике Србије, да је пунолетан, да има прописану стручну спрему, да није осуђиван за кривично дело на безусловну
казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини
неподобним за обављање послова у државном органу.
ОСТАЛО: Рок за пријаву на оглас је 8 дана од дана објављивања. Пријаве
доставити на адресу: Општинска управа општине Шид, Карађорђева 2,
Шид.

ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА

22320 Инђија, Цара Душана 1
тел. 022/561-322

Послови програмирања и администрације
веб-сервиса
у Кабинету председника општине, на неодређено
време

УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама другог степена из
области природно-математичких наука - рачунарске науке (мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке
струковне студије), односно дипломирани информатичар са стеченим
образовањем на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра
2005. године, 1 година радног искуства, положен стручни испит за рад
у органима државне управе, познавање рада на рачунару. Поред посебних услова кандидат треба да испуњава и опште услове утврђене чл.
6 Закона о радним односима у државним органима. Уз пријаву са биографијом кандидат подноси следеће доказе, у оригиналу или овереној
копији: доказ о стеченој стручној спреми, доказ о положеном стручном
испиту за рад у органима државне управе, доказ о радном искуству,
извод из матичне књиге рођених (издат на новом обрасцу), уверење о
држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци), уверење да
није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање
шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање
послова у државном органу (уверење издато од МУП-а, надлежне полицијске управе, не старије од 6 месеци), копију личне карте, а изабрани
кандидат по извршеном избору и лекарско уверење. Пријава са потребним доказима о испуњавању наведених услова, са назнаком: „Пријава на
оглас за радно место: Послови програмирања и администрације веб-сервиса“, доставља се у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“, поштом на адресу: Општинска управа Општине Инђија, Цара
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Душана 1, 22320 Инђија, или лично на шалтеру 1 пријемне канцеларије.
Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или у овереној фотокопији, неће
бити разматране.

УЖИЦЕ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА

31250 Бајина Башта, Душана Вишића 28
тел. 031/865-070

Општински правобранилац општине Бајина
Башта
на период од 5 године

УСЛОВИ: Општи услови прописани чланом 6 Закона о радним односима
у државним органима („Сл. гласник РС“, бр. 48/91, 66/91, 44/98 - државни закон, 49/99 - државни закон, 34/01 - државни закон, 39/02, 49/05 одлука УСРС, 79/05 - државни закон, 81/05 - исправка државног закона,
83/05 - исправка државног закона и 232/13 - одлука УС): да је држављанин РС; да је пунолетан; да има општу здравствену способност; да има
прописану стручну спрему; да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које
га чини неподобним за обављање послова у државном органу. Остали
услови: прописани Одлуком о општинском правобранилаштву општине
Бајина Башта („Сл. гласник општине Бајина Башта“ бр. 4/14): завршен
правни факултет; положен правосудни испит; најмање 3 године радног
искуства у правној струци после положеног правосудног испита; достојност за обављање правобранилачке функције. Пријаве на оглас подносе се Комисији коју формира председник општине Бајина Башта у року
од 15 дана од објављивања огласа, на адресу: Општина Бајина Башта,
Комисија за постављање општинског правобраниоца, Душана Вишића 28,
31250 Бајина Башта. Уз пријаву на оглас, кандидат је дужан доставити
доказе о испуњавању услова конкурса, у оригиналу или у овереној фотокопији, и то: уверење о држављанству; уверење о општој здравственој
способности; 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; диплому о завршеном правном факултету; уверење о положеном правосудном испиту;
потврду о радном искуству у правној струци после положеног правосудног испита. За сва обавештења контактирати председника Комисије Радину Рајаковић, на број: 031/865-070 или непосредно у пословним просторијама општине Бајина Башта, Душан Вишића 28.

ВАЉЕВО
ГРАДСКА УПРАВА ЗА
ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ,
ФИНАНСИЈЕ, ИМОВИНСКЕ И
ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ГРАДА ВАЉЕВА
14000 Ваљево, Карађорђева 64
тел. 014/294-781

Послови комуналног редара

на одређено време до повратка привремено одсутног
запосленог
УСЛОВИ: За обављање послова на радном месту за које се објављује
оглас може да конкурише лице које испуњава: а) опште услове, и то: да је
држављанин Републике Србије, да је пунолетно, да има општу здравствену способност, да није под истрагом и кривично осуђивано; б) посебне
услове, и то: IV степен школске спреме, завршена гимназија, економска
или друга одговарајућа школа, положен стручни испит за рад у органима државне управе, са најмање 12 месеци радног искуства. Уз пријаву
на оглас, као доказе о испуњености услова кандидати подносе следећу
документацију: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању,
оверену фотокопију радне књижице, уверење о положеном стручном
испиту, уверење да лице није осуђивано за кривична дела, уверење да
се не води истрага за кривична дела, уверење о општој здравственој
способности и личну и радну биографију. Пријаве са комплетном документацијом доставити у затвореној коверти, на горенаведену адресу, са
назнаком: „За избор кандидата - за послове комуналног редара - пријава
на оглас (име и презиме) - не отварај“. Пријаве доставити путем поште
или лично, на шалтер писарнице (у приземљу Градске управе за локални
развој, привреду, урбанизам и комуналне послове).

Бесплатна публикација о запошљавању

Послови књиговодства буџета друштвених
делатности

на одређено време до повратка привремено одсутне
запослене
УСЛОВИ: За обављање послова на радном месту за које се објављује
оглас може да конкурише лице које испуњава: а) опште услове, и то: да
је држављанин Републике Србије, да је пунолетно, да има општу здравствену способност, да није под истрагом и кривично осуђивано; б) посебне услове, и то: IV степен школске спреме економског смера, положен
стручни испит за рад у органима државне управе, са најмање 12 месеци
радног искуства. Уз пријаву на оглас, као доказе о испуњености услова кандидати подносе следећу документацију: извод из матичне књиге
рођених, уверење о држављанству, оригинал или оверену фотокопију
дипломе о стеченом образовању, оверену фотокопију радне књижице,
уверење о положеном стручном испиту, уверење да лице није осуђивано за кривична дела, уверење да се не води истрага за кривична дела,
уверење о општој здравственој способности и личну и радну биографију.
Пријаве са комплетном документацијом доставити у затвореној коверти,
на горенаведену адресу, са назнаком: „За избор кандидата - за послове
књигивидства буџета друштвених делатности - пријава на оглас (име и
презиме) - „не отварај“. Пријаве доставити путем поште или лично, на
шалтер писарнице (у приземљу Градске управе за локални развој, привреду, урбанизам и комуналне послове).

ГРАДСКА УПРАВА ЗА
ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ,
ФИНАНСИЈЕ, ИМОВИНСКЕ И
ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ГРАДА ВАЉЕВА
14000 Ваљево, Карађорђева 64
тел. 014/294-781

Послови буџета и финансирања
друштвених делатности
на одређено време од 12 месеци

УСЛОВИ: Општи услови: да је лице држављанин Републике Србије, да је
пунолетно, да има општу здравствену способност, да није под истрагом и
кривично осуђивано. Посебни услови: стечено високо образовање из научне области економске науке (академски назив: дипломирани економиста, мастер економиста или специјалиста економиста или стручни назив:
специјалиста струковни економиста) на основним академским студијама
у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету; положен стручни испит
за рад у органима државне управе, најмање три године радног стажа.
Уз пријаву на оглас, као доказе о испуњености услова кандидати подносе следећу документацију: извод из матичне књиге рођених, уверење о
држављанству, оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом
образовању, оверену фотокопију радне књижице, уверење о положеном
стручном испиту, уверење да нису осуђивани за кривична дела, уверење
да се не води истрага за кривична дела, уверење о општој здравственој
способности и личну и радну биографију. Пријаве са комплетном документацијом доставити у затвореној коверти, на горенаведену адресу,
са назнаком: „За избор кандидата - за послове буџета и финансирања
друштвених делатности - пријава на оглас (име и презиме) - не отварај“. Пријаве доставити путем поште или лично, на шалтер писарнице
(у приземљу Градске управе за локални развој, привреду, урбанизам и
комуналне послове).

ЗАЈЕЧАР
ГРАДСКА УПРАВА ЗАЈЕЧАР

19000 Зајечар, Трг ослобођења 1

Помоћни радник

у месним канцеларијама у насељеним местима града
Зајечара
УСЛОВИ: Поред услова из члана 6 Закона о радним односима у државним органима, кандидати треба да имају утврђен статус особе са инвалидитетом, у складу са чл. 4 Закона о професионалној рехабилитацији
и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/2009
и 32/2013), кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове,
сагласно Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији рад-
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Трговина и услуге
них места у Градској управи града Зајечара: најмање основна школа. Уз
пријаву на оглас кандидати су у обавези да поднесу и следећа документа:
извод из матичне књиге рођених, уверење да су држављани Републике Србије, доказ о прописаној стручној спреми (оверен препис дипломе), доказ о утврђеном статусу особе са инвалидитетом у складу са чл. 4
Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/2009 и 32/2013). Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања огласа. Пријаве слати на адресу:
Градска управа града Зајечара, Трг ослобођења 1, 19000 Зајечар, са назнаком: „За оглас“ или предати лично у Градски информативно-услужни
центар Градске управе града Зајечара.

Трговина и услуге
„САВА“ ЖИВОТНО ОСИГУРАЊЕ а.д.о.
11000 Београд, Булевар Војводе Мишића 51
тел. 011/3643-610
e-mail: life@sava-zivot.rs

Саветник за продају животног осигурања
2 извршиоца

УСЛОВИ: CV са мотивационим писмом пошаљите редовном поштом на
адресу: „Сава“ животно осигурање а.д.о. Београд, Булевар војводе Мишића 51, 11000 Београд или електронском поштом на и-мејл адресу града:
oglas.szo.beograd@sava-zivot.rs, са назнаком: „За конкурс - Саветник_Панчево“, најкасније до 20.03.2015. године.

SISTEM FIRE PROTECTION SERVICES DOO
BEOGRAD
Капетана Миодрага Милетића 2, Београд
тел. 011/3933-345
office@sistemfps.rs

Сарадник на пројектима
Кључне одговорности: планирање пројеката, израда плана пројекта,
планирање програма (групе пројеката), извештавање о току пројеката
(време, ресурси, трошкови), оптимизација пројектних планова (нивелација ресурса), планирање ризика, комуникација са члановима пројектног
тима, прикупљање и архивирање пројектне документације, ангажован на
пословима отварања и реновирања објеката.
УСЛОВИ: завршен факултет техничког усмерења (пожељно ФОН); неопходно радно искуство на пословима планирања пројеката од минимум
1 године; познавање рада у MS Project програму на експертском нивоу;
знање говорног и писаног енглеског језика на напредном нивоу; знање
рада у MS Office (Word, Excel, Power Point) на напредном нивоу. Пријаве се достављају електронски на адресу: office@sistemfps.rs. Рок за достављање пријава 15 дана од објављивања огласа. Неопходно доставити
CV и пропратно писмо (обавезно навести износ очекиване зараде).

11000 Београд, Дубровачка 24
тел. 061/1333-285
e-mail: b.drobac@gmail.com

Физичко-техничко обезбеђење и ППЗ
за рад у Новом Саду
5 извршилаца

УСЛОВИ: било који степен стручне спреме, било ког занимања, пробни
рад 3 месеца. Место рада: Нови Сад. Јављање кандидата на контакт тел.
061/1333-285. Рок за пријављивање на конкурс је 06.04.2015. године.

„ВАГАР - ЗАС“ ДОО

21000 Нови Сад, Стефана Дечанског 26
тел. 063/7717-120

Сервис и оправка вага
УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме у занимању бравар или електротехничар електронике, возачка дозвола Б категорије, пробни рад 3 месеца. Јављање кандидата на контакт тел. 063/7717-120 или 063/8015-741.
Рок за пријављивање је 15 дана.

„БОНИШ - КОМЕРЦ“ ДОО

21000 Нови Сад, Јована Поповића 27
тел. 063/500-631

Куварица

на одређено време 3 месеца
2 извршиоца
УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме у занимању кувар, кувар једноставних јела. Јављање кандидата на контакт тел. 063/500-631, до 18 часова.

Конобар

на одређено време 3 месеца
2 извршиоца
УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме у занимању келнер, конобар.
Јављање кандидата на контакт тел. 063/500-631, до 18 часова. Рок за
пријављивање је 30 дана.

„НОВИ САЛОН“ ДОО

21000 Нови Сад, Булевар војводе Степе 38
e-mail: prijava.posao@eurosalon-fabrika.com

Продавац намештаја
2 извршиоца

„YU ATLANTIC“ DOO

11000 Београд, Небојшина 4/I

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, дрвно-прерађивачка струка, смер
технички, познавање рада на рачунару (AutoCAD и MC Оffice), возачка
дозвола Б категорије, енглески језик - почетни ниво, радно искуство са
намештајем.

Овлашћени књиговођа

Продавац намештаја - конструктор

УСЛОВИ: VII/1 или VI степен стручне спреме економског смера; обавезан
испит за овлашћеног рачуновођу; основна информатичка обука. Радне
биографије слати на наведену адресу фирме.

„НЕВА ПРОДУКТ“ ДОО

11000 Београд, Чучук Станина 1а
тел. 011/2454-654, 069/8787-422

Комерцијалиста на терену
на одређено време
5 извршилаца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у наведеном занимању, радно искуство у занимању није обавезно, теренски рад. Заинтересовани кандидати могу да се јаве на контакт телефон: 011/2454-654 или 069/8787-422
Љиљани Пашић, ради заказивања разговора.
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2 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, електротехнички или шумарски
профил, смер технички, познавање рада на рачунару (AutoCAD и MC
Оffice), енглески језик - почетни ниво, радно искуство са намештајем и
на терену. Слање пријаве за запослење мејлом. Рок за пријављивање је
22.03.2015.

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом

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

Трговина и услуге

ДОО „ИНДЕКСОВА ТРИБИНА“
21000 Нови Сад, Јиричекова бб
тел. 063/545-101

Кувар

3 извршиоца
УСЛОВИ: II, III, IV степен стручне спреме у занимању помоћни кувар,
кувар једноставних јела, кувар. Јављање кандидата лично, на горенаведену адресу, од 10 до 12 часова.

Конобар

6 извршилаца
УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме у занимању келнер, конобар.
Јављање кандидата лично, на горенаведену адресу, од 10 до 12 часова.

СТУДЕНТСКА ЗАДРУГА „С СЕРВИС“
11000 Београд, Кнеза Милоша 4
e-mail: milica.stupar@sservis.rs

Оператер у производњи

привремени и повремени послови
5 извршилаца
Опис посла: разврставање и слагање палета; паковање картонске амбалаже; рад на производним машинама (производња картонске амбалаже);
одржавање хигијене производних просторија; рад у три смене.
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, без обзира на образовни профил;
радно искуство пожељно, али не и неопходно. Профил кандидата: висок
ниво одговорности према раду, поузданост, брзина и спретност у раду.
Лице за контакт: Милица Ступар. Трајање конкурса: до 15. априла 2015.
године. Заинтересовани кандидати могу своје радне биографије да доставе на горенаведени мејл.

„GREEN BUSINESS SOLUTION“ DOO NOVI SAD
21000 Нови Сад, Петра Драпшина 5
тел. 064/2616-111
e-mail: office@greenbsn.com

Административни радник
на одређено време

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у занимању административни техничар, економски техничар, VI/1 степен-економиста за финансије, рачуноводство и банкарство, VII/1 степен дипломирани менаџер, основна
информатичка обука (Windows, Word, Excel, Explorer, Outlook), енглески
језик - средњи ниво. Замена по програму новог запошљавања. Слање
пријаве за запослење мејлом, јављање кандидата на контакт тел.
064/2616-111, достављање радних биографија на увид (понети биографије на индивидуални разговор).

ВЕЉКО ГУБЕРИНИЋ
ПР ИЗВРШИТЕЉ ЗА ПОДРУЧЈЕ
ВИШЕГ СУДА У СОМБОРУ И
ПРИВРЕДНОГ СУДА У СОМБОРУ
25230 Кула, Маршала Тита 246/д
тел. 064/424-1500

Помоћник извршитеља - приправник

на период од 12 месеци, по основу програма стручне
праксе на територији АП Војводине

21000 Нови Сад, Темерински пут бб
тел. 062/217-770
e-mail: m.milosh@yahoo.com

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани правник, држављанство Републике Србије и да се против кандидата не води истрага за кривично дело, односно да није осуђиван за кривично дело на безусловну
казну. Рок за конкурисање је до 23.03.2015. године. Пријаве слати на
и-мејл: veljkoguberinic@gmail.com или поштом на горенаведену адресу.
Канцеларија извршитеља ће контактирати само кандидате који уђу у ужи
избор. Одабир кандидата базира се на подацима из биографије, а конкурс је отворен за све који испуњавају утврђене услове. Место, дан и
време провере оспособљености, знања и вештина у поступку одабира
кандидата утврдиће се по пријему пријава за које се утврди да испуњавају тражене услове.

Точилац и продавац нафтних деривата

ЕУРОБАНК АД БЕОГРАД

БС „ЛУКОИЛ“

2 извршиоца

УСЛОВИ: било који степен стручне спреме у било ком занимању, искуство
на сличним пословима пожељно али није обавезно. Јављање кандидата
на контакт телефон: 062/217-770.

„MITROS FLEISCHWAREN“ DOO

22000 Сремска Митровица, Јарачки пут бб
e-mail: ra@mitros.rs, lb@mitros.rs

Преводилац немачког језика
УСЛОВИ: одлично знање немачког језика (читање, писање, говор);
пожељно високо образовање; познавање рада на рачунару (Microsoft
Windows, Excel); период боравка на говорном подручју немачког језика;
доказ да се против лица не води кривични поступак и да није кажњавано;
способност рада у тиму, одговорност, тачност.
Основна задужења: усмено превођење комуникације немачки-српски-немачки језик; писмено превођење текста. Нудимо Вам прилику да постанете део тима који почиње своје активности на подручју Републике Србије,
могућност да будете подршка истом и искажете своје потенцијале. Уколико се видите у претходном опису, позивамо вас да пошаљете своју радну
биографију на и-мејл: ra@mitros.rs и lb@mitros.rs, наводећи позицију за
коју конкуришете или путем поште, на адресу: Mitros Fleischwaren d.o.o.
или донесете лично. Биће контактирани само кандидати који буду ушли у
ужи избор. Конкурс је отворен 30 дана.

Национална служба
за запошљавање
Бесплатна публикација о запошљавању

22320 Инђија, Новосадска 11
e-mail: jobs@eurobank.rs

Директни агент продаје банкарских
производа
УСЛОВИ: минимум средња стручна спрема; пожељно искуство у директној продаји; пожељно познавање основних финансијских (банкарских)
категорија; познавање рада на рачунару (MS Office); комуникативност,
иницијатива,упорност, систематичност и оријентисаност ка постизању
циљева.
Опис посла: директна промоција и продаја банкарских производа физичким лицима; рад на терену; самостално тражење потенцијалних корисника банкарских производа; праћење и редовно контактирање постојећих
клијената и успостављање контаката са новим; плата по учинку. Уколико
сте заинтересовани за ову позицију, пошаљите пријаву и радну биографију на нашу адресу.

ВЕЛИКЕ ИДЕЈЕ
ЗА МАЛИ
БИЗНИС
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Грађевинарство и индустрија / Mедицина

Грађевинарство и индустрија
PKC WIRING SYSTEMS DOO

11300 Смедерево, Шалиначка бб

Оператер производње
80 извршилаца

УСЛОВИ: најмање III степен стручне спреме, без обзира на занимање,
пробни рад од 6 месеци, обезбеђен превоз. Рад се обавља у стајаћем
положају 8 сати, рад у сменама, ноћни рад, кандидати не смеју бити
далтонисти, трака је покретна, монтажа производа се обавља на основу
упутстава. Оглас је отворен до попуне радних места. Конкурсна документација се доставља на горенаведену адресу.

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

Доктор медицине

на одређено време од 3 месеца
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме. Уз пријаву са кратком биографијом,
адресом и контакт телефоном приложити оверену фотокопију дипломе,
оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, извод из
матичне књиге рођених, уверење о држављанству, доказ о положеном
возачком испиту за Б категорију.

Специјалиста гинекологије и акушерства
на одређено време од 3 месеца

тинуирани процес статистичког извештавања, по потреби иде у кућне
посете, врши пријем и издавање лекова и санитетског материјала по
одобреним требовањима, води све потребне евиденције о лековима и
санитетском потрошном материјалу за Дом здравља, сарађује са лицем
за јавне набавке у вези са јавним набавкама лекова и санитетског потрошног материјала, обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.
УСЛОВИ: VI/1 степен стручне спреме, завршена виша медицинска школа или IV степен стручне спреме, завршена средња медицинска школа,
положен стручни испит, лиценца уколико је кандидат поседује, рад на
рачунару, поседовање возачке дозволе Б категорије; услови предвиђени
Законом о раду РС, Статутом Дома здравља Петровац на Млави и осталим општим актима. Уз пријаву поднети: краћу биографију са адресом и
контакт телефоном, оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој
медицинској школи, односно оверену фотокопију дипломе о завршеној
вишој медицинској школи, оверену копију уверења о положеном стручном испиту, оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству,
оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених,
фотокопију возачке дозволе. Оригинали или оверене фотокопије уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених не смеју бити
старији од 6 месеци. Послови се обављају са пуним радним временом.
Трајање конкурса: 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.

Економиста

за рад у служби за правне, економско финансијске,
техничке и друге сличне послове, на одређено време
до повратка раднице са породиљског одсуства и
одсуства ради неге детета
Опис послова: врши књижење улазних рачуна по контима за установу,
након књижења улазних рачуна по контима, врши раскњижавање требовања из магацина и осталих организационих јединица, врши контирање
на самом требовању, слаже требовања по организационим јединицама,
врши отпис ситног инвентара у употреби, врши обрачун ревалоризације залихе материјала и ситног инвентара, даје налоге за књижење о
утрошку материјала, ситног инвентара и осталог материјала по требовању организационих јединица, ради на сравњењу робе и материјала

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме. Уз пријаву са кратком биографијом,
адресом и контакт телефоном приложити оверену фотокопију дипломе,
оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, извод из
матичне књиге рођених, уверење о држављанству.

Медицински техничар

на одређено време до 2 године
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме. Уз пријаву са кратком биографијом,
адресом и контакт телефоном приложити оверену фотокопију дипломе,
оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, извод из
матичне књиге рођених, уверење о држављанству.

Фармацеутски техничар

на одређено време до 2 године
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме. Уз пријаву са кратком биографијом,
адресом и контакт телефоном приложити оверену фотокопију дипломе,
оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, извод из
матичне књиге рођених, уверење о држављанству, доказ о положеном
возачком испиту за Б категорију.
ОСТАЛО: Пријаве слати на горенаведену адресу. Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ДОМ ЗДРАВЉА
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

12300 Петровац на Млави, Моравска 2

Медицински техничар

за рад у служби опште медицине са медицином
рада и кућним лечењем и здравственом негом,
на одређено време до повратка раднице са
породиљског одсуства и одсуства ради неге детета
Опис послова: спроводи здравствено-васпитни рад, припрема ординацију, опрему и уређаје за рад, врши пријем и основну обраду болесника,
учествује у дијагностици (ЕКГ, одређивање ШУК и др.), даје прописану
терапију, води медицинску евиденцију и документацију, спроводи кон-
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Mедицина
књиговодственог стања са стањем у магацину, обавља и друге послове
по налогу шефа рачуноводства и директора прима, контролише и врши
ликвидацију улазних и излазних рачуна, проверава рачунски формалну
и суштинску исправност свих улазних докумената, врши контролу докумената за исплату и уплату преко благајне, контролише усаглашеност
докумената за исплату са улазном документацијом, припрема и обрађује
исте, врши обрачун пореза на промет и плаћа уз одговарајућу евиденцију, обавља послове инвентарисања, обавља и друге послове по налогу
шефа рачуноводства и директора.
УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, завршена школа економског смера
и познавање рада на рачунару, рад на рачунару; услови предвиђени
Законом о раду РС, Статутом Дома здравља Петровац на Млави и осталим општим актима. Уз пријаву поднети краћу биографију са адресом и
контакт телефоном, оверену фотокопију дипломе о завршеној завршеној вишој школи економског смера, оригинал или оверену фотокопију
уверења о држављанству, оригинал или оверену фотокопију извода из
матичне књиге рођених. Оригинали или оверене фотокопије уверења о
држављанству и извода из матичне књиге рођених не смеју бити старији
од 6 месеци. Послови се обављају са пуним радним временом. Трајање
конкурса: 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.
ОСТАЛО: Пријаве слати у затвореним ковертама, на адресу: Дома
здравља Петровац на Млави, Моравска 2, 12300 Петровац на Млави или
доставити лично у правну службу Дома здравља Петровац на Млави, са
назнаком: „За оглас - за пријем у радни однос једног медицинског техничара и једног економисте“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узети у разматрање.

ДОМ ЗДРАВЉА СОКОБАЊА

УСЛОВИ: завршена средња или виша/висока медицинска школа - општи
смер (IV или VI степен стручне спреме), положен стручни испит. Заинтересовани кандидати подносе документа у оригиналу или оверене копије,
не старије од 6 месеци: потпуну личну и радну биографију са адресом и
контакт телефоном, оверене фотокопије дипломе и сведочанстава (све
четири године), уверење о положеном стручном испиту, оверену фотокопију радне књижице, 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), лиценца или решење о упису у именик Коморе сестара
и техничара Србије, доказ о додатном стручном образовању или оспособљености (уколико их кандидат поседује).
ОСТАЛО: Приликом заснивања радног односа кандидат је дужан да достави лекарско уверење као доказ о здравственој способности за заснивање радног односа, на радним местима са повећаним ризиком према
Акту о процени ризика. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“ и на сајту Министарства здравља
РС и сајту Завода. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране. По завршетку конкурса предата документа се неће враћати кандидатима. Контакт телефон: 034/6312-306. Пријаве се подносе лично или
путем поште (са повратницом), на горенаведену адресу Завода.

ДОМ ЗА ЛИЦА МЕНТАЛНО ОМЕТЕНА У РАЗВОЈУ
ТУТИН
36320 Тутин, Пештерска 43
тел. 020/811-166

Директор

18230 Сокобања, Митрополита Михаила 23
тел. 018/830-118

на мандатни период од четири године

Дипломирани фармацеут

УСЛОВИ: За директора може бити именовано лице које испуњава следеће услове: да је држављанин Републике Србије; да је стекао високо
образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије),
односно на основним студијама у трајању од најмање четири године и
одговарајући академски односно стручни назив утврђен у области правних, психолошких, педагошких и андрагошких наука, специјалне едукације и рехабилитације, социолошких, политичких, економских или медицинских наука и да има најмање пет година радног искуства у струци.
Кандидат за директора као доказе о испуњености прописаних услова подноси следећу документацију: уверење о држављанству Републике Србије,
доказ о стручној спреми - оверену фотокопију дипломе, доказ о радном
искуству у струци - оверену копију радне књижице и потврду од једног
или више послодаваца да је био у радном односу и распоређен на послове за које се захтева стручна спрема која је у тачки 2 наведена као услов
за именовање директора Дома у Тутину, као и доказ да је радио послове
у наведеној стручној спреми у трајању од најмање пет година укупно;
уверење из казнене евиденције МУП-а да није осуђиван за кривично дело
из групе кривичних дела против живота и тела, против слободе и права
човека и грађанина, против права по основу рада, против части и угледа,
против полне слободе, против брака и породице, против службене дужности, као и против уставног уређења и безбедности Републике Србије;
уверење суда да није под истрагом и да се против њега не води поступак;
кратку биографију; програм рада за мандатни период на који се врши
избор. Пријаве кандидати подносе у року од 15 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“, са доказима о испуњавању услова. Непотпуне и неблаговремене пријаве на конкурс неће се узимати у
разматрање. Пријаве се подносе на адресу Дом за лица ментално ометена у развоју Тутин, Пештерска 43, 36320 Тутин, са назнаком: „Пријава на
конкурс за директора - не отварај“.

за рад у апотеци Дома здравља, на одређено време
до 6 месеци
2 извршиоца
УСЛОВИ: завршен фармацеутски факултет, VII степен стручне спреме;
положен стручни испит. Као доказе о испуњености ових услова кандидати су дужни да доставе: пријаву на конкурс са кратком биографијом,
бројем телефона и адресом; оверену фотокопију дипломе о завршеном
факултету; оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
уверење да против њих није покренут и да се не води кривични поступак
(уверење суда и СУП-а). Пријаве које пристигну по истеку рока сматраће
се неблаговременим и неће бити разматране. Пријаву на оглас доставити
на горенаведену адресу, уз напомену: „Пријава на оглас“ или лично на
писарници Дома здравља Сокобања.

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

Доктор медицине

за послове лекара опште медицине у екипи хитне
медицинске помоћи, у Служби хитне медицинске
помоћи, на одређено време ради замене привремено
одсутне запослене
УСЛОВИ: завршен медицински факултет и положен стручни испит. Заинтересовани кандидати подносе документа у оригиналу или оверене
копије, не старије од 6 месеци: потпуну лична и радну биографију са
адресом и контакт телефоном, оверену фотокопију дипломе, уверење о
положеном стручном испиту, оверену фотокопију радне књижице, 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), лиценца или
решење о упису у Лекарску комору Србије, доказ о додатном стручном
образовању или оспособљености (уколико кандидат поседује).

Медицинска сестра - техничар

за послове медицинске сестре - техничара у
екипи хитне медицинске помоћи, у Служби хитне
медицинске помоћи, на одређено време ради замене
привремено одсутне запослене
Бесплатна публикација о запошљавању

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом
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Mедицина

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

Медицинска сестра - техничар

на одређено време до повратка радника са боловања
2 извршиоца
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска школа - педијатријског
или општег смера; положен стручни испит; најмање шест месеци радног
искуства. Кандидати су дужни да доставе: кратку биографију, фотокопију
личне карте, фотокопију дипломе о завршеној школи, фотокопију дипломе о положеном стручном испиту, фотокопију радне књижице. Пријаве
слати у затвореној коверти, на наведену адресу Клинике, са назнаком:
„Пријава на конкурс за пријем медицинске сестре - техничара, на одређено време по основу замене, до повратка радника са боловања - 2 извршиоца“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

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

Медицинска сестра - техничар

ПОЛИКЛИНИКА „РАМОВИЋ“
Нови Пазар, Омладинска 48
тел. 063/331-300
e-mail: seadramovic@gmail.com

Медицински биохемичар

на неодређено време, пробни рад 2 месеца
Опис посла: вођење послова у лабораторији поликлинике; рад у лабораторији која има двадесетогодишњу традицију; раде се комплетне хематолошке, биохемијске, имунохемијске и вирусолошке анализе.
УСЛОВИ: медицински биохемичар, биохемичар/мастер биохемичар или
специјалиста биохемије, без обзира на радно искуство. Трајање конкурса: до попуне. Заинтересовани кандидати могу своје радне биографије да
доставе мејлом или да се јаве на горенаведени телефон. Лице за контакт:
Сеад Рамовић.

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

за потребе Одељења операционог блока са
стерилизацијом, на одређено време до повратка
привремено одсутног раданика са боловања

на одређено време до повратка запослене са
породиљског боловања

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, општег смера, положен стручни
испит. Приликом пријављивања на оглас потребно је доставити следећа
документа: пријаву на оглас са кратком биографијом, оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању одговарајућег профила, оверену
фотокопију уверења о положеном стручном испиту. Пријаве са документацијом доставити на адресу: Општа болница Ваљево, Одељење за
правне, кадровске и административне послове, Синђелићева 62, 14000
Ваљево, са назнаком: „Пријава на оглас за пријем у радни однос за послове _________ (навести тачан профил за који кандидат подноси пријаву)“.

УСЛОВИ: завршен медицински факултет (VII/1 степен стручне спреме)
звање: доктор медицине, положен стручни испит, без обзира на радно
искуство. Кандидати су у обавези да доставе пријаву са кратком биографијом: фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету и уверење о положеном стручном испиту. Изабрани кандидати су у обавези да
доставе лекарско уверење. Пријаве са потребним доказима достављају
се на горенаведену адресу, у року од 8 дана од дана објављивања огласа
у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
разматрати.

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ
„ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ“

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ЦЕРЕБРАЛНУ ПАРАЛИЗУ И
РАЗВОЈНУ НЕУРОЛОГИЈУ

11000 Београд, Др Суботића 5

Расписује оглас за обављање следећих послова у Одељењу
за техничке и помоћне послове Службе за правне, финансијско-рачуноводствене, техничке и помоћне послове

Доктор медицине

11000 Београд, Браће Јерковић 5
тел. 011/3974-302

Обрачунски радник - благајник

Спремачица

на одређено време по основу замене привремено
одсутног запосленог

Спремачица

УСЛОВИ: виша школа економског или књиговодственог смера (VI степен стручности); познавање рада на рачунару; познавање једног страног језика; радно искуство - најмање годину дана у струци. Кандидати
су обавезни да доставе писану пријаву на оглас са краћом биографијом.
Уз пријаву се подносе оверене фотокопије: дипломе о завршеној школи,
извода из матичне књиге рођених, уверења о држављанству, потврда да
се против лица не води судски поступак, као и докази о радном искуству,
познавању рада на рачунару и познавању једног страног језика. Пријаве са потребном документацијом достављају се на адресу: Специјална
болница за церебралну парализу и развојну неурологију, Београд, Сокобањска 17а - Правна служба.

на одређено време до 12 месеци
на одређено време до повратка запослене са
трудничког/породиљског одсуства
Опис послова и радних задатака: одржава чистоћу у радним и заједничким просторијама, санитарном блоку са обављањем текуће дезинфекције; одржава чистоћу зелених површина и дворишта Института; обавља
и друге послове из делокруга рада Одељења, по налогу шефа Одељења;
за свој рад одговара предраднику и начелнику Службе.
УСЛОВИ: основна школа; без обзира на радно искуство. Пријаве и CV слати на и-мејл: veljko_milekic@batut.org.rs или на адресу Институт за јавно
здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“, Др Суботића 5, 11000 Београд, са назнаком: „За конкурс - Спремачица“. Само ће кандидати који уђу
у ужи избор бити обавештени о резултатима. Рок за подношење пријава
је 8 дана од дана објављивања у листу „Послови“ и на интернет страници
Министарства здравља Републике Србије.

ОПШТА БОЛНИЦА „СВЕТИ ЛУКА“
11300 Смедерево, Кнез Михаилова 51
тел. 026/672-522 лок. 725

Медицинска сестра -техничар

на одређено време до повратка запослене са
боловања

Национална служба
за запошљавање
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УСЛОВИ: средња стручна спрема - општи смер, положени стручни испит.
Као доказе о испуњености услова кандидати су дужни да доставе: пријаву
на конкурс са кратком биографијом, бројем телефона и адресом; оверену
фотокопију дипломе о завршеном IV степену стручне спреме; лиценцу
или оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту. Уколико
кандидат поседује радно искуство потребно је доставити радне карактеристике од претходног послодавца. Рок за подношење пријава на кон-

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

Саобраћај и везе / Пољопривреда
курс је 8 дана од дана објављивања у листу „Послови“. Пријаве на оглас
достављати у затвореним ковертама, писарници Опште болнице „Свети
Лука“ Смедерево, или путем поште на адресу: Општа болница „Свети
Лука“ Смедерево, Кнез Михаилова 51, уз напомену: „Пријава на оглас“, са
навођењем радног места за које се конкурише. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.

Саобраћај и везе

ЗАВОД ЗА БИОЦИДЕ И МЕДИЦИНСКУ ЕКОЛОГИЈУ
11000 Београд, Требевићка 16
тел. 011/3054-011
e-mail: zavod@biocidi.org.rs

Оперативни техничар

на одређено време до 1 године

Возач

Опис посла: оперативно-технички послови дезинфекције, дезинсекције
и дератизације у заштити животне средине, заштити биља, ветерини,
у комуналној хигијени, у привреди и ванпривреди; послови систематске дератизације, сузбијање комараца и сузбијање крпеља; учествује
у пословима мониторинга ДДД послова у програмским активностима;
послови на одржавању опреме; послови у круги и објекатима Завода у
ванредним околностима (отклањање поледица елементарних непогода и
у другим ванредним ситуацијама).

УСЛОВИ: III степен стручне спреме у занимању возач друмског возила,
возачка дозвола Б и Ц категорије. Пријаве за запослење слати мејлом,
јављање кандидата на контакт тел. 062/804-7413. Рок за пријављивање
је 30 дана.

УСЛОВИ: Уз пријаву се подноси биографија и докази о испуњености услова конкурса у неовереним фотокопијама (фотокопија дипломе и фотокопија уверења/потврде о положеном стручном испиту). Пријаве са траженим прилозима се достављају на горе наведену адресу поштом или на
писарницу Завода.

АД „ХЛЕБ“ НОВИ САД

21000 Нови Сад, Бајчи Жилинског 2
тел. 062/804-7413

5 извршилаца

„КОЛОВИЧ ТРАНС“ ДОО

24000 Суботица, Исидоре Секулић 69
тел. 024/550-176, 063/528-345
e-mail: kolovics@tippnet.rs

Возач камиона у домаћем и међународном
транспорту
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа, возачка дозвола Б и Ц
категорије, минимум 6 месеци радног искуства. Слање пријаве за запослење мејлом или на горенаведени контакт телефон. Оглас остаје отворен
до 31.03.2015. године.

Пољопривреда
„ПЛАНТЕР“ ДОО ШАБАЦ, ХЛАДЊАЧА ИРИГ
22406 Ириг
e-mail: info@planter.rs

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња стручна спрема (административна, техничка струка), положен курс за рад са биоцидима у области
дезинфекције, дезинсекције и дератизације. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Кандидати који испуњавају
услове огласа подлежу провери знања из области ДДД послова. Кандидат који буде изабран дужан је достави доказ о здравственој способности
за рад на наведеним пословима.

„GRAIN EXIM“ DOO

11070 Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 6/17
тел. 011/2200-720

Агроном - приправник

на одређено време од 12 месеци
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, пољопривредни факултет, смер
ратарство, познавање рада на рачунару, знање енглеског језика (виши
или средњи ниво), активан возач Б категорије. Пријаве слати на и-мејл:
gkujacic@nidera-rs.com, у року од 30 дана од дана објављивања огласа.

Агроном
УСЛОВИ: висока стручна спрема, пољопривредни факултет, студијски
програм: ратарство и повртарство, вештине рада на рачунару на високом
нивоу, познавање енглеског језика - говорно и писано, организационе
способности, одговорност, тачност, возачка дозвола Б категорије.
Опис посла: Примарне активности: планира, организује и води производњу поврћа у складу са плановима „Плантер“ доо, спроводи агротехничке мере и мере заштите биља, брине о ефикасности и економичности
средстава у производњи биља, израђује планове, извештаје о примарној производњи поврћа, формира и води документацију о производњи
поврћа, мерама заштите, агротехничким мерама. Секундарне активности:
води технолошки процес прераде поврћа након пријема у фабрику, задужен за контролу утрошка сировине, искориштеност, квалитет процеса
и производа, формира и води документацију о параметрима у преради,
контролише квалитет пријема сировине, консултује, прати и контролише
производњу поврћа код пољопривредних произвођача који производе
поврће за „Плантер“ доо.
Кандидатима нудимо: креативност и одговорност у раду, усавршавање,
рад у динамичном окружењу уз уважавање професионалности и стручности у раду, праћење процеса од примарне производње до финалне
прераде поврћа, могућност верификације резултата рада кроз квалитет
производа. Пријаве слати на и-мејл: info@planter.rs. Конкурс је отворен
до: 31.03.2015. године.

Посао се не чека,
посао се тражи
Бесплатна публикација о запошљавању

Унапредите
своје пословање
18.03.2015. | Број 613 |
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Наука и образовање

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
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ПРАВОСЛАВНИ БОГОСЛОВСКИ ФАКУЛТЕТ
Мије Ковачевића 11б, Београд

Доцент за ужу научну област Систематска
теологија
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме - докторат православних богословских наука из уже научне области за коју се конкурс расписује, као и
претходно завршене основне студије православне теологије, објављени
стручни и научни радови претежно из области за коју се конкурс расписује. Предност ће имати кандидати са радним искуством у академској
настави и раду са студентима из уже научне области. Остали услови конкурса су предвиђени Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“,
бр. 76/05, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14), Статутом Универзитета у
Београду и Статутом Факултета и осталим општим актима Универзитета и Факултета, у складу са којима ће бити извршен избор пријављених
кандидата. Пријаве кандидата са прилозима: биографија, библиографија
(списак научних и стручних радова), радови, дипломе о одговарајућој
стручној спреми, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству и благослов надлежног епископа, подносе се на адресу: Универзитет
у Београду, Православни богословски факултет, Мије Ковачевића 11б, у
року од 8 дана од дана објављивања конкурса.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ СПОРТА И
ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА

11000 Београд, Благоја Паровића 156
тел. 011/3531-018

Наставник у звању ванредног - редовног
професора, за предмет Теорија и методика
борења, ужа научна област Теорија и
технологија спорта и физичког васпитања
избор у звање ванредног професора врши се за
период од 5 година, а избор у звање редовног
професора на неодређено време

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове из чл. 63 чл. 64 и чл. 65
Закона о високом образовању РС и да имају завршен Факултет спорта и
физичког васпитања. Потребна документација: молба, биографија - CV,
списак објављених радова, фотокопије диплома: основне академске студије, мастер (магистарске) студије, докторске студије, оригинал радови
на увид. Рок за пријаву је 15 дана од дана објављивања. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Др Суботића 8
тел. 011/3636-320

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

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

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА
11000 Београд, Благоја Паровића 156
тел. 011/3531-018

Асистент за предмет Теорија и методика
спортске гимнастике, ужа научна област
Теорија и технологија спорта и физичког
васпитања
УСЛОВИ: Избор у звање асистента врши се за период од 3 године. Кандидати треба да испуњавају услове из чл. 70 и чл. 72 Закона о високом
образовању РС и да имају завршен факултет спорта и физичког васпитања. Потребна документација: молба, биографија - CV, списак објављених радова, фотокопије диплома: основне академске студије, мастер
(магистарске) студије, уверење о уписаним докторским студијама, оригинал радови на увид. Рок за пријаву је 15 дана од дана објављивања.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ
11080 Земун, Немањина 6

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом
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Финансијски ликвидатор

на одређено време од једне године, са пробним
радом од 3 месеца
УСЛОВИ: најмање VI степен стручне спреме економске струке, радно
искуство од најмање једне године у струци, избор се врши по огласу
(избор врши декан). Остали услови утврђени су законом, Правилником
о раду и Правилником о организацији и систематизацији радних места
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факултета, у складу са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата. Пријаве на оглас са доказима о испуњености услова (пријава на
оглас, диплома о одговарајућој стручној спреми, извод из матичне књиге
рођених, уверење о држављанству, потврда надлежног органа да кандидат није под истрагом - документа у оригиналу или овереном препису и
не старија од 6 месеци), достављају се на горенаведену адресу, у року од
8 дана од дана објављивања огласа.

ОШ „СОЊА МАРИНКОВИЋ“
11080 Земун, Аласка 17
тел. 011/2612-753

Професор разредне наставе у боравку

на одређено време до повратка стално запослене
раднице са породиљског боловања
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, професор разредне наставе. Документација потребна за пријаву на конкурс: пропратно писмо, биографија,
диплома о одговарајућем образовању - оверена копија не старија од 6
месеци, уверење надлежног суда да кандидат није кажњаван нити под
истрагом - оригинал не старији од 6 месеци, уверење о држављанству
РС - оверена копија не старија од 6 месеци, извод из матичне књиге рођених - копија, извод из матичне књиге венчаних (ако у изводу из матичне књиге рођених није наведена промена презимена) - копија. Пријаве
доставити лично или поштом на горенаведену адресу, у року од 8 дана од
дана објављивања огласа.

ЗУБОТЕХНИЧКА ШКОЛА

11000 Београд, Станка Враза 63
тел. 011/7836-314

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: кандидат треба 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 10.09.2005. године или на основним
студијама у трајању од најмање 4 године по пропису који је уређивао
високо образовање до 10.09.2005. године, да испуњава услове за рад као
наставник у Зуботехничкој школи у Београду, за педагога или психолога
школе; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања; да има држављанство Републике Србије; да
зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад; да има лиценцу
(дозволу за рад), односно положен стручни испит за наставника, педагога или психолога; да има обуку и положен испит за директора установе;
да има најмање пет година рада у установи на пословима образовања и
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања.
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидати достављају: биографске податке, односно
радну биографију; оверену фотокопију дипломе о одговарајућем високом
образовању; оверену фотокопију лиценце (дозволе за рад) за наставника
или стручног сарадника, односно оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту; потврду о раду у области образовања; оригинал
или оверену фотокопију уверења о држављанству, не старије од 6 месеци; оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених,
не старије од 6 месеци; лекарско уверење да имају психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима, не старије од 6
месеци; уверење да се против њих не води истрага и да није подигнута
оптужница за кривична дела из надлежности основног и вишег суда, не
старије од 6 месеци; остала документа која могу послужити приликом
доношења одлуке о избору. Доказ о испуњености услова из члана 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања прибавља школа. С обзиром да Министарство просвете, науке и технолошког
развоја није донело подзаконски акт који уређује програм обуке, начин
и поступак полагања испита за директора установе, пријава која не буде
садржала наведени документ неће се сматрати непотпуном, а изабрани
кандидат биће у обавези да у законском року, по доношењу подзаконског
акта, положи испит за директора. Рок за подношење пријава је 15 дана од
дана објављивања огласа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узети у разматрање. Пријаве доставити на адресу: Зуботехничка школа,
Београд, Станка Враза 63 или лично у секретаријату школе, са назнаком:
„Конкурс за директора“. Ближе информације о конкурсу могу се добити
код секретара школе и на број телефона: 011/7836-314.

Бесплатна публикација о запошљавању

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ“

11000 Београд, Саве Шумановића 1
тел. 011/3975-627

Педагог
УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степена (дипломске
академске - мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије); високо образовање на основним студијама у
трајању од најмање четири године, у складу са законом; познавање рада
на рачунару; обавезно полагање испита за лиценцу.

Васпитач

17 извршилаца
УСЛОВИ: више образовање, односно одговарајуће високо образовање на
студијама првог степена (основне струковне студије или основне академске студије ) у трајању од три године или на студијама другог степена
(дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), васпитач у складу са законом; са или без радног искуства, обавезно полагање стручног испита.

Медицинска сестра васпитач
25 извршилаца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња медицинска школа - медицинска сестра васпитач, више образовање, високо образовање на студијама првог степена (основне струковне студије); са или без радног
искуства; обавезно полагање испита за лиценцу.

Радник на сервирању хране
4 извршиоца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, осмогодишња школа, курс за сервирке
или II степен стручне спреме куварске струке; са или без радног искуства;
могућа провера психофизичких и радних способности.

Вешерка

3 извршиоца
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, осмогодишња школа, са или без радног искуства; могућа провера радних способности.

Спремачица

10 извршилаца
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, осмогодишња школа, са или без радног искуства; могућа провера психофизичких и радних способности.
ОСТАЛО: да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Пријаве на конкурс (са доказима о испуњавању услова) послати
путем поште на горенаведену адресу, у року од 8 дана од дана објављивања конкурса, са назнаком: „Конкурс за пријем у радни однос“. Уз писану пријаву кандидат треба да достави биографију и оригинале или оверене фотокопије: дипломе - сведочанства о стеченом образовању, извода
из матичне књиге рођених, уверења о држављанству Републике Србије
(не старије од 6 месеци); уверење да се против кандидата не води истрага и да није подигнута оптужница (не старије од 6 месеци). Изабрани
кандидати пре закључења уговора о раду дужни су да доставе лекарско
уверење о одговарајућој здравственој способности. Доказ о неосуђиваности прибавља установа. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
бити разматране.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Др Суботића 8
тел. 011/3636-320

Оглас објављен 11.03.2015. године у публикацији „Послови“ поништава се за радно место: Наставник за избор у звање
доцента за ужу научну област Интерна медицина (хематологија), на одређено време од 5 година.
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ОСНОВНА ШКОЛА „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“
11000 Београд, Максима Горког 94
тел. 011/6456-823

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: лице које је стекло одговарајуће високо образовање: на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), у
складу са Законом о високом образовању почев од 10.09.2005. године
(„Сл. гласник РС“, бр 76/05, 100/07 - аутентично тумачење и 97/08) или
на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који
је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године; да испуњава услове за наставника, педагога или психолога, има дозволу за рад - лиценцу, обуку и положен испит за директора установе и најмање 5 година
рада у установи на пословима образовања и васпитања; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да
није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл.
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања;
држављанство РС; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат подноси: биографске податке,
односно радну биографију; оверену фотокопију дипломе о завршеном
одговарајућем високом образовању (не старију од 6 месеци); оверену
фотокопију уверења о положеном стручном испиту (дозволи за рад), не
старију од 6 месеци; потврду о раду у области образовања (доказ о радном стажу); уверење да није под истрагом, нити да је подигнута оптужница код надлежног суда; уверење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања (уверење прибавља установа); уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), извод из матичне
књиге рођених (не старији од од 6 месеци); оверену фотокопију радне
књижице; оквирни план рада за време мандата (програм рада директора школе); лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену
способности за рад са децом и ученицима (доказ о физичкој, психичкој и
здравственој способности за рад са децом кандидат подноси пре закључивања уговора о раду); доказ о знању језика на коме се изводи образовно-васпитни рад (осим за кандидате који су одговарајуће образовање
стекли на том језику) и остала документа која могу послужити приликом доношења одлуке о избору. Рок за пријављивање је 15 дана од дана
објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити
разматране. Пријаве се достављају на адресу ОШ „Доситеј Обрадовић“.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Булевар краља Александра 73/II

Наставник у звање ванредног професора
за ужу научну, односно уметничку област
Урбанизам и просторно планирање

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ
11000 Београд, Булевар ослобођења 18
тел. 011/3615-436

Доцент за ужу научну област Ветеринарска
форензика и државно ветеринарство
на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област Хигијена и
технологија млека
на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област
Фармакологија и токсиологија
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 чланом 64 Закона о високом образовању и чл. 126 Статута
Факултета ветеринарске медицине.

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

Аситент за ужу научну област Болести
риба, ракова и шкољки
на одређено време од 3 године

Асистнт за ужу научну област Гинекологија
са андрологијом
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских академских студија из области ветеринарске медицине који је претходне нивое студија завршио са укупном просечном оценом најмање 8; VII/1 степен стручне српеме, завршен факултет ветеринарске медицине; магистар наука коме је прихваћена тема
дисертације, који је претходне нивое студија завршио са просечном оценом најмање 8; смисао за наставни рад. Поред наведених услова кандидати треба да испуњавају услове предвиђене одредбама Закона о високом образовању и Статутом Факултета ветеринарске медицине. Пријаве
са доказима о испуњавању услова конкурса (биографија, дипломе, списак
радова, радови и копија личне карте), доставити у року од 15 дана од
дана објављивања конкурса.

САОБРАЋАЈНО-ТЕХНИЧКА ШКОЛА
11080 Земун, Цара Душана 262

Наставник математике

на Департману за урбанизам, на одређено време од
пет година

на одређено време до повратка стално запослене са
дужег боловања

УСЛОВИ: Општи и посебни услови предвиђени су чланом 65 Закона о
високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично
тумачење, 97/08, 44/2010, 93/12, 89/13 и 99/14), Статутом Универзитета
у Београду („Гласник УБ“, бр. 162/11 - пречишћен текст, 172/13 и 178/14)
и Статутом Факултета („Сл. билтен АФ“, бр. 89/12 - пречишћен текст и
98/14) и Законом о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13
и 75/14). Пријаве кандидата са прилозима (биографија, оверене копије
диплома, оверена копија уверења о држављанству, списак радова и остала пратећа документација), доставити на горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс“. Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана
објављивања конкурса.

УСЛОВИ: врста и степен стручне спреме за наставно особље и стручне
сараднике, у складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама („Сл.
гласник РС - Просветни гласник“, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 5/11, 8/11, 9/13 и
6/14); да кандидат испуњава услове из чл 8 став 2 тачке 1), 2) и 4) Закона
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09,
52/11 и 55/13); да зна језик на коме се обавља образовно васпитни рад српски језик; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; да није осуђиван за кривична дела утврђена у чл.
120 став 1 тач 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да
је држављанин Републике Србије. Кандидат је дужан да уз пријаву поднесе следећу документацију: радну биографију; оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; оригинал
или оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије (не
сме бити старије од 6 месеци); оригинал или оверену фотокопију извода
из матичне књиге рођених (не сме бити старија од 6 месеци). Доказ о
испуњености услова здравствене и психофизичке способности за кандидата за рад са децом - лекарско уверење, доставља се пре закључења
уговора о раду. Доказ о некажњавању прибавља установа. Претходну
проверу психофизичких способности за рад са децом и ученицима врши
надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања конкурса.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Национална служба
за запошљавање
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НАПОМЕНА: Изабрани кандидати ће пре закључења уговора о раду бити
послати на проверу услова за заснивање радног односа - провера психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима,
у складу са чланом 120 став 1 тачка 2 Закона о основама система образовања.

ЈАГОДИНА
ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ
35000 Јагодина, Милана Мијалковића 14
тел. 035/223-805

Наставник у звање наставника страног
језика, за ужу научну област Немачки језик
са методиком наставе
са 20% радног времена, на одређено време
од 4 године

УСЛОВИ: професор немачког језика и књижевности, објављени стручни
радови из области за коју се бира, способност за наставни рад и непостојање сметњи из члана 62 став 4 Закона о високом образовању („Службени гласник РС“, 76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08, 44/10,
93/12, 89/13 и 99/14). Избор наставника извршиће се у складу са Статутом Универзитета у Крагујевцу, Статутом Факултета и Правилником о
начину и поступку заснивања радног односа и стицању звања наставника
Универзитета у Крагујевцу (пречишћен текст) број I-01-03, од 10.01.2014.
године. Уз пријаву на конкурс доставити: оверене фотокопије диплома о
завршеним основним студијама, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, биографију са подацима о досадашњем раду, списак објављених стручних и научних радова, као и саме радове, доказ о
неосуђиваности правноснажном судском пресудом за кривична дела из
члана 62 став 4 Закона о високом образовању и друге доказе о испуњености услова по овом конкурсу. Рок за подношење пријава је 15 дана од
дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

КОСОВСК А МИТРОВИЦ А
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„БАМБИ“
38217 Сочаница, Галичка бб

Васпитач

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„МАЈА“ СРБИЦА
38334 Осојане - Бање
тел. 063/843-9304

Васпитач

за рад на одређено време, до годину дана
УСЛОВИ: Кандидати морају испуњавати следеће опште услове: да су
држављани Републике Србије; да поседују психичку, физичку и здравстену способност за рад са децом и ученицима; да нису осуђивани правоснажном судском пресудом за кривична дела наведена у члану 120
Закона о основама система образовања и васпитања; познавање језика
на ком се остварује васпитно-образовни рад (српски језик). Кандидати
морају да испуњавају следеће услове у погледу образовања: да поседују одговарајуће више образовање, односно одговарајуће високо образовање стечено на студијама првог степена (основне струковне студије
или основне академске студије) у трајању од 3 године или на студијама
другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке
академске студије или специјалистичке струковне студије) - васпитач.
Рок за пријављивање кандидата је 8 дана од објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у
разматрање. Уз пријаву на конкурс, која треба да садржи краћу биографију са битним подацима о кандидату, кандидати су дужни да поднесу
и следећу документацију: извод из матичне књиге рођених, уверење о
држављанству Републике Србије, фотокопију личне карте, оверен препис - фотокопију дипломе, уверење о здравственој способности за рад са
децом и ученицима, потврду да нису осуђивани правоснажном судском
пресудом за кривична дела наведена у члану 120 Закона о основама система образовања и васпитања. У поступку одлучивања директор врши
ужи избор кандидата. Кандидате 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 врши надлежна
служба за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака. Директор доноси одлуку о избору кандидата у року од 8 дана од дана
добијања резултата психолошке процене способности за рад са децом и
ученицима. Ближе информације се могу добити на телефон: 063/8439304. Уредно попуњене пријаве слати на адресу: Предшколска установа
„Маја“ Бање - 38334 Осојане.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОШ „БЛАГОЈЕ РАДИЋ“ ЗУПЧЕ

на одређено време до повратка запослене са
дужности директора установе

38228 Зубин Поток
тел. 028/478-313

УСЛОВИ: VI или VII степен стручне спреме и стручни назив васпитач;
кандидат мора да испуњава услове прописане чланом 8, 120 и 122 Закона
о основама система образовања и васпитања, односно да има одговарајуће образовање, психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима, да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања, да има држављанство Републике Србије, да зна
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву кандидат
подноси: диплому о стеченој стручној спреми, уверење о држављанству
Републике Србије (не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених. Фотокопије морају бити оверене. Потврду о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са децом и ученицима доставља изабрани кандидат пре закључивања уговора о раду (проверу психофизичких
способности кандидата за рад са децом и ученицима вршиће Национална
служба за запошљавање), а потврду о неосуђиваности прибавља установа. Доказ у погледу испуњености услова у погледу опште здравствене
способности кандидат доставља по коначности одлуке о избору, а пре
закључивања уговора о раду. Пријаве се подносе у року од 8 дана од
дана објављивања, на горенаведену адресу. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Оглас објављен 04.03.2015. године у публикацији „Послови“
поништава се у целости.

Први утисак је
најважнијибудите
испред свих

Бесплатна публикација о запошљавању

К РА Г У Ј Е В А Ц
ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА

34000 Крагујевац, Светозара Марковића 69
тел. 034/306-800

Наставник у звању доцента за ужу научну
област Орална хирургија
на одређено време 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, завршен стоматолошки факултет,
докторат из научне области за коју се бира и завршена одговарајућа
специјализација. Услови утврђени одговарајућим одредбама Закона о
високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005, 100-2007 аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013 и 99/2014), Статутом
Универзитета у Крагујевцу, Правилником о начину и поступку заснивања
радног односа и стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу и
Статутом Факултета медицинских наука у Крагујевцу, у складу са којима
ће бити извршен избор пријављених кандидата. Уз пријаву на конкурс
доставити: биографију, потврду о уписаним докторским студијама, фотокопију оверених диплома, списак стручних и научних публикација и по
један примерак тих публикација. Сву конкурсну документацију, као доказе о испуњености услова конкурса, доставити и у електронској форми (на
компакт диску - CD). Рок за пријаву је 8 дана.
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ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА

34000 Крагујевац, Светозара Марковића 69
тел. 034/306-800

дана објављивања. Пријаве на конкурс са доказима слати у затвореним
ковертама, на адресу школе, са назнаком: „За конкурс за директора“ или
предати лично, у просторијама секретаријата школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бите разматране.

Сарадник у звање асистента за ужу научну
област Инфективне болести

ОСНОВНА ШКОЛА „МЛАДОСТ“

на одређено време 3 године

УСЛОВИ: завршен медицински факултет са укупном просечном оценом
најмање 8 и уписане докторске академске студије или магистар медицинских наука коме је прихваћена тема докторске дисертације и завршена
одговарајућа специјализација. Услови утврђени одговарајућим одредбама Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005, 100/2007
- аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013 и 99/2014),
Статутом Универзитета у Крагујевцу, Правилником о начину и поступку заснивања радног односа и стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу и Статутом Факултета Медицинских наука у Крагујевцу,
у складу са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата. Уз
пријаву на конкурс доставити: биографију, потврду о уписаним докторским студијама, фотокопију оверених диплома, списак стручних и научних
публикација и по један примерак тих публикација. Сву конкурсну документацију, као доказе о испуњености услова, доставити и у електронској
форми (на компакт диску - CD). Рок за пријаву је 15 дана.

К РА Љ Е В О
ОСНОВНА ШКОЛА „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“
Вранеши
тел. 036/5466-263

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат који се пријављује на конкурс мора да испуњава следеће услове прописане чланом 59, чланом 8 став 2 и чланом 120 Закона
о основама система образовања и васпитања, и то: да има одговарајуће
образовање за наставника, педагога и психолога, у складу са чланом 8
став 2 наведеног закона, који предвиђа да наставник и стручни сарадник
јесте лице које је стекло одговарајуће високо образовање: на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), у складу са Законом
о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр.76/05, 100/07 - аутентично
тумачење и 97/08), почев од 10. септембра 2005. године или на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, да има дозволу за
рад - лиценцу, односно уверење о положеном стручном испиту за наставника, педагога или психолога; да има најмање пет година рада у установи на пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег
високог образовања; да има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; да има држављанство Републике Србије; да
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл.
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања.
Директор се бира на период од четири године. Рок за подношење пријава
је 15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узимати у разматрање. Уз пријаву приложити: диплому
о стеченом одговарајућем образовању, уверење о положеном испиту за
директора установе (изабрани кандидат биће у обавези да у законском
року положи испит за директора школе ), потврду послодавца да има
најмање 5 година рада у установи у области образовања и васпитања
након стеченог високог образовања, уверење о држављанству РС - не
старије од 6 месеци, извод из матичне књиге рођених са холограмом,
уверење о положеном стручном испиту за наставника - лиценци, доказ
о испуњености услова из члана 120 став 1 тачка 5 Закона о основама
система образовања и васпитања за извођење наставе на српском језику (уколико кандидат није стекао средње, више или високо образовање
на српском језику, у обавези је да достави доказ да је положио испит из
српског језика по програму високошколске установе), уверење надлежног суда да се не води истражни или кривични поступак за кривична
дела наведена у Закону о основама система образовања и васпитања,
лекарско уверење, преглед кретања у служби са биографским подацима
и радном биографијом, као и остале прилоге којима се доказују стручне, наставно-педагошке, организационе и друге способности кандидата.
Докази се достављају у оригиналу или овереној фотокопији. Овера фотокопије не сме бити старија од 6 месеци. Извод из казнене евиденције
школа прибавља по службеној дужности. Кандидат изабран за директора
школе дужан је да положи испит за директора у року од годину дана
од дана ступања на дужност, а сходно условима прописаним Законом о
основама система образовања и васпитања, као и условима које прописује министар. Решење о избору директора биће благовремено достављено свим учесницима кнкурса. Рок за подношење пријава је 15 дана од
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Врњци
тел. 036/631-885

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат који се пријављује на конкурс мора да испуњава следеће услове прописане чланом 59, чланом 8 став 2 и чланом 120 Закона
о основама система образовања и васпитања: да има одговарајуће образовање за наставника, педагога и психолога, у складу са чланом 8 став 2
наведеног закона, који предвиђа да наставник и стручни сарадник јесте
лице које је стекло одговарајуће високо образовање: на студијама другог
степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије
или специјалистичке струковне студије), у складу са Законом о високом
образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење и
97/08), почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; да има дозволу за рад лиценцу, односно уверење о положеном стручном испиту за наставника,
педагога или психолога; да има најмање пет година рада у установи на
пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег високог образовања; да има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; да има држављанство Републике Србије; да
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл.
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања.
Директор се бира на период од четири године. Рок за подношење пријава
је 15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узимати у разматрање. Уз пријаву приложити: диплому
о стеченом одговарајућем образовању (овера не старија од 6 месеци),
уверење о положеном испиту за директора установе (изабрани кандидат
биће у обавези да у законском року положи испит за директора школе),
потврду послодавца да има најмање 5 година рада у установи у области
образовања и васпитања након стеченог високог образовања, уверење о
држављанству РС - не старије од 6 месеци, извод из матичне књиге рођених са холограмом (овера не старија од 6 месеци), уверење о положеном
стручном испиту за наставника - лиценци (овера уверења не старија од
6 месеци), доказ о испуњености услова из члана 120 став 1 тачка 5 Закона о основама система образовања и васпитања за извођење наставе
на српском језику (потврда високошколске установе на којој је кандидат стекао образовање да се настава одвија на српском језику), уверење
надлежног суда да се не води истражни или кривични поступак за кривична дела наведена у Закону о основама система образовања и васпитања, лекарско уверење, преглед кретања у служби са биографским
подацима и радном биографијом, као и остале прилоге којима се доказују
стручне, наставно-педагошке, организационе и друге способности кандидата. Докази се достављају у оригиналу или овереној фотокопији. Овера
фотокопије не сме бити старија од 6 месеци. Извод из казнене евиденције
школа прибавља по службеној дужности. Кандидат изабран за директора школе дужан је да положи испит за директора у року од годину дана
од дана ступања на дужност, а сходно условима прописаним Законом о
основама система образовања и васпитања, као и условима које прописује министар. Решење о избору директора биће благовремено достављено свим учесницима конкурса. Рок за подношење пријава је 15 дана од
дана објављивања. Пријаве на конкурс са доказима слати у затвореним
ковертама, на адресу школе, са назнаком: „За конкурс за директора“ или
предати лично, у просторијама секретаријата школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бите разматране.

ПОЉОПРИВРЕДНО-ХЕМИЈСКА ШКОЛА
„ДР ЂОРЂЕ РАДИЋ“
36000 Краљево, Ђуре Ђаковића 2/22
тел. 036/359-888

Наставник социологије

са 30% радног времена, на одређено време до
повратка одсутног радника
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, одговарајуће образовање из члана 8 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, број 72/09, 52/11 и 55/13), односно високо образовање стечено на
основним студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10.09.2005. године, за наставнике, педа-
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гога или психолога или 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, за наставнике, педагога или
психолога; услов из члана 8 став 4 и члана 121 став 9 и 10 Закона, који
предвиђа да лице из става 2 члана 8 Закона мора да има образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30
бодова и 6 бодова праксе у установи у складу са Европским системом преноса бодова, а наставник, васпитач и стручни сарадник који је у току студија положио испите из педагогије и психологије или је положио стручни
испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има образовање из члана
8 став 4 Закона; да има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са ученицима; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да има држављанство Републике Србије;
да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на
конкурс кандидати су дужни да поднесу следећу документацију: оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, лекарско
уверење (доставља се пре закључења уговора о раду), уверење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (прибавља школа); уверење о држављанству Републике Србије оригинал или оверена фотокопија не старија од 6 месеци; извод из матичне књиге рођених - оригинал или оверена фотокопија не старија од 6
месеци; уверење високошколске установе којим кандидат потврђује да
је положио испит из српског језика, уколико образовање није стечено на
српском језику; доказ о поседовању образовања из психолошких и методичких дисциплина стеченом на високошколској установи у току студија
или након дипломирања, издат од стране одговарајуће високошколске
установе, односно уверење или други одговарајући документ о положеном испиту из педагогије и психологије у току студија или доказ о положеном испиту за лиценцу. Доказ из става 2 тачка 6 доставља кандидат
који није стекао образовање на српском језику. Пре доношења одлуке о
избору кандидата врши се провера психофизичких способности за рад
са децом и ученицима од стране Националне службе за запошљавање.
Пријаве на конкурс са потребном документацијом о испуњености услова доставити лично или на адресу Пољопривредно-хемијска школа „Др
Ђорђе Радић“ Краљево, Ђуре Ђаковића 2/22, 36000 Краљево, у року од 8
дана од дана објављивања конкурса, са назнаком: „За конкурс“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

ЕЛЕКТРО-САОБРАЋАЈНА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
„НИКОЛА ТЕСЛА“
36000 Краљево, Доситејева 44
тел. 036/312-601

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Директор установе може да буде
лице које испуњава услове прописане чланом 8 став 2 и чланом 120
Закона о основама система образовања и васпитања, а то су: стечено
одговарајуће високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, 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 има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да кандидат
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл.
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања;
да има држављанство Републике Србије; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Дужност директора Електро-саобраћајне
техничке школе „Никола Тесла“ у Краљеву може да обавља лице које
има одговарајуће образовање за наставника те врсте школе и подручја
рада, за педагога и психолога, дозволу за рад, обуку и положен испит за
директора установе и најмање пет година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања.
Уз пријаву на конкурс кандидат прилаже: оверену копију дипломе о стеченом образовању; доказ о поседовању лиценце за рад (оригинал или
оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односно
испиту за лиценцу); потврду да има најмање пет година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања; уверење о држављанству, не старије од 6 месеци; (оригинал, или оверена копија); писмени доказ да зна српски језик на ком
се остварује образовно-васпитни рад у школи (само ако одговарајуће
образовање није стечено на српском језику, кандидат доставља писмени
доказ да је положио испит из српског језика по програму високошколске
установе); биографију са кратким прегледом кретања у служби. Лекарско
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уверење да има психичку, физичку или здравствену способност за рад
са децом изабрани кандидат доставља пре закључења уговора о раду са
директором, а школа прибавља доказ да лице није осуђивано. Пријаве
на конкурс, са потребном документацијом о испуњености услова, доставити лично или на адресу: Електро-саобраћајна техничка школа „Никола
Тесла“, Доситејева 44б, 36000 Краљево. Рок за подношење пријава је 15
дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе, путем телефона:
036/312-601.

ЛЕСКОВАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА
„ВУК КАРАЏИЋ“

16000 Лесковац, Саве Ковачевића 69
тел. 016/212-980

Професор разредне наставе

на одређено време до повратка запосленог са
функције

Професор разредне наставе

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана (породиљско боловање)
УСЛОВИ: Кандидат треба да има 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, а у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи; да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија
или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у
установи, у складу са Европским системом преноса бодова; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да има држављанство Републике Србије; да зна језик на коме се
остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидати су дужни да уз пријаву доставе: оверену копију
дипломе о завршеном одговарајућем образовању, уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену копију),
уверење суда да против њих није покренута истрага, нити је подигнута
оптужница за кривична дела из надлежности суда. Уверење о здравственом стању подноси се пре закључења уговора о раду. Доказ да кандидат
није осуђиван прибавља школа по службеној дужности. Пријаве са документацијом o испуњености општих и посебних услова конкурса и бројем
телефона, доставити на адресу школе, у року од 8 дана од дана објављивања огласа.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
СА ДОМОМ УЧЕНИКА
„МИЛЕНТИЈЕ ПОПОВИЋ“
16215 Црна Трава

Директор

на мандатни период од четири године, по
поновљеном поступку
УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове прописане чланом 59, чланом 8
став 2 и чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13); одговарајуће високо образовање за наставника основне школе, за педагога или психолога, стечено
на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке
академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису
који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године или
стечено образовање на основним студијама у трајању од најмање четири
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра
2005. године; да има дозволу за рад - лиценцу за обављање послова
наставника, педагога или психолога; 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; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама сис-
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тема образовања и васпитања; држављанство Републике Србије; да зна
језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. Изабрани кандидат је
дужан да положи испит за директора установе у року од годину дана од
дана ступања на дужност.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат подноси: доказ о држављанству
(уверење о држављанству, не старије од 6 месеци); извод из матичне
књиге рођених; оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем
високом образовању; оверену фотокопију уверења о положеном испиту
за лиценцу, односно стручном испиту - дозволу за рад; потврду о раду у
области образовања и васпитања; уверење суда да није покренут кривични поступак и да није покренута истрага (не старије од 6 месеци);
биографију са кратким прегледом кретања у служби и предлогом програма рада директора школе. Лекарско уверење да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима (не старије од 6
месеци), доставља кандидат који одлуком школског одбора буде изабран
за директора, пре закључивања уговора о раду. Уверење да кандидат
није осуђиван прибавља школа по службеној дужности. Директор школе
се бира на период од четири године. Рок за пријављивање је 15 дана од
дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве са потребном документацијом слати на адресу
школе.

ЛОЗНИЦ А
ОШ „БОРИВОЈЕ Ж. МИЛОЈЕВИЋ“
15314 Крупањ, Радничка 2

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да има одговарајуће образовање; да има психичку, физичку и здравствену спосбност за
рад са децом и ученицима; да није осуђиван у складу са чланом 120 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство РС; да поседује лиценцу, односно положен стручни испит и да
испуњава услове за наставника, педагога или психолога; да има положен испит за директора школе; да има најмање 5 година радног стажа
у области образовања и васпитања; да поседује стручне и организационе способности. Уз пријаву кандидат подноси: оверену копију дипломе

о стеченом одговарајућем образовању, уверење о држављанству, доказ
о положеном испиту за директора, доказ о поседовању лиценце за рад,
доказ о радном стажу, биографију са кратким прегледом кретања у служби и предлогом програма рада школе. Пријаве слати на адресу школе, у
року од 15 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

НИШ
ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“
18000 Ниш, Краљевића Марка 13а
тел. 018/4562-065

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање на студијама другог степена
(дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), у складу са Законом о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично
тумачење и 97/08) почев од 10. септембра 2005. године или на основним
студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године, лице које испуњава
услове за наставника основне школе, за педагога и психолога; дозвола
за рад, обука 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 (лекарско уверење доставља изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду); да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања (доказ прибавља
школа); држављанство Републике Србије. Кандидат уз пријаву треба да
достави: биографске податке, односно радну биографију; оверен препис
дипломе о завршеном одговарајућем високом образовању; оверен препис уверења о положеном стручном испиту (дозволи за рад); потврду
о раду у области образовања; уверење да није осуђиван правоснажном
пресудом; уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених;
лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за
рад са децом и ученицима; остала документа која могу послужити приликом доношења одлуке о избору. Рок за пријаву на конкурс је 15 дана.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.
Пријаве слати на горенаведену адресу, са назнаком: „Пријава на конкурс
за директора школе“.

ШКОЛА МОДЕ И ЛЕПОТЕ

18000 Ниш, Генерала Милојка Лешјанина 23

Наставник познавања препарата

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана

Школа је знање,
посао је занат
30
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УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са чл. 8 ст. 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр.
72/09, 52/11, 55/13) и Правилником о врсти стручне спреме наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама („Просветни гласник РС“, бр. 5/91...6/14), о чему кандидат подноси уз пријаву
на конкурс оверену фотокопију дипломе/уверења; држављанство Републике Србије (оверене фотокопије извода из матичне књиге рођених и
уверења о држављанству кандидат подноси уз пријаву на конкурс); психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима
(лекарско уверење доставља 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 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 кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања (уверење прибавља
школа по службеној дужности). Школа врши ужи избор кандидата које
упућује служби за послове запошљавања на претходну психолошку процену способности за рад са ученицима. Кандидат уз пријаву подноси, у
овереној фотокопији: доказ о стручној спреми, уверење о држављанству
и извод из матичне књиге рођених. Пријаве доставити на горенаведену
адресу.
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НОВИ ПА ЗАР
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ ПАЗАРУ

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

Наставник у звање ванредног професора за
ужу научну област Менаџмент и бизнис
у трајању од пет година.

Наставник у звање редовног професора за
ужу научну област Економија
УСЛОВИ: Услови конкурса за кандидате предвиђени су одредбама Закона
о Високом образовању, Статутом и Правилником о избору у звање на Универзитету у Новом Пазару. Уз пријаву на конкурс кандидати подносе: биографију, оверене фотокопије диплома о завршеним основним, мастер/
магистарским и докторским студијама, оверену фотокопију претходног
избора у звање, списак објављених радова и радове, уџбеничку литаратуру и сл. Пријаве се подносе Правној служби Универзитета, Димитрија
Туцовића бб, Нови Пазар, у року од 10 дана од дана објављивања конкурса. Образац захтева за пријаву на конкурс за избор у звање и заснивање
радног односа може се преузети на официјелном сајту Универзитета у
Новом Пазару: www.uninp.edu.rs. Непотписане, неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати. Додатне информације на тел. 020/338420 (Правна служба).

НОВИ СА Д
ОСНОВНА ШКОЛА „23. ОКТОБАР“

21205 Сремски Карловци, Прерадовићева 1
тел. 021/881-639

Професор биологије

на одређено време до повратка радника са боловања

Професор математике

на одређено време до повратка раднице са
породиљског боловања, са 44,44% радног времена
УСЛОВИ: Потребна одговарајућа стручна спрема у складу са Законом
о основама система образовања и васпитања („Служени гласник РС“,
бр.72/09, 52/11и 55/2013) и Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник
РС“ - „Просветни гласник“ бр. 11/2012). Кандидат треба да испуњава и
остале услове у складу са Законом о раду. Оглас је отворен 8 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови“. Уз пријаву на оглас доставити: оверену копију дипломе о школској спреми, извод из матичне књиге
рођених и уверење о држављанству РС. Остала документа се предају у
складу са законом. Пријаве са назнаком: „За конкурс“ слати на горенаведену адресу. Све ближе инфомрације у вези са конкурсом можете добити
од секретара школе, на телефоне: 021/881-639 и 021/881-241. Непоптпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

ШОМО „СТЕВАН ХРИСТИЋ“

21400 Бачка Паланка, Академика Милана Курепе 10
тел. 021/752-287
e-mail: shristic@EUnet.rs

Настава виолине

на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге
детета
УСЛОВИ: поседовање одговарајућег високог образовања на студијама
другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске
студије или специјалистичке струковне студије), у складу са Законом о
високом образовању почев од 10.09.2005. године по програму за виолину или дипломирани музичар - виолиниста по пропису који је уређивао
високо образовање до 10.09.2005. године; поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима; поседовање
држављанства Републике Србије; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања; да зна језик на коме се
остварује образовно-васпитни рад. Рок за пријављивање на конкурс је 8
дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Потпуном пријавом сматра се пријава
која садржи: доказ о држављанству Републике Србије, оверен препис или
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оверену фотокопију уверења или дипломе - дипломирани музичар виолиниста или мастер музички уметник - професионални статус виолиниста, оверен препис или оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, уколико је кандидат исти положио. Пријаве се достављају
на адресу школе: Академика Милана Курепе 10, Бачка Паланка. Ближе
информације о конкурсу могу се добити код секретара школе и путем
телефона: 021/752-287.

Настава солфеђа

на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге
детета
УСЛОВИ: поседовање одговарајућег високог образовања на студијама
другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске
студије или специјалистичке струковне студије), у складу са Законом о
високом образовању почев од 10.09.2005. године или дипломирани музичар - педагог, професор солфеђа и музичке културе, дипломирани музички педагог, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005.
године; поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад
са децом и ученицима; поседовање држављанства Републике Србије;
да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Потпуном
пријавом сматра се пријава која садржи: доказ о држављанству Републике Србије, оверен препис или оверену фотокопију уверења или дипломе
- дипломирани музички педагог, професор солфеђа и музичке културе,
дипломирани музичар - педагог, мастер теоретичар уметности, професионални статус музички педагог; оверен препис или оверену фотокопију
уверења о положеном стручном испиту, уколико је кандидат исти положио. Пријаве се достављају на адресу школе: Академика Милана Курепе
10, Бачка Паланка. Ближе информације о конкурсу могу се добити код
секретара школе и путем телефона: 021/752-287.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„МЛАДОСТ“

21400 Бачка Паланка, Југословенске армије 18
тел. 021/6041-009
e-mail: mladostpu@gmail.com

Васпитач

на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће опште услове: психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима; да
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл.
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања;
држављанство Републике Србије; познавање језика на коме се остварује
образовно-васпитни рад (српски језик). Кандидат треба да испуњава
следеће услове у погледу образовања: одговарајуће више образовање,
односно одговарајуће високо образовање на студијама првог степена
(основне струковне студије), на којима је оспособљен за рад са децом
јасленог узраста - васпитач или одговарајуће високо образовање на студијама првог степена (основне струковне студије или основне академске
студије) у трајању од 3 године или на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије или
специјалистичке струковне студије) - васпитач. Рок за пријављивање на
конкурс је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Уз пријаву
на конкурс, која треба да садржи краћу биографију са битним подацима о
кандидату, кандидат треба да приложи: доказ о поседовању држављанства Републике Србије (извод из матичне књиге рођених) и оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми. У поступку одлучивања директор врши ужи избор кандидата које упућује на претходну
психолошку процену способности за рад са децом и ученицима, у року
од осам дана од дана истека рока за подношење пријава. Психолошку
процену способности за рад са децом и ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака.
Директор доноси одлуку о избору у року од осам дана од дана добијања
резултата психолошке процене способности за рад са децом и ученицима. Ближе информације могу се добити код секретара установе, на телефон: 021/6041-009.
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ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6
тел. 021/485-2068

Наставник у звање доцента или ванредног
професора за ужу област Графичко
инжењерство и дизајн
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, струка графичко инжењерство и
дизајн, услови прописани чланом 64 Закона о високом образовању и
општим актима Универзитета у Новом Саду, односно Факултета техничких наука.

Наставник у звање доцента за ужу област
Инжењерство заштите животне средине
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, струке инжењерства заштите
животне средине, услови прописани чланом 64 Закона о високом образовању и општим актима Универзитета у Новом Саду, односно Факултета
техничких наука.
ОСТАЛО: 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 свако радно место посебно. Комисија ће
разматрати само благовремене и потпуне пријаве. Конкурс за наставнике
ће бити отворен 15 дана од дана објављивања.

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

„БЕРЛИН“
ОБРАЗОВНО-ПРЕВОДИЛАЧКИ ЦЕНТАР
ЗА НЕМАЧКИ ЈЕЗИК
21000 Нови Сад, Лазе Костића 8/1
тел. 060/3105-631
e-mail: info@skolanemackogberlin.com

Предавач немачког језика
на одређено време

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у занимању дипломирани професор немачког језика и књижевности, пробни рад 1 месец. Слање пријаве
за запослење мејлом, јављање кандидата на контакт тел. 060/3105-631,
достављање радних биографија на увид. Рок за пријављивање је 30 дана.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И
СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ
„МИЛАН ПЕТРОВИЋ“
(Са домом ученика)

21000 Нови Сад, Браће Рибникар 32
тел. 021/6616-366
e-mail: skolamp@eunet.rs
ОСНОВНА ШКОЛА

Наставник разредно-предметне наставе
на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства

УСЛОВИ: високо образовање (VII степен стручне спреме) на студијама
другог степена (дипломске академске студије - мастер или специјалистичке академске студије), одговарајуће високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године - звање дефектолог; пасивно
знање рада на рачунару.

Наставник у додатној подршци

Наставник страног језика за ужу област
Пословни језик - Руски језик

на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства
2 извршиоца

УСЛОВИ: завршен филолошки факултет - група за руски језик; способност за наставни рад; држављанство Републике Србије. Напомена: Лице
које је правоснажном 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.

УСЛОВИ: високо образовање (VII степен стручне спреме) на студијама
другог степена (дипломске академске студије - мастер или специјалистичке академске студије), одговарајуће високо образовање на основним
студијама у трајању од најмање четири године - звање дефектолог, логопед; пасивно знање рада на рачунару.

на одређено време од 5 година

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати подносе: оригинал или оверену фотокопију дипломе о завршеним основним студијама, биографију,
уверење о држављанству. Рок за пријаву на конкурс је 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“. 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.

ДНЕВНИ БОРАВАК

Дефектолог васпитач

на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства
УСЛОВИ: високо образовање (VII степен стручне спреме) на студијама
другог степена (дипломске академске студије - мастер или специјалистичке академске студије), одговарајуће високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године - звање дефектолог; пасивно
знање рада на рачунару.

Дефектолог васпитач

на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом

32

| Број 613 | 18.03.2015.

УСЛОВИ: високо образовање (VII степен стручне спреме) на студијама
другог степена (дипломске академске студије - мастер или специјалистичке академске студије), одговарајуће високо образовање на основним
студијама у трајању од најмање четири године - звање дефектолог, логопед; пасивно знање рада на рачунару.
ОСТАЛО: Поред дефинисане стручне спреме, кандидати треба да
испуњавају опште услове за заснивање радног односа: да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима,
корисницима; да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву на одређено радно место по конкурсу,
доставити: доказ о стручној спреми и уверење о држављанству, уверење

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

Наука и образовање
о психичкој, физичкој и здравственој способности - изабрани канидат
доставља пре закључења уговора о раду. Уверење о некажњавању школа прибавља по службеној дужности за изабраног кандидата. У поступку одлучивања о избору наставника школа врши ужи избор кандидата
који се упућују на претходну проверу психофизичких способности код
надлежне службе за послове запошљавања. Рок за подношење пријава
је осам дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговреме
пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве са траженом документацијом послати на адресу: Школа за основно и средње образовање „Милан
Петровић“, са домом ученика, 21000 Нови Сад, Браће Рибникар 32, са
назнаком: „За конкурс“.

СРЕДЊА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА „ХИПОКРАТ“
21000 Нови Сад, Дечанска 9
тел. 021/6419-471
e-mail: office@skolasvnikola.edu.rs

Наставник медицинске групе предмета
УСЛОВИ: Посебни услови: врста стручне спреме прописана Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/2001, 3/2003, 8/2003,
11/2004, 5/2005, 6/2005, 2/2007, 4/2007, 7/2008, 11/2008, 5/2011, 8/2011
и 9/2013). Општи услови: Кандидат треба да испуњава и опште услове из
чл. 120 став 1, тачке 1-4 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/2011 и 55/2013). Кандидат мора да
има високо образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке
струковне студије), по пропису који уређује високо образовање почев од
10. септембра 2005. године; високо образовање стечено на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до септембра 2005. године. Уз пријаву на конкурс приложити: уверење о држављанству Републике Србије (не старије
од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених, оригинал или оверену
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, копију личне карте или
очитану личну карту. Документацију доставити у оригиналу или оверене
копије. Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима као доказ подноси се пре закључења уговора
о раду и не може бити старије од 6 месеци. Проверу психофизичких способности за рад са ученицима вршиће надлежна служба за запошљавање
на захтев установе, након ужег избора кандидата. Уверење надлежног
органа унутрашњих послова о испуњености услова за пријем у радни
однос из чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања - службено прибавља школа. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати. Пријаве са документацијом слати на адресу
школе или непосредно предати, радним даном, од 10.00 до 14.00 часова,
у управи школе.

ОСНОВНА ШКОЛА „ХЕРОЈ ПИНКИ“

21400 Бачка Паланка, Трг братства јединства 12
тел. 021/6040-687
e-mail: kontakt@herojpinki.edu.rs

Наставник предметне наставе за ученике
са сметњама у развоју - дефектолог

на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге
детета
УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посла наставника предметне наставе за ученике са сметњама у развоју (дефектолога) може бити
примљен кандидат који испуњава следеће услове: поседовање одговарајућег високог образовања на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке
струковне студије), у складу са Законом о високом образовању, почев од
10.09.2005. године, по програму за дефектолога или дипломирани дефектолог, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005.
године; поседовање психичке, физичке и здравствене способности за
рад са децом и ученицима; држављанство Републике Србије; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Рок
за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: доказ о држављанству
Републике Србије, оверен препис или оверену фотокопију уверења или
дипломе за дипломираног дефектолога, односно лица која испуњавају

Бесплатна публикација о запошљавању

услове у складу са Правилником о врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“,
бр. 11/2012.), оверен препис или оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, уколико је исти положио. Пријаве се достављају на
горенаведену адресу. Ближе информације о конкурсу могу се добити код
секретара школе и путем телефона: 021/6040-687.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЗДРАВКО ЧЕЛАР“

21413 Челарево, Трг Бориса Кидрича 1
тел. 021/760-014
e-mail: rudic.milanka@abakusbp.net

Наставник физике

на одређено време до повратка одсутног запосленог,
са 60% радног времена
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање у складу са законом и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи: професор физике, дипломирани физичар,
професор физике и хемије, дипломирани педагог за физику и хемију,
професор физике и основа технике, дипломирани педагог за физику и
основе технике, професор физике и математике, дипломирани астрофизичар, дипломирани физичар за примењену физику и информатику,
професор физике и хемије за основну школу, професор физике и основа
технике за основну школу, дипломирани физичар за примењену физику,
професор физике за средњу школу, дипломирани физичар истраживач,
дипломирани професор физике и хемије за основну школу, дипломирани професор физике и основа технике за основну школу, дипломирани
физичар за општу физику, дипломирани физичар за теоријску и експерименталну физику, дипломирани педагог за физику и општетехничко
образовање ОТО, дипломирани астроном, смер астрофизика, професор физике-информатике, дипломирани физичар - медицинска физика,
дипломирани професор физике - мастер, дипломирани физичар - мастер,
мастер физичар, мастер професор физике, мастер професор физике и
хемије, мастер професор физике и информатике, дипломирани физичар
- мастер физике - метеорологије, дипломирани физичар - мастер физике - 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,
дипломирани физичар - професро физике и основа техника за основну
школу- мастер, дипломирани физичар - професор физике и хемије за
основну школу - мастер.
ОСТАЛО: да кандидати испуњавају услове из члана 120 став 1, а у вези
са чланом 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, број 72/2009, 52/2011 и 55/2013), да имају образовање
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање
30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова (кандидати који су у току студија положили испите из
педагогије и психологије или су положили стручни испит, односно испит
за лиценцу, испуњавају наведени услов). Уз пријаву на конкурс кандидати треба да доставе: оверен препис - фотокопију дипломе о стеченом
високом образовању; уверење о држављанству, не старије од 6 месеци,
оригинал или оверену фотокопију; уверење високошколске установе о
образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и
пракси у установи, односно уверење о положеним испитима из педагогије
и психологије или уверење о положеном испиту за лиценцу; кратку биографију (CV). Пријаве се подносе у року од 8 дана од дана објављивања
конкурса у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узети у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЛЕТА ПРОТИЋ“

21424 Товаришево, Маршала Тита 62
тел. 021/758-006

Наставник историје

на одређено време до повратка запослене са
боловања, са 49,4% радног времена
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа, утврђених
Законом о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09 и 32/13), кандидат треба да има одговарајуће образовање прописано чл. 8 Закона о
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Наука и образовање
основама система образовања и васпитања и Правилником о степену и
врсти образовања наставника и стручних сарадника основној школи („Сл.
гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/12 и 15/13); психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство
Републике Србије; 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 и да зна
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву доставити,
у оргиналу или овереној фотокопији: диплому о одговарајућем високом
образовању; доказ да кандидат има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина или доказ о положеном стручном испиту; извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству - не старије од 6 месеци, оригинал или оверена фотокопија; кратку биографију
(CV). Уверење о неосуђиваности прибавља установа по службеној дужности. Лекарско уверење подноси изабрани кандидат пре потписивања
уговора о раду. Проверу психофизичких способности врши надлежна
служба за послове запошљавања. Рок за пријављивање на конкурс је 15
дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Пријаве са документацијом подносе се лично или поштом, на адресу школе, са назнаком:
„За конкурс“. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе, на број телефона: 021/758-006. Поднета документација се
не враћа.

ОСНОВНА ШКОЛА
„АЛЕКСА ШАНТИЋ“

21432 Гајдобра, Невесињска 2

Васпитач

у мешовитој васпитној групи деце узраста од 3 до 5,5
година, на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге
детета
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање у складу са Законом
о предшколском васпитању и образовању („Сл. гласник РС“, бр 18/2010) лице које има 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; да има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном 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 коме се остварује образовно-васпитни рад; да испуњава услове
из члана 120 став 1, а у вези са чланом 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, број 72/2009, 52/2011 и
55/2013); 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 (кандидати који су у току
студија положили испите из педагогије и психологије или су положили
стручни испит, односно испит за лиценцу, испуњавају наведени услов).
Уз пријаву на конкурс кандидати треба да доставе: оверен препис - фотокопију дипломе о стеченом високом образовању; уверење о држављанству, не старије од 6 месеци, (оригинал или оверену фотокопију); извод
из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију); уверење
високошколске установе о образовању из психолошких, педагошких и
методичких диспиплина и пракси у установи, односно уверење о положеним испитима из педагогије и психологије или уверење о положеном
испиту за лиценцу; кратку биографију или CV. Докази о здравственој, психичкој и физичкој способности прибављају се пре закључења уговора о
раду, а доказ о неосуђиваности прибавља послодавац. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве се
подносе на адресу: ОШ „Алекса Шантић“, Невесињска 2, 21432 Гајдобра.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

Национална служба
за запошљавање
34

| Број 613 | 18.03.2015.

ПАНЧЕВО
ОСНОВНА ШКОЛА „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“
26000 Панчево, Владимира Жестића 21
тел/факс: 013/352-663, 300-089
e-mail: os.bradicevic@open.telekom.rs

Наставник разредне наставе

у продуженом боравку, на одређено време ради
замене одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; држављанство РС; одговарајуће образовање прописано чл. 8 Закона о основама система образовања и васпитања (на студијама другог степена - мастер, специјалистичке академске
студије или специјалистичке струковне студије, 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) и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи; 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 није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у
чл. 120 ст. 1 тач. 3. Закона о основама система образовања и васпитања.
Уз пријаву са кратком биографијом приложити: уверење о држављанству
(не старије од 6 месеци), оверену фотокопију дипломе, доказ о поседовању образовања из психолошких, педагошких и методичких дисциплина
од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова, односно уверење или други документ
о положеним испитима из педагогије и психологије у току студија или
доказ о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу, извод
из матичне књиге рођених (оверена фотокопија), фотокопију личне карте
(очитана лична карта). Извод из казнене евиденције установа прибавља
по службеној дужности, док доказ о здравственој способности подноси
кандидат који буде закључио уговор о раду. Уколико се на овај конкурс
подносе фотокопије докумената, исте морују бити оверене. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у листу „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Пријаве слати на
адресу: ОШ „Бранко Радичевић“, Владимира Жестића 21, 26000 Панчево,
са назнаком: „За конкурс“.

ОСНОВНА ШКОЛА „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“
26000 Панчево, Владимира Жестића 21
тел/факс: 013/352-663
e-mail: os.bradicevic@open.telekom.rs

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове утврђене у члану 8 став 2 чл.
59 и чл. 120 Закона о основама система образовања и васпатања („Сл.
гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13): одговарајуће високо образовање
на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије),
у складу са Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05,
100/07 - аутентично тумачење и 90/08), почев од 10.09.2005. године или
високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005.
године; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима (лекарско уверење доставља изабрани кандидат пре
закључења уговора о раду); 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); држављанство Републике Србије; да има дозволу за рад (лиценцу) за наставника
те врсте школе и подручја рада, за педагога и психолога), обуку и положен испит за директора установе; најмање 5 година рада у установи на
пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања.

Први утисак је
најважнијибудите
испред свих
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Наука и образовање
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат подноси: биографске податке са прегледом кретања у служби и предлогом програма рада директора школе, односно радну биографију; оверену фотокопију дипломе
о завршеном одговарајућем високом образовању; оверену фотокопију
уверења о положеном испиту за лиценцу, стручном испиту (дозвола за
рад); потврду о радном стажу у области образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања; уверење о држављанству (оверена
фотокопија или оригинал); извод из матичне књиге рођених (оверена
фотокопија или оригинал). Пријаве на конкурс са комплетном документацијом и назнаком: „Конкурс за директора“, слати на адресу: ОШ „Бранко
Радичевић“, Владимира Жестића 21, 26000 Панчево, у року од 15 дана од
дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати
у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА „АКСЕНТИЈЕ МАКСИМОВИЋ“
26227 Долово, Аксентија Максимовића 1
тел. 013/2634-207

Професор српског језика

на одређено време до повратка раднице са
породиљског одсуства
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, одговарајуће високо образовање,
према чл. 8 Закона о основама система образовања и васпитања, стечено
на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), у складу
са Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07
- аутентично тумачење, 97/08 и 44/10), почев од 10.09.2005. године или
на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године. Кандидат у погледу стручне спреме мора поред навених законских услова
да испуњава услове према Правилнику о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи („Просветни гласник“,
бр. 11/2012); наставник 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 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова.
Кандидати су дужни да приложе: 1. доказ о поседовању одговарајуће
стручне спреме - оверена фотокопија дипломе; 2. уверење о неосуђиваности (из СУП-а); 3. уверење да нису под истрагом (из суда); 4. извод
из матичне књиге рођених; 5. уверење о држављанству. Доказ да изабрани кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима подноси се пре закључења уговора о раду. Оверене фотокопије докумената не могу бити старије од 6 месеци. Рок за
пријављивање је осам дана од дана објављивања конкурса. Својеручно
потписане пријаве са животном и радном биографијом и документа којима се доказује испуњеност услова, доставити на адресу: Основна школа
„Аксентије Максимовић“ Долово, са назнаком: „За конкурс“, 26227 Долово, тел. 013/2634-207. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА „САВА ВЕЉКОВИЋ“
Добрица, Светог Саве 408

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које испуњава следеће
услове: одговарајуће високо образовање за наставника основне школе и
подручје рада, за педагога и психолога, из члана 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09,
52/2011 и 55/2013) - високо образовање стечено на студијама другог
степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије
или специјалистичке струковне студије), у складу са Законом о високом
образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 107/07 - аутентично тумачење,
97/08, 44/2010, 93/2012, 89/2013 и 99/2014), почев од 10.09.2005. године
или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.05.2005. године; дозвола
за рад наставника или педагога или психолога (лиценца); обука и положен испит за директора установе; најмање пет година рада у установи на
пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања; поседовање психичке, физичке и здравствене способности за
рад са децом и ученицима; 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; знање
језика на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидати треба да доставе уз пријаву на конкурс: доказ
о врсти и степену школске спреме (оверена фотокопија); уверење о
држављанству Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија),
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не старије од 6 месеци; уверење о положеном стручном испиту (оригинал или оверена фотокопија); извод из матичне књиге рођених на новом
трајном обрасцу (оригинал или оверена фотокопија); потврду о радном
искуству на пословима образовања и васпитања (оригинална потврда од
послодавца); радну биографију. Лекарско уверење о поседовању физичке, психичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима
(не старије од 6 месеци) тражиће се накнадно за изабраног кандидата,
а пре закључења уговора о раду. Доказ да кандидат није осуђиван за
горепоменута кривична дела прибавља установа, пре доношења одлуке
о избору. Напомена: Како подзаконски акт из члана 59 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/2011 и
55/2013) није донет, документација кандидата без положеног испита за
директора се сматра комплетном, уколико су остала документа уредно
достављена. Пријаву са потребним прилозима и доказима да испуњава
услове објављене овим конкурсом, кандидат треба у року од 15 дана од
дана објављивања конкурса да достави на адресу: Основна школа „Сава
Вељковић“, 26354 Добрица, Светог Саве 408, препорученом пошиљком
или лично у секретаријат школе. Ближа обавештења у вези са конкурсом
могу се добити у школи и путем телефона. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати.

ПИРОТ
ОШ „ЉУПЧЕ ШПАНАЦ“

18310 Бела Паланка. Светосавска бб
тел. 018/855-077

Наставник француског језика

на одређено време до повратка раднице са
породиљског одсуства и одсуства ради неге детета
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 („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично
тумачење, 97/8 и 44/10), почев од 10.09.2005. године или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10.09.2005.године, са звањем: професор, односно
дипломирани филолог за француски језик и књижевност, мастер филолог
(студијски програм или главни предмет/профил француски језик), мастер
професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет/
профил француски језик); психичка, физичка и здравствена способност
за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије. Рок
за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Уз
пријаву је потребно доставити: оверену фотокопију дипломе и оверену
фотокопију уверења о држављанству (не старије од шест месеци). Пријаве доставити на адресу : Основна школа „Љупче Шпанац“ Бела Паланка,
Светосавска бб, 18310 Бела Паланка, тел: 018/855-077.

ПОЖ АРЕВАЦ
ТЕХНИЧКА ШКОЛА ЖАГУБИЦА
12320 Жагубица, Хомољска бб

Секретар школе

на одређено време до повратка запосленог са
боловања дужег од 60 дана, са 50% радног времена
УСЛОВИ: дипломирани правник - мастер или дипломирани правник који
је стекао високо образовање на основним студијама у трајању од најмање
четири године са положеним стручним испитом за секретара. Поред
општих услова прописаних чл. 24, 26, 37 и 40 Закона о раду („Службени
гласник РС“ 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14), кандидат треба да исуњава
и услове у у складу са чл. 62 Закона о основама система образовања и
васпитања и Правилником о организацији и систематизацији послова у
Техничкој школи Жагубица. Уз пријаву са кратком биографијом кандидат
подноси следеће доказе: оверену фотокопију дипломе, уверење о положеном државном - стручном испиту, уверење о држављанству РС (оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци), оверену фотокопију
извода из матичне књиге рођених, уверење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања. Лекарско уверење се подноси пре закључења уговора о раду, а уверење о неосуђиваности прибавља
школа. Избор кандидата биће извршен у року од 8 дана од дана добијања
мишљења органа управљања. Пријаве се подносе на адресу школе: Техничка школа Жагубица, Хомољска бб, 12320 Жагубица, у року од 8 дана
од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.
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ОСНОВНА ШКОЛА
„КРАЉ АЛЕКСАНДАР I“

данима, од 07.00 до 15.00 часова. Ближе информације о конкурсу могу се
добити од комисије за избор директора или секретара установе и на број
телефона: 012/7643-116.

Професор разредне наставе

ПРИЈЕПОЉЕ
МАШИНСКО ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА

12000 Пожаревац, Симе Симића 3
тел. 012/541-931

на одређено време до повратка запосленог са
боловања
2 извршиоца
УСЛОВИ: стручна спрема у складу са Правилником о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл.
гласник РС“, 11/2012). Кандидати треба да испуњавају услове у складу
са чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13). Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе, уверење о држављанству Републике Србије, извод из
матичне књиге рођених, доказ да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела наведена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања („Сл. гласник РС“, бр. 55/2013) - доказ
прибавља школа. Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој спопсобности за рад са децом и ученицима доставља се при закључењу уговора о раду. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ПОЛЕТАРАЦ“
12320 Жагубица, Хомољска бб
тел. 012/7643-116

Директор

на мандатни период од четири године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане чланом 8 став
2 члан 59 и члан 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 72/09, 52/11 и 55/13), и то: да има
одговарајуће високо образовање на студијама другог степена (дипломске
академске студије - мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), у складу са Законом о високом образовању („Службени гласник РС“, број 76/05, 100/07 - аутентично тумачење
и 97/08), почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године, за васпитача или стручног
сарадника и најмање 5 година рада у установи након стеченог одговарајућег образовања; да има одговарајуће високо образовање на студијама првог степена (основне академске, односно струковне студије) и
студијама у трајању од 3 године или више образовање за васпитача и најмање 10 година рада у предшколској установи на пословима васпитања
и образовања, након стеченог одговарајућег образовања; поседовање
дозволе за рад (лиценце); савладана обука и положен испит за директора установе; поседовање психичке, физичке и здравствене способности
за рад са децом; да кандидат није осуђиван правоснажном 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 коме се остварује образовно-васпитни рад, уколико одговарајуће
образовање није стечено на српском језику. Уз пријаву кандидати треба
да приложе: доказ о држављанству (уверење о држављанству, оригинал
или оверену фотокопију, не старију од 6 месеци); извод из матичне књиге
рођених (оригинал или оверена фотокопија); оверен препис или оверену
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, односно одговарајућем
образовању; оверен препис или оверену фотокопију документа о положеном стручном испиту, односно лиценци за васпитача, односно стручног
сарадника; доказ о радном стажу у установи на пословима васпитања
и образовања, након стеченог одговарајућег образовања; преглед кретања у служби са биографским подацима; доказ о психичкој, физичкој
и здравственој способности за рад са децом (подноси се пре закључења
уговора о раду); доказ о савладаној обуци и положеном испиту за директора установе (изабрани кандидат за директора установе који нема обуку
и положен испит за директора биће обавезан да испит положи у року од
годину дана од дана ступања на дужност); уверење издато од надлежног суда да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична
дела из члана 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања (не старије од 6 месеци, прибавља кандидат). Уверење о
некажњавању прибавља установа по службеној дужности. Рок за подношење пријава на конкурс је 15 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве са
доказима о испуњавању услова подносе се на адресу: Предшколска установа „Полетарац“, Хомољска бб, 12320 Жагубица, са назнаком: „Конкурс
за директора“ или се предају лично у секретаријату установе, радним
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31330 Прибој, Вука Караџића 5

Наставник предузетништва
20% радног времена

Наставник рачунарства и информатике
40% радног времена

Наставник пословне информатике
40% радног времена

УСЛОВИ: Конкурс се расписује на одређено време до добијања сагласности од стране Комисије Владе за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, а
најдуже до краја школске 2014/2015. године. Лице које се пријави на конкурс треба да испуњава услове који су прописани чланом 120 Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, број 72/09,
52/11 и 55/13, и то: да има одговарајуће образовање; да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није
осуђивано правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да
се против њега не води кривични поступак; да има држављанство Републике Србије; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању; оверен препис/фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу наставника; уверење МУП-а да није осуђиван (не старије од шест месеци);
уверење суда да се против њега не води кривични поступак (не старије
од шест месеци); уверење о држављанству Републике Србије (не старије
од шест месеци); доказ о познавању језика на коме се остварује образовно-васпитни рад (уколико одговарајуће образовање није стечено на
српском језику). Доказ о испуњености услови из тачке 2 лице доставља
пре закључења уговора о раду. Рок за подношење пријаве на конкурс
је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узимати у разматрање.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ОШ „БОШКО БУХА“
31300 Пријепоље, Ивање

Оглас објављен 11.02.2015. године у публикацији „Послови“
поништава се за радно место: наставник историје са 35% норме, на одређено време до краја школске године. У осталом делу
оглас остаје непромењен.

ПРИЈЕПОЉСКА ГИМНАЗИЈА
31300 Пријепоље, 4. децембар 3
тел. 033/712-157

Професор ликовне културе

са непуним радним временом (11 наставних
часова), на одређено време до повратка радника са
неплаћеног одсуства, до 03.06.2015.године
УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са чланом 8 Закона о основама система образовања и васпитања и услови предвиђени Правилником
о степену и врсти стручне спреме за наставнике гимназије. Уз пријаву на
конкурс кандидат подноси: диплому или оверен препис дипломе о стеченој стручној спреми, уверење о држављанству, извод из матичне књиге
рођених. Сву потребну документацију послати на горенаведену адресу.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Посао се не чека,
посао се тражи
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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ПРОКУПЉЕ
ОШ „ТОПЛИЧКИ ХЕРОЈИ“

18412 Житорађа
тел. 027/8362- 970
e-mail: topheroj@open.telekom.rs

Наставник информатике

на одређено време до повратка запосленог са
функције помоћника директора школе, са 35%
норме
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће високо 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: 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 електротехнике,
професор машинства, дипломирани инжењер менаџмента за информацтрајању ионо-управљачке и комуникационе системе, професор информатике - математике, лица која су на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање
до 10. септембра 2005. године, имала најмање четири семестра информатичких предмета, 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. Лица
која су стекла академско звање мастер, односно дипломирани мастер,
морају да имају у оквиру завршених основних академских студија положено најмање пет испита из информатичких предмета, од тога најмање
један из области програмирање и два предмета из једне или две следеће
области – математика или теоријско рачунарство.

Наставник енглеског језика

са 45% норме, на одређено време до повратка
запослене са функције помоћника директора школе
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће високо 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: 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).

Наставник физичке културе

са 30% норме, на одређено време до повратка
запосленог са функције помоћника директора школе
Бесплатна публикација о запошљавању

УСЛОВИ: одговарајуће високо 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: професор физичке културе, професор физичког васпитања,
дипломирани педагог физичке културе, професор физичког васпитања
- дипломирани тренер са назнаком спортске гране, професор физичког
васпитања - дипломирани организатор спортске рекреације, професор
физичког васпитања - дипломирани кинезитерапеут, дипломирани професор физичког васпитања и спорта, мастер професор физичког васпитања и спорта, мастер професор физичког васпитања и кинезитерапије.
ОСТАЛО: да кандидат има физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс кандидати достављају:
оверен препис дипломе о одговарајућој стручној спреми, у складу са
Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника („Сл. гласник РС“, бр. 11/2012), уверење о држављанству, извод из
матичне књиге рођених, лекарско уверење (пре закључења уговора о
раду). Доказ о неосуђиваности прибавља школа. Слати оверене копије,
не старије од 6 месеци. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања
у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узимати у разматрање.

СОМБОР
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ПОЛЕТАРАЦ“

Жарка Зрењанина бб, 25250 Оџаци
Огласи објављени у публикацији „Послови“ број 612, од
11.03.2015. године, поништавају се за радна места:
- васпитач, за рад у Оџацима, Бачком Грачацу и Бачком Брестовцу, 4 извршиоца, на неодређено време, за рад са пуним радним временом и
- васпитач за рад у Оџацима, 4 извршиоца, на одређено време
до две године, за рад са пуним радним временом.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ПОЛЕТАРАЦ“
25250 Оџаци, Жарка Зрењанина бб
тел. 025/5746-635

Васпитач

за рад у Оџацима и Бачком Брестовцу
4 извршиоца

Васпитач

за рад у Оџацима, на одређено време од две године
2 извршиоца
УСЛОВИ: да кандидати имају високо образовање за васпитача на студијама првог степена, студијама другог степена, студијама у трајању од
три године или са стеченим вишим образовањем за васпитача; да имају
дозволу за рад (лиценцу); да имају психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом (доказ се подноси пре закључења уговора
о раду); да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања (доказ прибавља установа); да имају држављанство Републике Србије; да имају најмање 1 годину радног искуства на пословима
васпитача. Уз пријаву на конкурс која садржи и кратку биографију, кандидати треба да приложе: оверену фотокопију уверења или дипломе о
стеченом образовању, оверену фотокопију уверења о положеном испиту
за лиценцу, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), оверену
фотокопију радне књижице. Рок за пријављивање на оглас је 8 дана од
дана објављивања огласа у публикацији „Послови“. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве слати на адресу: Предшколска установа „Полетарац“ Оџаци, Жарка Зрењанина бб, са
назнаком: „За конкурс“.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“
25000 Сомбор, Славише Вајнера Чиче бб
тел. 025/440-431

Поништава се конкурс за радно место наставника математике,
на неодређено време, са пуним радним временом, објављен
04.02.2015. у листу „Послови“.
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СМЕДЕРЕВО
ОШ „ХЕРОЈ СВЕТА МЛАДЕНОВИЋ“
11315 Сараорци, Маршала Тита 95
тел. 026/781-082

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидати за директора школе треба да имају одговарајуће
високо образовање из члана 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања за наставника основне школе, за педагога или психолога, дозволу за рад, обуку и положен испит за директора школе, најмање пет година рада у школи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања, као и да испуњавају остале
услове прописане чланом 120 Закона о основама система образовања
и васпитања, за пријем у радни однос на пословима наставника, педагога или психолога. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да поднесе:
оргинал или оверену фотокопију уверења о држављанству РС, оригинал
или оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању,
доказ о знању језика на којем се изводи образовно-васпитни рад у школи
(уколико одговарајуће образовање није стечено на том језику), оригинал
или оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односно
испиту за лиценцу, потврду о радном стажу у области образовања и васпитања, радну биографију, оквирни план рада за време мандата, доказе
о поседовању организационих способности (факултативно). Директор се
бира на период од 4 године. Рок за подношење пријава на конкурс је 15
дана од дана објављивања. Рок за одлучивање по конкурсу је 30 дана од
дана истека рока за подношење пријава. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узети у разматрање.

СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ОШ „ИВО ЛОЛА РИБАР“
224000 Рума, Главна 270
тел. 022/471-863

Наставник физичког васпитања - изабрани
спорт
на одређено време са непуним радним временом
(35% радног времена, 7 часова наставе недељно),
ради замене запосленог - до престанка дужности
директора, најдуже до 28.02.2019. године

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове из члана 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, број 72/2009,
52/2011 и 55/2013), да има одговарајуће високо образовање наставника
у складу са чланом 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, број 72/2009, 52/2011 и 55/2013), а прописано
чланом 2 тачка 10 Правилника о степену и врсти образовања наставника који изводе образовно-васпитни рад из изборних предмета у основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник“, број 11/2012 и
15/2013), за наставника физичког васпитања - избарани спорт, и то: професор физичког васпитања, професор физичке културе, дипломирани
педагог физичке културе, професор физичког васпитања - дипломирани тренер са назнаком спортске гране, професор физичког васпитања
- дипломирани организатор спортске рекреације, професор физичког
васпитања - дипломирани кинезитерапеут, мастер професор физичког
васпитања и спорта, мастер професор физичког васпитања и кинезитерапије, дипломирани професор физичког васпитања и спорта. Кандидати
уз пријаву треба да приложе: уверење о држављанству Републике Србије
(не може бити старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених,
диплому последњег стеченог образовања, додатак дипломи (ако га кандидат поседује), односно уверење о положеном стручном испиту - испиту
за лиценцу (ако га кандидат поседује), диплому средње школе и копију
личне карте или очитану личну карту. Документацију доставити у оригиналу или овереној копији. Лекарско уверење о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са децом и ученицима не сме бити старије од 6 месеци. Проверу психофизичких способности кандидата за рад
са ученицима вршиће надлежна стручна служба запошљавања. Доказ о
неосуђиваности прибавиће школа службено. Рок за пријаву на конкурс
је 8 дана од дана објављивања. Непотпуне, неблаговремене и неуредне
пријаве неће се разматрати. Пријаве са документацијом слати на адресу
школе.
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СРЕДЊА ШКОЛА
„ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“
22320 Инђија, Трг слободе 2а
тел. 022/552-373

Наставник рачунарства и информатике

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће високо образовање према Правилнику о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама („Сл. гласник РС - Просветни гласник“ бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/2001, 3/2003, 8/2003,
11/2004, 5/2005, 6/2005, 2/2007, 4/2007, 7/2008, 11/2008, 5/2011, 8/2011,
9/2013 и 6/2014): 1) на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне
студије), у складу са Законом о високом образовању („Службени гласник
РС“, број 76/05, 100/07 - аутентично тумачење и 97/08 и 44/10), почев
од 10 септембра 2005. године, 2) на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање
до 10. септембра 2005. године. Лице из тачке 1 и 2 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. Лице које је у току студија положило испите из
педагогије и психологије или је положило стручни испит, односно испит
за лиценцу, сматра се да има образовање наведено у претходном пасусу.
ОСТАЛО: психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и
ученицима; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања; да има држављанство Републике Србије; да
зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад (српски језик).
Уз пријаву за учешће на конкурсу учесници су дужни да доставе оригинале или оверене копије следећих докумената: дипломе; уверења о
држављанству; потврде високошколске установе о одговарајућем броју
бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и броју
бодова праксе у установи, односно о положеним испитима из педагогије
и психологије или уверење о стручном испиту, односно лиценци; доказа
о познавању језика на коме се остварује образовно-васпитни рад (српски
језик). Лекарско уверење изабрани кандидат је дужан да достави пре
закључења уговора о раду, а уверење о некажњавању прибавља школа
по службеној дужности. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања
у публикацији „Послови“. Пријаве се подносе лично или путем поште на
адресу: Средња школа „Др Ђорђе Натошевић“, Трг слободе 2а, Инђија.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ОШ „ДУШАН ЈЕРКОВИЋ“

22320 Инђија, Душана Јерковића 1
тел. 022/561-420

Наставник биологије

замена одсутног запосленог преко 60 дана,
за 14 часова

Наставник математике

замена одсутног запосленог преко 60 дана

Наставник разредне наставе у продуженом
боравку
на одређено време до 31.08.2015.

УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос утврђених у
чл. 24 став 1 Закона о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09 и
32/13), кандидати треба да испуњавају и посебне услове, и то: одговарајуће образовање сходно члану 8 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и члану 3
став 1 тачка 10 Правилника о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС - Просветни
гласник“, бр. 11/2012 и 15/13); да имају психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања; да су држављани Републике Србије; да знају језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
Уз пријаву на конкурс приложити: доказ о одговарајућем образовању
(оригинал или оверена фотокопија дипломе траженог степена и врсте
образовања, односно уверења, ако диплома није издата); доказ о образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стеченом
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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 (оригинал или оверена фотокопија доказа
који издаје високошколска установа, односно уверење или други одговарајући докуменат о положеном испиту из педагогије и психологије у току
студија или доказ о положеном стручном испиту, односно о положеном
испиту за лиценцу); уколико кандидат није стекао одговарајуће образовање на српском језику, у обавези је да достави доказ да је положио
испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе (оригинал или оверена фотокопија); извод из матичне књиге рођених
(оригинал или оверена фотокопија); уверење о држављанству (оригинал
или оверена фотокопија). 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 конкурса у публикацији „Послови“. Неблаговремене,
непотпуне и пријаве са неовереном документацијом неће се узимати у
разматрање. Ближе информације о конкурсу могу се добити на телефон:
022/561-420. Пријаву на конкурс са потребном документацијом доставити на адресу: ОШ „Душан Јерковић“ Инђија, Душана Јерковића 1, 22320
Инђија, са назнаком: „За конкурс“.

СУБОТИЦА
ОШ „СЕЧЕЊИ ИШТВАН“

24000 Суботица, Карађорђев пут 94
тел. 024/525-799

Професор биологије

на одређено време ради замене одсутне запослене
преко 60 дана, са 20% радног времена
УСЛОВИ: На основу чл. 120 до 122 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/2013),
кандидат треба да има: одговарајуће образовање стечено на студијама
другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске
студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује
високо образовање почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; 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 којем се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву доставити: уверење о држављанству,
извод из матичне књиге рођених, диплому о стеченом образовању, доказ
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 шест бодова праксе у установи, у
складу са Европским системом преноса бодова, доказ да зна језик на ком
се остварује образовно-васпитни рад, краћу биографију. Тражене доказе
кандидати достављају у овереној фотокопији. Доказ о здравственој способности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) доставља се
пре закључења уговора о раду. Проверу психофичиких способности за
рад са децом и ученицима извршиће Национална служба за запошљавање, а уверење се подноси пре закључења уговора о раду. Доказ да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања, школа ће прибавити по службеној дужности од надлежне
полицијске управе, за изабраног кандидата. Пријаве са потребном документацијом слати на адресу школе, са назнаком: „За конкурс“. Рок за
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Одлука о избору кандидата биће донета у року од 30 дана од дана истека рока за подношење
пријава, о чему ће бити обавештени сви кандидати, у складу са законом.
Контакт телефон: 024/525-799, Гордана Поњаушић, секретар школе.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ
24000 Суботица, Козарачка 2/а

Расписује конкурс за избор у звање и заснивање радног односа:

Доцент за научну област Хидротехника и
водно инжењерство околине
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: доктор техничких наука, радно искуство од 5 година у високом образовању и педагошком раду. Кандидати поред општих услова
треба да испуњавају и услове предвиђене одредбама члана 64 Закона о

Бесплатна публикација о запошљавању

високом образовању, Правилником о ближим условима за избор у звање
наставника Универзитета у Новом Саду, донетом на седницама Сената 09.10.2008., 04.12.2008., 28.05.2009., 24.06.2010. и 25.02.2013. године (пречишћен текст) о начину и поступку стицања звања и заснивања
радног односа наставника Универзитета Нови Сад и члана 122 Статута
Грађевинског факултета у Суботици. Уз пријаву на конкурс треба приложити: кратку биографију, диплому факултета, диплому доктора наука, списак објављених радова и саме радове. Конкурс је отворен 8 дана
од дана објављивања у средствима јавног информисања. Непотпуне и
неблаговремено приспеле пријаве се наће разматрати. Ближе информације се могу добити на телефон: 024/554-300. Пријаве са доказима о
испуњавању услова слати на адресу: Универзитет у Новом Саду - Грађевински факултет, Козарачка 2/а, 24000 Суботица.

УЖИЦЕ
УЖИЧКА ГИМНАЗИЈА

31000 Ужице, Трг Светог Саве 6
тел. 031/513-453

Наставник латинског језика

на одређено време ради замене одсутне запослене
преко 60 дана

Наставник физичког васпитања

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана (распоређен на дужност директора
школе), а најдуже до његовог повратка на рад
УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са Законом о основама система образовања и васпитања, врста стручне спреме према Правилнику о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних
наставника у гимназији; да кандидат испуњава услове из члана 120
Закона о основама система образовања и васпитања. Услови за пријем у
радни однос доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају
се у току рада. Уз пријаву на конкурс доставити доказе о образовању,
држављанству и познавању језика на коме се оставрује образовно-васпитни рад. Доказ о здравственој способности доставља изабрани кандидат пре закључивања уговора о раду. Доказ о неосуђиваности прибавља
установа. Пријаву на конкурс са доказима о испуњавању услова доставити на горенаведену адресу.

ОСНОВНА ШКОЛА „ДУШАН ЈЕРКОВИЋ“
31000 Ужице, Трг Светог Саве 22
тел. 031/514-146

Наставник математике

на одређено време до краја школске године, односно
до 31.08.2015. године
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању према
Правилнику о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у
основним школама; да кандидати испуњавају услове из члана 120 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс
кандидат треба да приложи: оверен препис - фотокопију дипломе и уверење о држављанству. Пријаве са траженом документацијом доставити
на горенаведену адресу.

ВАЉЕВО
ОШ „ИЛИЈА БИРЧАНИН“
14255 Ставе, Бобова 170
тел. 014/271-104

Директор

на одређено време од четири године
УСЛОВИ: кандидат за директора школе треба да испуњава услове прописане чланом 8 став 2 чланом 59 став 5 и чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.72/09, 52/11
и 55/13), и то: да има одговарајуће високо образовање из члана 8 став
2 Закона о основама система образовања и васпитања за наставника
основне школе, педагога и психолога; дозволу за рад, обуку и положен
испит за директора установе (програм обуке за директора и правилник
о полагању испита за директора нису донети, па ће изабрани кандидат
бити у обавези да у законском року положи испит за директора установе); најмање пет година рада у установи на пословима образовања и
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима; да кандидат
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није осуђиван правоснажном 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 коме се остварује образовно-васпитни рад (стечено високо образовање на српском језику или
положен испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе). Уз пријаву на конкурс кандидат је обавезан да достави:
оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, тј. испиту
за лиценцу за наставника или стручног сарадника; потврду о радном
искуству на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања - најмање пет година рада у установи на наведеним
пословима (не старију од шест месеци); уверење о држављанству Републике Србије (не старије од шест месеци); извод из матичне књиге рођених, на прописаном обрасцу са холограмом (не старији од шест месеци);
доказ да није покренута истрага нити подигнута оптужница код надлежног суда (не старији од шест месеци); доказ да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад (диплома издата на српском језику или
доказ о положеном испиту из српског језика по програму одговарајуће
високошколске установе, ако кандидат није стекао високо образовање
на српском језику (доказ не старији од шест месеци); радну биографију
и оквирни план рада за време мандата. Уколико се предају фотокопије
исправа, исте морају бити оверене од стране надлежног органа, иначе
се неће узимати у разматрање. Доказ о поседовању психичке, физичке
и здравствене способности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење не старије од шест месеци), кандидат доставља пре закључења
уговора о раду. Уверење да кандидати нису осуђивани за кривична дела
утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, прибавља школа по службеној дужности. Пријаву са
доказима доставити у року од 15 дана од дана објављивања на горенаведену адресу, са назнаком: „Конкурс за директора школе“.

ВИСОКА ПОСЛОВНА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
14000 Ваљево, Вука Караџића 3а
тел. 014/232-644

Наставник у звању предавача за ужу
научну област Маркетинг и трговина
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: Поред општих услова утврђених законом, кандидати морају
да испуњавају следеће посебне услове: завршен економски факултет;
академски назив магистра или стручни назив специјалисте академских
студија из уже области за коју се бира; способност за наставни рад; најмање пет година радног искуства на пословима из области за коју се
бира у звање предавача; три референце из уже научне, односно стручне
области за коју се бира (радови објављени у међународним и домаћим
часописима, радови и саопштења изнети на међународним и домаћим
скуповима, студије и пројекти, објављен уџбеник или монографија, збирка задатака или практикум из области за коју се бира или мултимедијални садржаји намењени студентима, са рецензијом). Посебно се вреднује
допринос на развоју наставе и педагошког рада (унапређење програма
и плана наставе, иновативна припрема материјала за наставу и методе
извођења наставе, менторство у изради завршних радова, учешће у обукама и радионицама усмереним на методологију и подизање квалитета
наставе).

Наставник страног језика за ужу научну
област Англистика
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: Поред општих услова утврђених законом, кандидати морају
да испуњавају следеће посебне услове: завршен филолошки факултет,
група енглески језик и књижевност, односно стечено високо образовање
основних академских студија првог степена у обиму од 240 ЕСПБ бодова
или VII/1 степен стручне спреме према прописима који су важили пре
доношења Закона о високом образовању или завршене дипломске академске студије - мастер; способност за наставни рад; објављен најмање
један рад у одговарајућој области. Уз пријаву на конкурс кандидати су
дужни да доставе следеће доказе: оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, потврду о радном искуству (предност имају кандидати
са радним искуством у настави у високошколским установама, а поседују
склоност за рад са студентима и тимски рад), извод из матичне књиге
рођених, уверење о држављанству, уверење да се против лице не води
кривични поступак и оверену фотокопију личне карте.

ЗРЕЊАНИН
ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У ЗРЕЊАНИНУ
23000 Зрењанин, Ђорђа Стратимировића 23

Избор у звање професора струковних
студија за ужу научну област Инжењерство
заштите животне средине
Избор у звање професора струковних
студија за ужу научну област Машинско
инжењерство и припадајуће наставне
предмете: Технички материјали, Механика
1, Механика 2
УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова треба да испуњавају и услове утврђене Законом о високом образовању, Статутом Школе и Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа
наставника и сарадника Школе. Рок за подношење пријава је 15 дана од
дана објављивања у средствима јавног информисања. Пријаве кандидата
са прилозима (краћа биографија, оверене копије диплома, списак научних радова и сами радови), подносе се Високој техничкој школи струковних студија у Зрењанину, Ђорђа Стратимировића 23.

Посао се не чека,
посао се тражи
40
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РАДЊА У ФАЗИ МИРОВАЊА
И НОВЧАНА НАКНАДА

Отворила сам самосталну занатску
радњу и током целе прве године пословања
уредно плаћала доприносе за пензијско и
инвалидско осигурање, здравствено осигурање, доприносе за случај незапослености, порез на доходак. Радња је сада у
фази мировања. Да ли ће ове уплате бити
уважене како бих искористила право на
две године новчане накнаде, с тим што бих
почела са коришћењем од септембра 2016.
године? Да ли фирма може да буде у фази
мировања две године?

Указујемо да се право на новчану накнаду,
као право из осигурања за случај незапослености, остварује под условима који су прописани важећим законом у моменту подношења
захтева. Ово значи да не можемо са сигурношћу
знати да ли ће исти услови за остваривање права на новчану накнаду, који су прописани важећим Законом о запошљавању и осигурању за
случај незапослености, важити и 2016. године.
Указаћемо на неколико одредби сада важећег
закона. Одредбом члана 66 прописано је да
право на новчану накнаду има лице које је било
обавезно осигурано за случај незапослености
12 месеци непрекидно или са прекидима у последњих 18 месеци, а одредбом члана 67 став
1 тачка 5 - да право на новчану накаду има и
незапослени коме је осигурање престало по
основу отварања стечаја, покретања ликвидационог поступка и у другим случајевима престанка рада послодавца, у складу са законом.
Из наведеног произилази да предузетник који
трајно престане са обављањем делатности, који
има минимално потребан стаж осигурања за
остваривање права на новчану накнаду, а који
се пријави на евиденцију Националне службе
и поднесе захтев за новчану накнаду, може ово
право да оствари у трајању и висини утврђеној
законом. За одговор на питање о дужини периода за који предузетник може привремено
обуставити делатност, предлажемо да се обратите Агенцији за привредне регистре, у чијој је
надлежности регистровање ових података.

Бесплатна публикација о запошљавању

Мој отац је радио 33 године у фирми, након чега је као технолошки вишак упућен
на биро. На евиденцији је био годину дана,
а затим је сам уплаћивао радни стаж и сада
има око 36 година стажа. Интересује га да
ли ће имати право да се поново пријави на
евиденцију НСЗ и оствари право на новчану
накнаду у трајању од 2 године, када напуни
38 година радног стажа. Да ли мора бити у
радном односу у некој фирми или може сам
уплаћивати доприносе? Како да регулише
свој статус у току ове последње 4 године до
остваривања права на пензију?
Одредбом члана 77 Закона о запошљавању
и осигурању за случај незапослености, прописано је да незапослени коме је престало право
на новчану накнаду може да оствари ово право ако поново испуни услове за стицање права
на накнаду, с тим да му се у стаж осигурања не
урачунава стаж за који је већ остварио новчану
накнаду. Одредбом члана 71 став 3 прописано
је да новчана накнада припада незапосленом
у трајању од 24 месеца, уколико му до испуњавања првог услова за остваривање права на пензију, у складу са прописима о пензијском и инвалидском осигурању, недостаје до две године. Ово
значи да ће се незапосленом који испуњава услове за признавање права на новчану накнаду у
трајању од 24 месеца признати стаж осигурања
који би признао и надлежни орган за пензијско
и инвалидско осигурање. Право на новчану
накнаду може остварити незапослени коме је
осигурање за случај незапослености престало
по једном од разлога прописаних законом, што
значи да престанак осигурања које је искључиво пензијско и инвалидско осигурање, као што
је управо укључивање у ово осигурање у складу са одредбом члана 15 Закона о пензијском и
инвалидском осигурању, не представља основ за
остваривање права на новчану накнаду по прописима о запошљавању.
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АКТУЕЛНО Јачање људских права и економско оснаживање

САМОХРАНЕ МАЈКЕ НА ТРЖИШТУ РАДА

На евиденцији Националне службе за запошљавање у Шумадији је 709 самохраних
мајки, од чега 471 у Крагујевцу

Ф

ондација „Ана и Владе Дивац“ у партнерству са Удружењем „Јелек“ реализује пројекат „Јачање људских
права и економско оснаживање самохраних мајки у
Србији“, који финансијски подржава Делегација ЕУ у
Републици Србији. Циљ пројекта је да подигне квалитет живота самохраних мајки у Србији и подстакне њихово активно
учешће у друштву.
У оквиру пројекта, у Скупштини града Крагујевца организован је и први округли сто под називом „Самохране мајке
и тржиште рада у Крагујевцу“, на коме се говорило о положају
самохраних мајки и њихових породица, заштити права и доступности програма за економско оснаживање.
„У последњих неколико година подржали смо више од 30
породица кроз помоћ у изградњи кућа, доделу економских
грантова и психолошку подршку. Усмеравамо своје активности на јачање институционалне подршке кроз предложене
измене и допуне одређених закона, као и на јачање економске независности самохраних родитеља кроз доделу грантова за
самозапошљавање“, истакла је Ивона Гвозденовић, координаторка пројекта из Фондације „Ана и Владе Дивац“.
Град Крагујевац, према речима др Гордане Дамњановић, подржава овакву иницијативу, као и све програме економског оснаживања и развоја услуга намењених подршци и помоћи самохраним родитељима.
„На евиденцији НСЗ у Шумадији је 709 самохраних мајки, од чега 471 у Крагујевцу. Њима су доступни програми додатног образовања, преквалификације, тренинзи за активно тражење посла, субвенције по основу програма самозапошљавања,
као и похађање програма основног образовања одраслих за жене које немају завршену основну школу“, истакла је Марија
Ристић из крагујевачке филијале НСЗ.
Такође, кроз овај пројекат додељено је десет грантова за покретање сопственог посла, у вредности од по 1000 евра. Два
гранта одобрена су предузетницама, самохраним мајкама из Крагујевца.
Ј.Зорнић

ЧАЧАК Обука за више од 50 незапослених

ПУТ ДО УСПЕШНОГ ПРЕДУЗЕТНИКА

Ј

едан од главних чинилаца будућег привредног развоја у
нашој земљи је развој предузетништва. У том циљу се у
свим филијалама Националне службе за запошљавање
организују обуке за започињање сопственог посла, као
део бесплатног програма додатног образовања.
Дводневна обука „Пут до успешног предузетника“ недавно је организована и у Филијали Чачак. Преко 50 полазника, незапослених пријављених на евиденцију НСЗ, информисало се о темама као што су: дефинисање и провера
оправданости пословне идеје, израда бизнис-плана, правни
аспекти бизниса, сагледавање предности и ризика предузетништва. Незапослени који се након обуке одлуче за покретање сопственог бизниса могу конкурисати за субвенције за
самозапошљавање.
Гост-предавач био је представник Научно-технолошког
парка у Чачку (НТП Чачак), који је полазницима представио

ПАНЧЕВО

услуге ове установе. Предузетници који почињу самосталну
делатност могу рачунати на помоћ Старт-ап центра НТП у
различитим доменима, од опреме и промоције до приступа
страним тржиштима и повезивања са страним партнерима.
Недавно су матуранти Машинско-саобраћајне школе из
Чачка посетили чачанску филијалу НСЗ, у склопу наставе
предузетништва. Упознали су са програмима и мерама активне политике запошљавања, као што су обуке за активно
тражење посла, обуке за преквалификацију и доквалификацију, програми стручне праксе и друго. Посебан акценат
стављен је на предузетништво, а Никола Војиновић, руководилац Групе за развој предузетништва и програме запошљавања у Филијали Чачак НСЗ, представио је циљеве обуке
за предузетништво намењене лицима која су заинтересована за покретање бизниса, као и програме који се односе на
самозапошљавање и отварање нових радних места.
А.Дојчиловић

СЕРТИФИКАТИ ЗА КРОЈАЧЕ И ШИВАЧЕ

Након успешно завршене обуке за кројење и шивење, у коју је било укључено десет лица са евиденције незапослених, организована је додела сертификата у просторијама фирме ДОО „Знак“ у Панчеву. Обука је реализована у сарадњи
са Отвореним универзитетом „Знање“ из Београда. Полазнице су након 240 часова успешно положиле завршни испит и
тако потврдиле да су стекле практична и теоријска знања за рад на различитим врстама машина, уз коришћење алата и
средстава за рад. Полазнице се надају да ће им новостечена знања бити од велике помоћи у тражењу посла.
Сертификате је доделила в.д. директора Филијале Панчево НСЗ Надежда Сладојевић.
И.М.

42

| Број 613 | 18.03.2015.

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

АКТУЕЛНО Одржан Сајам професионалне
оријентације у Нишу

ПОЖАРЕВАЦ Како унапредити
запошљавање у реалном сектору

ЛАКШЕ ДО ИЗБОРА ДИРЕКТАН КОНТАКТ

СА ПОСЛОДАВЦИМА
Успешна сарадња са предузећима
„Луна“ и „Универ Савић“

Н

У

организацији
Националне службе за
запошљавање - Филијале Ниш, у холу
Електронског факултета, 4.
марта, одржан је Сајам професионалне
оријентације,
намењен ученицима завршних разреда средњих школа.
„НСЗ, а посебно наш
Центар за професионалну
оријентацију, у потпуности
је на располагању средњошколцима. На основу интересовања, способности и
личних особина ученика,
наши стручњаци психолози
могу дати савет и помоћи
у евентуалном решавању
недоумица око одабира факултета“, истакао је директор
нишке филијале НСЗ Бобан
Матић.
Прилику да представе
своје програме, студијске
групе и услове студирања,
имало је 20 високообразовних установа са територије
града.
„Изузетно нам је драго
што последњих година бележимо све веће интересовање

ПИРОТ

свршених средњошколаца за
студирање на нашем факултету. Највеће задовољство
нам представља што наши
студенти, посебно они који
дипломирају на модулу Рачунарство и информатика,
веома брзо долазе до посла“,
истакао је шеф Катедре за
електронику проф. др Драган Мачић.
Велики број ученика из
19 средњих школа са територије града Ниша посетио
је овогодишњи Сајам професионалне оријентације.
„Баш сам у дилеми, математика ми одлично иде,
тако да ће избор пасти на
ПМФ или на неки смер на
Електронском
факултету,
морам још мало да размислим“, казала је овом приликом Марина.
С обзиром на велико интересовање, НСЗ - Филијала
Ниш ће већ у априлу организовати сајам професионалне оријентације намењен
ученицима завршних разреда основних школа.
В.Крстић

ајбољи начин да се додатно унапреди сарадња са
приватним послодавцима, да се сагледају могућности запошљавања у реалном сектору, уоче евентуалне тешкоће и одреде потези за њихово отклањање,
јесте директан контакт са послодавцима. У том циљу, током
посете Филијали Пожаревац НСЗ, заменик директора НСЗ
Драган Сикимић обишао је два успешна предузећа у пожаревачком крају - ДОО „Луна“ и ЗТР „Универ Савић“.
Власница и директорка Модне куће „Луна“ Биљана Јовановић истакла је добру сарадњу са НСЗ кроз различите
програме обука и олакшица за запошљавање, а навела је и
ограничења на која наилази у вези са запошљавањем особа
са инвалидитетом.
„Луна“ је више пута учествовала на сајмовима запошљавања током претходних година. У 2010. години спроведена је
обука на радном месту за помоћне кројаче и шиваче за лица
млађа од 30 година, са или без завршене основне школе, а
током 2012. године користили су субвенције НСЗ за отварање
нових радних места, као и пореске олакшице за запошљавање лица млађих од 30 година. Укључени су у анкетирање
о прогнозама будућих кретања на тржишту рада у погледу
занимања. Више од 140 запослених у пословном систему
„Луне“ чине тим креативних људи.
Звонко Савић, власник ЗТР „Универ Савић“, веома је
успешан у производњи грађевинске столарије и елемената.
Сарадња са НСЗ датира од 2006. године, када је предузеће
основано. Све до данас, када фирма има 25 радника, НСЗ је
прати и подржава. Тренутно због увођења серијске производње имају потребу за запошљавањем нових лица уз веће
подстицаје Националне службе.
Учествовали су на сајмовима запошљавања, а укључени
су и у друге мере активне политике запошљавања, почев од
2007. године - запошљавање младих, обука на радном месту
за лица млађа од 30 година са или без завршене основне
школе. Били су укључени у програме „Прва шанса 2011“ и
„Стручна пракса 2011“, користе услуге посредовања и селекције незапослених када запошљавају нове раднике, а током
прошле године кроз директно посредовање запослили су и
једну особу са инвалидитетом.
С.Мирић

САЈАМ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ
Сајам професионалне оријентације, девети по реду у Пироту,
одржан је у Спортској хали „Кеј“, 4. марта, са циљем да се ученицима завршних разреда основних и средњих школа пруже информације о свету рада, избору занимања и запошљавању.
Посетиоцима сајма, ученицима, њиховим родитељима и представницима школа и факултета обратили су се Димитрије Видановић, начелник Пиротског управног округа, Горан Стаменовић,
помоћник председника Општине Пирот за привреду, Аца Божић,
председник Актива директора средњих школа и Летица Џунић,
саветница за планирање каријере при НСЗ - Филијала Пирот.
Поред директног информисања и саветовања на сајму, сви
заинтересовани могу добити податке о занимањима и школама и
путем сајта НСЗ и на интернет странама www.vodiczaosnovce.nsz.
gov.rs.
М.Јонић

Бесплатна публикација о запошљавању
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АКТУЕЛНО Национална службa за
запошљавање на „Џоб феру“ у Нишу

ТВОЈА КАРИЈЕРА

ПОЧИЊЕ ОВДЕ
На евиденцији тренутно нема
дипломираних фармацеута и
професора немачког језика, који су
веома тражени

Н

а Електронском факултету у
Нишу, 2. и 3. марта, одржан
је дводневни Сајам послова и
стручних пракси „Џоб фер 15“
(JobFair), под слоганом „Твоја каријера почиње овде“, на коме je развојне
програме уз могућност запошљавања
представило 26 фирми из земље и
иностранства. Сајам je организовао
нишки огранак Удружења студената
технике Европе (БЕСТ), а техничку и
логистичку подршку у организацији
пружила је нишка филијала НСЗ, која
је представила своје услуге намењене
тражиоцима посла и послодавцима.
„Анализа тржишта рада, када су
у питању особе са високом стручном
спремом, показује да на евиденцији

тренутно нема дипломираних фармацеута и професора немачког језика,
који су веома тражени. Међу осталим занимањима већа је потражња за
стручњацима из области информационих технологија, затим за машинским
инжењерима и инжењерима електротехнике“, рекао је директор Филијале
Ниш НСЗ Бобан Матић.
Студенти су били у прилици да
на сајму директно ступе у контакт са
представницима домаћих и иностраних компанија и на тај начин дођу до
квалитетне праксе или евентуалног запослења.
„Компаније су највише заинтересоване за младе који желе да се баве

развојем софтвера. Чак 90 одсто фирми
које учествују на сајму су из области
информационих технологија“, изјавио
је Дејан Милошевић, члан организационог одбора овогодишњег сајма.
„На овом факултету студирају сјајни људи, а нама су сјајни људи део тима
управо због пројеката које радимо за
цео свет. Наша 193 сарадника у Београду развијају ствари које користи преко
100 милиона људи у целом свету. Битно
нам је да и људи у Нишу буду саставни
део нашег Развојног центра“, изјавио је
Невен Тубић, из „Мајкрософт“ Развојног центра Србија. „Мајкрософт“ је уједно био и генерални покровитељ сајма.

„Дани каријере“ и у Крагујевцу

Владан Крстић

ЕДУКАЦИЈА, ПРАКСА, ПОСЛОВИ...

Л

окална канцеларија у Крагујевцу највеће студентске
интернационалне организације „Ајсек“, по трећи пут
је организовала „Дане каријере“ (Career Days). Циљ
овог пројекта је да у сарадњи са компанијама које су
окренуте ка будућности пружи шансу младим и амбициозним људима да се запосле или пронађу адекватну праксу и
на тај начин започну пословну каријеру.
Као најава пројекта, у Тржном центру „Плаза“, организована су „Отворена врата“ (Open Door), на којима су представљени учесници манифестације, а заинтересовани суграђани позвани да посете „Дане каријере“.
У оквиру првог дела пројекта - „Каријерна перспектива“
(Career Perspective), организоване су радионице и едукације
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на тему планирања каријере, писања радних биографија,
понашања приликом разговора са послодавцем. На радионицама одржаним на Правном факултету учествовали
су: Центар за развој каријере, „Баланс консалтинг“ (Balance
Consulting), Бизнис иновациони центар, „Мањети марели“
(Magneti Marelli).
Централни део пројекта је Сајам едукација, пракси и
послова, одржан у Хотелу „Крагујевац“, на коме су компаније
имале прилику да се представе младим људима, а студенти и незапослени млади информишу о условима пословања,
могућностима запослења и професионалне праксе. Такође,
сви заинтересовани могли су да оставе своје радне биографије у електронској бази, којој ће компаније имати приступ
током наредних годину дана.
Догађај су подржале стране компаније, међу којима су:
„Векер неусон“ (Wacker Neuson), „Џонсон контролс“ (Johnson
Controls), „Мањети марели“, Шопинг центар „Плаза“, као и образовне институције - Економски, Правни факултет и Ректорат Универзитета у Крагујевцу.
На Сајму едукација, пракси и послова и Национална
служба за запошљавање је имала свој штанд, на коме су сви
посетиоци могли да добију стручне савете и помоћ приликом писања радне биографије, као и да се упознају са актуелном понудом слободних радних места. Студенти су могли
да се упознају и са програмом стручних плаћених пракси у
иностранству и стекну нова професионална знања.
Јелена Зорнић
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

АКТУЕЛНО „Дани каријере 2015“ одржани 21. пут, у београдском хотелу „Краун плаза“

ПРВИ КОРАЦИ У КАРИЈЕРИ

Чак 40 процената активних мера за запошљавање које ове године спроводи НСЗ
усмерено je на младе. Посебан акценaт на програму стручних пракси
„Дани каријере“ (Career Days), најстарији и најмасовнији догађај у области
запошљавања и развоја каријере на нашим просторима, одржани су 21. пут,
у београдском хотелу „Краун плаза“
(Crown Plaza), 10. и 11. марта.
„Млади који желе да раде суочени
су са ситуацијом да послодавци траже изузетно младе људе са великим
радним искуством. Ово је немогућ услов. Оно што је могуће остварити, то
је да младима пружимо могућност да
стекну неопходну праксу. Чак 60 одсто
младих нема искуства у занимањима
за које су се образовали“, рекао је Драган Сикимић, заменик директора Националне службе за запошљавање, на
отварању манифестације. Сикимић је
подсетио да је 40 процената активних
мера за запошљавање које ове године
спроводи НСЗ усмерено управо на младе, са посебним акцентом на програм
стручних пракси.

19 учесника - 17 компанија уз подршку
Националне службе за запошљавање
и „Ајсек“ програма стручних пракси у
иностранству „Глобал талент“ (Global
Talent).
Генерални покровитељ сајма је
компанија „Делез“ (Delhaize), a младима
су се представили и „Метро“, „Хајнекен“,
као и чувена велика четворка ревизорских кућа - PwC, Deloitte, EY, KPMG.
„Једини начин да млади људи са
пуно потенцијала остану у Србији, јесте
да им компаније пруже руку и помогну. На другој страни, циљ пројекта је
да компанијама окренутим успешној
будућности обезбеди квалитетне људе
различитих образовних профила, јер
правовремено ангажовање квалитетних кадрова је један од кључних фактора успешног пословања и кључ за
развој домаћег финансијског тржишта.
Сваке године око 200 младих добије

„Влада Републике Србије је одредила запошљавање младих као један
од својих приоритета, односно, млади
су одређени као једна од приоритетних
група за запошљавање у 2015. години.
Кроз наше мере биће ангажовано преко пет хиљада младих људи. Надам се
да ћемо у сарадњи са овим и сличним
пројектима успешно радити на остварењу годишњег плана и смањити незапосленост млађих од 30 година, која
у овом тренутку износи 26,28 одсто”,
нагласио је Сикимић, истакавши и да
је директан контакт, какав пружају сајмови запошљавања, непревазиђен вид
комуникације, који даје најбоље резултате у запошљавању.
Централни део „Дана каријере“ је
управо сајам запошљавања, који на једном месту спаја младе људе у потрази
за послом, праксом или едукацијом
и компаније које те могућности нуде.
Овогодишњи сајам, одржан у београдском хотелу „Краун плаза“, окупио је

праксу или посао захваљујући овом
сајму“, рекла је на отварању манифестације Биљана Кецман, представница организатора пројекта, студентске
организације „Ајсек“, и додала да овај
сајам издваја јединствена база биографија, која је компанијама доступна током целе године.
Иван Бошњак, државни секретар у Министарству државне управе
и локалне самоуправе, нагласио је да
организација ове традиционалне манифестације већ кандидује неке од организатора за активно учешће у привредном животу Србије.
„Ова манифестација вам даје могућност да се упознате са компанијама које су пример доброг пословања у
Србији и обезбедите себи прве кораке
у једном озбиљном пословном свету“,
рекао је Бошњак и указао да систем
образовања треба да буде пословно
оријентисан и да у сарадњи са привредом, кроз један вид дуалног образо-

Бесплатна публикација о запошљавању

Имам перспективу
„Дипломирао сам на Факултету за
индустријски менаџмент, а посао
тражим од новембра прошле године,
од када сам и на евиденцији НСЗ. Мислим да имам перспективу са својим
занимањем, а препреке не постоје,
уколико се има воље да се настави
са потрагом за послом упркос свим
потешкоћама на које се наилази. Од
НСЗ очекујем саветодавну подршку
у решавању ових проблема, коју она
и пружа“, каже Иван Миљковић, један од учесника сајма.
вања, пружи могућности и за праксу и
за индивидуални развој.
„Компаније увек захтевају радно
искуство, јер поред дипломе управо оно
доказује да сте способни да обављате
задатке који се од вас очекују. Зато се
факултети последњих година активно брину да за своје студенте обезбеде
праксе које ће их квалификовати за посао који желе“, каже Жаклина Стојановић, продеканка Економског факултета.
Генерални покровитељ сајма је
компанија „Делез“.
„Волела бих да имате у виду да
највећи број кандидата у данашње време, када је конкуренција заиста оштра,
не прође ни први круг селекције, односно селекцију биографија. Овај сајам је
лепа прилика да у директном контакту
са послодавцима оставите утисак, будете примећени и направите први, али
веома значајан корак”, каже Наташа
Башић, представница компаније „Делез“.
А.Бачевић
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САЗНАЈТЕ ВИШЕ Како Марк Закерберг, оснивач
„Фејсбука“ и један од најуспешнијих предузетника на
свету, бира запослене

САМО ЈЕДАН УСЛОВ
Ангажоваћу некога да директно ради за мене, ако
проценим да бих и ја сам радио за ту особу

Б

удући да је један од најмлађих
и најуспешнијих предузетника
на свету, било какав савет од
Марка Закерберга би вероватно требало да буде узет за озбиљно или
да га макар запишете, пише британски
лист „Дејли мејл“. Говорећи на Светском
конгресу мобилне телефоније у Барселони, највећем сајму бежичних комуникација на свету, тридесетогодишњи
оснивач „Фејсбука“ је одговарајући на
питање о томе која је најважнија карактеристика коју тражи код потенцијалног запосленог, рекао:

„Ангажоваћу некога да директно
ради за мене само ако проценим да бих
и ја сам радио за ту особу“, рекао је Закерберг на сајму у Барселони и додао
да је то прилично добар тест. Недавно
је био приморан да се брани од оптужби
да његова високопопуларна социјална
мрежа живи о туђем трошку, односно о
трошку телекомуникационих оператера који пружају своју услугу на смартфонима.
Амерички лист „Волстрит журнал“
се пре неколико дана позвао на извршног директора међународног телекомуникационог оператера
„Диџисел група“ (Digicel
Group) Дениса О‘Брајена,
који је рекао да је Закерберг „као дечко који дође
на твоју журку, попије
твој шампањац, пољуби
твоју девојку и не понесе
ништа са собом“.
Закерберг је после
тога изнео своју одбрану, у појављивању пред

„Закерберг је као дечко који
дође на твоју журку, попије
твој шампањац, пољуби
твоју девојку и не понесе
ништа са собом“, каже
Денис О‘Брајен, извршни
директор међународног
телекомуникационог оператера „Диџисел група“
Конгресом заједно са шефовима неколико телекомуникационих компанија
са којима ради на пројекту развијања
приступа интернету преко смартфона
у земљама у развоју, у Латинској Америци, Африци и Азији.
„Имамо сервисе које људи воле.
Желимо да решимо ову ситуацију тако
да постане профитабилна и за наше
партнере“, рекао је у своју одбрану Закерберг.

„Твитер“ купио младу фирму која је развила апликацију за директно
емитовање видео-садржаја са телефона

ЗА ПЕРИСКОП 100 МИЛИОНА ДОЛАРА

Д

руштвена веб-мрежа за микроблоговање
„Твитер“ је купила младу фирму „Перископ“, која је развила апликацију за директно емитовање видео-садржаја са телефона
(стриминг), објавио је амерички пословно-технолошки веб-сајт „Бизнис инсајд“, позивајући се на неименоване особе упућене у збивања.
Трансакција је износила нешто мање од 100
милиона долара, навели су извори тог портала, додајући да је с тим износом „Перископ“ постао једна
од најскупљих „Твитерових“ куповина.
Суочен са недостатком ангажовања својих
корисника, „Твитер“ је увео последњих месеци видео-садржаје. Од краја јануара је могуће додавати
твитовима (кратким порукама) видео-садржаје у
трајању од 30 секунди, који се могу објављивати директно с апликације.
Ова аквизиција је, како преноси сајт „ТекКранч“,
природан, па и неизбежан избор за „Твитер“, јер је
директно повезана са корисничком функцијом те
мреже, а то је објављивање информација у реалном
времену.
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САЗНАЈТЕ ВИШЕ У Британији 1,4 милиона уговора о раду на позив

УГОВОР О РАДУ СА НУЛА РАДНИХ САТИ
Уговори не обавезују послодавца да запосленом обезбеди посао, а радник пристаје
да буде на располагању ако и када буде потребно

Б

рој уговора о раду на позив у Великој Британији достигао је, према званичним подацима, рекордних 1,4
милиона, па је Европска комисија позвала Лондон да
обезбеди бољу социјалну заштиту грађанима са тим
контроверзним уговорима. Уговор о раду са „нула радних
сати“, типичан за британско тржиште рада, повезује запосленог са радним местом, али без обавезе за послодавца да
раднику гарантује минималан број плаћених сати. Ти уговори не обавезују послодавца да запосленом обезбеди посао,
а радник пристаје да буде на располагању за рад ако и када
буде потребно. Уговором није прецизиран број сати рада и
радник може да чека позив и добије компензацију само за
време проведено на раду.
Такве несигурне уговоре најчешће имају жене, старији
од 65 година или млади, а сваки десети послодавац их користи. У Британији се ти аранжмани углавном склапају за
рад у хотелима и ресторанима, али и у здравству и образовању.
„Важно је да људи са уговорима о раду на позив не
постану заробљеници неквалитетног рада на кратак рок са
неадекватном социјалном заштитом“, рекли су у Европској

Уговором није прецизиран број сати рада и
радник може да чека позив и добије компензацију само за време проведено на раду…
директива о радном времену примењује на све раднике, а не
само на запослене.
„Европска комисија је разочарала - није предложила
много тога о социјалним питањима, попут проблема несигурног запошљавања које је делом бујало због економске
кризе. Комисија је могла да барем обезбеди једнаке услове
и спречи конкуренцију међу чланицама на пољу нивоа социјалне заштите. Потребна нам је конвергенција“, рекла је
Краста.
„Иако су уговори са нула радних сати типични за британско тржиште рада, слични статуси привидног самозапо-

комисији за сајт Еурактив (EurActiv.com). Додаје се да Велика
Британија има обавезу да обезбеди поштовање стандарда на
плану услова рада предвиђених прописима ЕУ, укључујући
плаћени годишњи одмор пропорционално времену проведеном на раду и поштовање директиве о радном времену.
Према писању британског „Гардијана“, радници који
одбију уговоре о раду на позив ризикују да изгубе право на
социјалне бенефиције. Подаци показују да уговоре о раду са
„нула радних сати“ чешће имају жене, старији и млади, па су
лабуристи оптужили владу коју воде конзервативци што их
подстиче.
Одлазећи британски европосланик Стивен Хјуз
(Stephen Hughes), бивши председавајући Одбора за запошљавање и социјална питања у Европском парламенту, каже да
је време за акцију на нивоу Европске уније. Саветује будућем
парламенту да искористи прилику када им се у септембру
буде обраћао нови комесар за запошљавање и постави питање заштите права радника са уговорима на позив.
У Конгресу синдиката (ТУЦ) сматрају да акција на нивоу ЕУ треба да буде конкретнија и висока функционерка
Конгреса Елена Краста (Crasta) истиче да Комисија треба
да пооштри директиве о запошљавању затварањем рупа. Коментаришући реакцију Комисије на растући број уговора о
раду на позив у Британији, Краста је казала да је важно да се
Бесплатна публикација о запошљавању

шљавања виде се и другде, посебно у Италији“, каже Краста
и додаје да то само доказује да Европска комисија треба да
интервенише.
„Слични уговори могу се наћи у Италији, где се радницима на позив не дају одговарајући уговори о раду. Ови
радници се јављају као самозапослени, али немају третман
као дугогодишњи запослени. Пошто имају само један извор
прихода, потпуно су зависни од једног послодавца“, истакла
је Краста.
Иначе, синдикати са приближавањем избора за Европски парламент све више упозоравају на
изопачене ефекте политика штедње.
Извор: EurActiv.rs
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Позивни центар
0800 300 301
(позив је бесплатан)

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

www.nsz.gov.rs

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

