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Како запослити младе - једно је из сета „питања
за милион долара“, које изазива хроничну главобољу
највећег броја европских и светских влада. Да је лек још
у експерименталној фази, говори чињеница да се у последње четири године бележи историјски висока стопа
са све дугорочнијом незапосленошћу младих, који су готово три пута осетљивији на промену стопе раста БДП-а
у односу на остале. Незапосленост младих у Србији не
везује се само за рецесију, већ и за демографске промене
и неадекватан образовни систем. Сасвим довољно да се
нађу у нашој Теми броја и на врху листе приоритета не
само Србије, већ и земаља ЕУ.
Новосађанка Александра Бачић до пре непуних
годину дана била је незапослена, с дипломом професора
енглеског језика и књижевности. Након коришћења услуга новосадског ЦИПС-а отиснула се у воде сопственог
бизниса. Уз субвенцију за самозапошљавање, у Новом
Саду је отворила Дечју образовну радионицу „Упијајући
ум“. Због ње и многих других, на крају 2014. на подручју
новосадске филијале НСЗ било је 10,6 одсто мање назапослених него на крају 2013. О тим и другим резултатима у интервјуу с Татјаном Видовић, директорком
Филијале Нови Сад НСЗ.
„Драго ми је што овде видим младе људе, јер су они
кључ раста и развоја не само наше компаније“, истакао је
Пјерлуиђи Гионе, директор фабрике „Грамер систем“,
приликом свечаног уручења сертификата лицима која
су успешно завршила обуку за шиваче. Фабрика у Алексинцу тренутно запошљава око 1300 радника. Производи наслоне за седишта и рукохвате за премијум моделе аутомобила, као што су: ауди, јагуар и фолксваген. О
тим вестима на странама Актуелно.
Због реструктурирања и резања трошкова водеће
европске и америчке банке угасиле су прошле године
59.000 радних места. У протекле две године 24 банке
укинуле су више од 160.000 радних места. У процентима
то је далеко испод изгубљених радних места у експертски хваљеном овдашњем банкарском сектору, у коме је
последњих година избрисано више од 30 одсто радних
места. О тим и другим светским вестима на страни Горе-Доле.
Ако у Бриселу имате кума који чува и дели евре
из каса ЕУ, ни он вам неће помоћи. „Не заборавите да
је Брисел бирократија и процедура“, препоручује Александер Хећко, пољски амбасадор у Србији. Признаје да
су реформе бруталне и шокантне за обичне људе и да је
кључно питање како одржати ентузијазам и енергију, а
бити спреман на одрицања. О пољској реформској бруталности и ентузијазму - на страни Сазнајте више.
„Будућност земље је базирана на младим људима,
а NCR запошљава младе који говоре више језика, који су
махом факултетски образовани и имају ИТ вештине. Ово
је шанса да се ти људи задрже у Србији“, рекао је амбасадор САД у Србији Мајкл Кирби, после потписивања
уговора о субвенцијама са америчком компанијом NCR.
Да од тог „хепи енда“ постоји лепши, верују радници компаније „Тоза Марковић“. Највећи број оних који су
пре четири месеца доживели „причу с тужним крајем“
и били упућени на евиденцију НСЗ, враћени су у погон.
Из производње је изашао први контингент печеног црепа. И у Србији је могуће добити повишицу од 20 одсто.
Где - сазнаћете на истој страни - Привреда.
Милош Чолић

ПРИВРЕДА Субвенције од четири милиона евра за америчку фирму NCR

ДА МЛАДИ ОСТАНУ У СРБИЈИ

„Имаћемо компанију са више од 1.400 запослених“, рекао је министар привреде Жељко Сертић

М

инистар привреде Жељко Сертић потписао је са
америчком компанијом NCR уговор о субвенцијама у износу од четири милиона евра, на основу
чега ће ова компанија до 2017. године запослити
још 800 радника у Србији.
„Имаћемо компанију са више од 1.400 запослених, која
пружа различите услуге на глобалном нивоу. Уз ову инвестицију Београд ће постати нека врста развојног центра те фирме“, рекао је Сертић новинарима након потписивања уговора
у Влади Србије. Министар је прецизирао да ће се субвенције
овој фирми исплаћивати у траншама. NCR ће на име бруто
зарада за новозапослене исплатити више од 43 милиона, а
држава, како је рекао Сертић, даје мање од 10 одсто на ту
цифру.
Сертић је нагласио да ће субвенције донети већи приход
у буџет по основу пореза и запослити велики број људи. На
питање како ће држава реаговати ако инвеститори који су
добили субвенције ипак отпусте део радника, као што је пример „Горења“, које је добило 10.000 евра по запосленом, а отпустило неколико стотина људи, Сертић је рекао да ће држава строго контролисати да се све одредбе уговора испоштују.
„Строго водимо рачуна о свим елементима уговора, а
сарађујемо и са Националном службом за запошљавање. У
свим случајевима када дођемо до сазнања да је уговор прекршен, можемо да активирамо гаранције које је фирма приложила како би добила субвенцију“, рекао је Сертић.

NCR је за сада у Србију уложила 6,4 милиона евра и запошљава укупно 621 радника. Представник компаније Рик
Макуарк рекао је да је ово партнерство темељ на којем граде и побољшавају услове за пословање у Србији.
„Будућност земље је базирана на младим људима, а NCR
запошљава младе који говоре више језика, који су махом факултетски образовани и имају ИТ вештине, што цене и компаније у свету. Ово је шанса да се ти људи задрже у Србији“,
поручио је амбасадор САД у Србији Мајкл Кирби.

Онлајн платформа

ТРАНСПАРЕНТНО ДО ПОСЛА

Погон у компанији „Тоза Марковић“ поново покренут

ВИШЕ ОД 100 РАДНИКА
ВРАЋЕНО НА ПОСАО

Већина радника компаније „Тоза Марковић“ који су пре
четири месеца упућени на евиденцију Националне службе
за запошљавање, враћени су у погон и из производње је изашао први контингент печеног црепа. У зрењанинском Привредном суду поново је одложено рочиште на коме је требало
да се повериоци изјасне о плану реогранизације. Покретање
погона за производњу црепа условило је враћање на посао
више од 100 радника којима је крајем новембра прекинут
уговор о раду.
„Погон је јесенас стао и радници су упућени у НСЗ. Ранијих година су одлазили на плаћено одсуство, а то сада није
било могуће, због стечаја. Договор са стечајним директором
је био да се прво позову радници упућени на завод. Неки су
се у међувремену снашли и нису били спремни да се врате“,
каже Зоран Средојев, председник Независног синдиката
„Тоза Марковић“.

Пројекат „Транспарентно до посла“ пустиће до краја
седмице у рад онлајн платформу, где ће грађани моћи да
пријаве неправилности у запошљавању у јавној управи,
речено је на округлом столу Центра за слободне изборе и
демократију (ЦеСИД) и БИРН-а.
Кључна активност пројекта је пуштање у рад онлајн
платформе, на адреси: www.transparentno.rs. Идеја је да
се јаве грађани који су имали проблема при запошљавању
и изнесу своје сумње, а правник ће испитати да ли је било
кршења процедура.

У фабрици компаније „Aunde Italia Group“ у Јагодини

ПОСАО И ПОВИШИЦА
ЗА 200 РАДНИКА

У фабрици аутомобилских седишта и ентеријера компаније „Aunde Italia Group“ у Јагодини, 200 радника добија решења о сталном запослењу и повишицу плата за април од
20 одсто.
„Већу плату радници ће добити у мају“, рекао је „Танјугу“
председник Скупштине града Јагодине Драган Марковић
Палма. Решења о сталном запослењу и повишици Марковић
је обећао 24. марта, приликом посете фабрици. Напоменуо је
да је „Aunde“ све обавезе према држави и граду измирила, те
да фабрика не може да пропадне, јер не зависи само од српског тржишта или тржишта једне земље, већ своје производе
извози у више држава.
Фабрика је отворена 29. марта прошле године, а изградњу је држава субвенционисала са 6.000 евра по запосленом.

Татјана Видовић, директорка
Филијале Нови Сад Националне
службе за запошљавање

УВЕК ПОТРЕБНИ ПРОГРАМЕРИ

Локално тржиште рада одликује значајно запошљавање у ИТ сектору. Број незапослених
на крају 2014. године био је 59.524, што је за 10,6 одсто мање у односу на крај 2013. године.
Приметан тренд смањења броја незапослених особа са инвалидитетом

О

дговор на питање какво је тренутно стање на тржишту рада Јужнобачког округа, који су кадрови
најтраженији, колико је незапослених, каква је сарадња с локалним самоуправама и послодавцима,
потражили смо од Татјане Видовић, директорке Филијале
Нови Сад Националне службе за запошљавање.
„Према нашој евиденцији, на крају 2014. било је 59.524
незапослена лица, што је за 10,6 одсто мање у односу на крај
2013. године“, каже Татјана Видовић. Тржиште рада у Јужнобачком округу карактеришу неусаглашеност понуде и потражње радне снаге, велики број младих незапослених лица
и велики број лица која траже посао до две године. И најсвежији подаци, с краја фебруара 2015. године, говоре у прилог
томе - број незапослених у округу је 60.802.
С обзиром да се НСЗ налази у улози посредника
између послодавaцa који нуде посао и незапослених
лица, да ли можете рећи да сте чврста карика која их
повезује?
Рад са послодавцима је организован тако да максимално олакша послодавцима информисање и коришћење услуга
НСЗ. Два саветника за запошљавање су задужена за рад на
овим пословима. Они представљају ефикасну везу филијале и послодаваца и пружају могућност да на једном месту
послодавци добију све информације о запошљавању и субвенцијама.
Од почетка године су у сарадњи са локалним самоуправама града Новог Сада, Врбаса и Темерина организована три
састанка, са више од 100 послодаваца, на којима су презентоване актуелне мере за запошљавање. У плану нам је да и
у осталим општинама организујемо овакве састанке, како би
се послодавци што боље информисали о услугама НСЗ.

Центар за професионалну рехабилитацију
У Новом Саду (Народног фронта 80) од децембра 2011.
године постоји Центар за професионалну рехабилитацију и
запошљавање особа са инвалидитетом. Послодавци и незапослена лица могу се информисати на једном месту о мерама активне политике запошљавања за особе са инвалидитетом и о слободним радним местима. При Центру ради и
Комисија за процену радне способности, за незапослене и
за запослене. У току прошле године је донето 336 решења о
процени радне способности.
Поред редовне сарадње коју имамо са домаћим послодавцима, остварујемо контакте и са страним фирмама. Тренутно су у току преговори са страним инвеститорима који
ће реализовати већа запошљавања у производном сектору.
Који кадрови су најтраженији?
За програмерима увек постоји потреба. „Шнајдер електрик ДМС“ (Schneider Electric DMS) и „Ејпикс“ (EIPIX) имају
преко 1.200 запослених и константно добро сарађују са нашом филијалом. Стално ангажују нове раднике на пословима
програмера, користе све мере активне политике запошљавања и учествују на сајмовима запошљавања.
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Од 12 општина које су територијално укључене у надлежност филијале, 11 има формиран локални савет за запошљавање
Из статистичких података се види велико учешће
младих у укупној незапослености округа. Да ли имате
посебне мере за њих?
Национални акциони план запошљавања за 2015. годину, као и локални акциони планови свих 11 општина на територији Јужнобачког округа, предвидели су посебне мере намењене припадницима осетљивих група на тржишту рада.
При одобравању учешћа у програмима самозапошљавања,
новог запошљавања, обука, стручне праксе, предност ће
имати управо незапослена лица из ових категорија: млади
до 30 година, старији од 50 година, особе са инвалидитетом,
корисници новчане социјалне помоћи, технолошки вишкови,
Роми.
Колико особа са инвалидитетом се налази на евиденцији Филијале Нови Сад и шта могу очекивати од
НСЗ?
У претходних неколико година приметан је тренд
смањења броја незапослених особа са инвалидитетом. На
евиденцији Филијале Нови Сад на крају фебруара 2015.
било је 2.390 особа са инвалидитетом, од тога у самом граду
- 1.545. Већем запошљавању ОСИ допринео је Закон о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом, као и нови Закон о раду, инспекцијски надзор, а
нарочито активне мере запошљавања које спроводи НСЗ.
Приоритет у поступку одобравања средстава по јавним
позивима који су актуелни у 2015. години, за програме самозапошљавања и запошљавања радника, и на нивоу републике и покрајине и на нивоу града имају управо особе са
инвалидитетом.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Упијајући ум
Центар за информисање и професионално саветовање
(ЦИПС) пружа подршку у планирању каријере. У 2014. години саветовали су и информисали, кроз индивидуални и
групни рад, око 2.600 лица, првенствено ученике основних
и средњих школа, затим студенте, незапослене и друге који
имају недоумице када је каријерни развој у питању. Активности се спроводе не само у ЦИПС-у, већ и на сајмовима
образовања (Нови Сад, Бачка Паланка и Врбас), сајмовима
запошљавања (Нови Сад и Бачка Паланка), сајму КОНТЕХ
у Новом Саду, на предавањима у школама и факултетима.
Александра Бачић, професорка енглеског језика и књижевности, након посете ЦИПС-у одлучила се за започињање
сопственог посла. Конкурисала је за субвенцију за самозапошљавање и уз помоћ тих средстава током прошле године
отворила Дечју образовну радионицу „Упијајући ум“, у Новом Саду.
Колика је посећеност сајмова запошљавања и да
ли се планирају и за ову годину?
Уз подршку локалних самоуправа града Новог Сада и
Бачке Паланке прошле године организована су четири сајма
запошљавања, при чему је знатно премашен план за ову активност. Укупан одзив је био изузетно велики - учествовало
је 170 послодаваца и 6.045 незапослених.
У априлу, јуну и октобру планирано је пет сајмова, и то
три у Новом Саду и по један у Бачкој Паланци и Врбасу.

Планирано је пет сајмова - у априлу, јуну и
октобру, три у Новом Саду и по један у Бачкој
Паланци и Врбасу
Каква је сарадња са локалним самоуправама?
Од 12 општина које су територијално укључене у надлежност филијале, 11 има формиран локални савет за запошљавање. Град Нови Сад се истиче по висини издвојених
средстава, и то не само на територији округа. Поводом дана
НСЗ, у децембру прошле године, Новом Саду је додељено
признање за допринос запошљавању у Републици Србији, уз
још четири локалне самоуправе.
И у овој години се планира интензивна сарадња на локалном нивоу. Девет општина је аплицирало за суфинансирање мера активне политике запошљавања у 2015. години из
републичког буџета. Укупна средства која су локалне самоуправе издвојиле су 23.191.083 динара. Само Град Нови Сад је
ове године издвојио 103,3 милиона динара.
Да ли су неке локалне самоуправе већ објавиле
конкурсе за активне мере запошљавања?
Град Нови Сад је 16. марта објавио два јавна позива: за
доделу субвенције за самозапошљавање, у висини до 300
хиљада динара и за отварање нових радних места (200 хиљада динара по радном месту) на територији града Новог Сада.
Позиви су отворени до утрошка средстава предвиђених за
ове намене.
Локална самоуправа Новог Сада има у плану да ове године већа средства усмери и за програме додатног образовања и обука. Приликом обликовања програма обука имало
се у виду стање на локалном тржишту рада, тј. обратили су се

По пројекту „Знање свима“, од 352 незапослена
лица која су укључена у обуке одмах се
запослило 102
Бесплатна публикација о запошљавању

нашој филијали за информације о слободним радним местима која нису попуњена јер није било кандидата са траженим
знањима и вештинама.
Какву сарадњу остварујете са Покрајинским секретаријатом за привреду, запошљавање и равноправност полова?
Када говоримо о сарадњи са институцијама на покрајинском нивоу, морам поменути сарадњу са Едукативним центром за обуке у професионалним и радним вештинама, чији
је оснивач Влада АП Војводине. У 2014. години смо упутили
1.452 незапослена са евиденције на обуке за тржиште рада,
док је за ову годину планирано упућивање 2.000 лица. По
пројекту „Знање свима“, од 352 незапослена лица која су
укључена у обуке одмах се запослило 102 (29 одсто). С обзи-

„Шнајдер електрик ДМС“ и „Ејпикс“ имају преко 1200 запослених. Новосадска филијала са
овим фирмама има константну сарадњу
ром да је обука по пројекту завршена у децембру, а да је период праћења ефеката још у току, очекујемо и већи проценат
запошљавања.
Филијала спроводи мере активне политике запошљавања за лица и привредне субјекте са територије АП Војводине за које су издвојена средства из буџета АП Војводине.
Почетком марта расписана су четири јавна огласа: за субвенције за самозапошљавање, субвенције за ново запошљавање и програме стручне праксе и јавних радова. Конкурси
за учешће у програмима стручне праксе и јавних радова су
већ завршени, док ће конкурси за субвенције за самозапошљавање и ново запошљавање бити отворени до утрошка
средстава. Незапослена лица могу остварити субвенцију у
износу од 160.000 динара за отварање фирме, а послодавци
140.000 за запошљавање радника. Захтеви за ове програме
се примају у канцеларијама НСЗ.
Какво је интересовање незапослених и послодаваца за ове мере?
У Јужнобачком округу интересовање је велико. За јавне
огласе за јавне радове конкурисало је 98, а за стручну праксу
504 привредна субјекта. До 25. марта за самозапошљавање
је конкурисало 199 незапослених, а 59 послодаваца за запошљавање радника.
Свако локално тржиште рада има своје позитивне
и негативне стране. Шта очекујете у наредном периоду?
Проблеме у раду превазилазимо анализирањем досадашњег рада и статистичких података, а нарочито добром комуникацијом са надлежним министарством, покрајинским секретаријатом, локалним самоуправама свих
општина Јужнобачког округа, послодавцима и образовним
институцијама. У наредном периоду очекујемо наставак досадашње добре сарадње са свим актерима на националном
и локалном нивоу, али и продубљивање сарадње кроз аплицирање за средства европских фондова.
Филијала је укључена у реализацију неколико пројеката, а посебно бих издвојила пројекат „Овде смо заједно - Европска подршка за инклузију Рома“, који спроводи Мисија
ОЕБС-а кроз едукације и теренски рад, како би се побољшала
ефикасност службеника зa запошљавање у области борбе
против дискриминације Рома. У току прошле године, у оквиру пројекта четири лица ромске националности укључена су
у обуке за тржиште рада, а 21 лице у програм основног образовања одраслих. За ову годину планирано је да у мере радне
активације буде укључено најмање десет Рома.
Јелена Шћекић
08.04.2015. | Број 616-617 |
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ТЕМА БРОЈА Врх листе приоритета не само у Србији већ и у Европи

КАКО

ЗАПОСЛИТИ

МЛАДЕ

Сваки други динар у овогодишњим програмима активног запошљавања
намењен запошљавању младих - рекао је Александар Вулин. Проблем
незапослености младих у Србији не везује се само за рецесију, већ и за
демографске промене. Главни покретач раста незапослености младих ММФ види
у изостанку привредног раста

Н

ајвећи изазов на тржишту рада са којим се данас
суочава готово свака земља јесте положај младих,
односно висока стопа незапослености. Како пружити адекватну подршку младим људима, обезбедити
им запослење, стицање првог радног искуства - јесте највећи
изазов за државу. Са једне стране је брига о онима који су
завршили школовање и траже своје место на тржишту рада,
а са друге стране брига друштва и за оне који су прекинули
школовање, немају занимање и без икакве квалификације
траже улазак на тржиште рада.
Према подацима Анкете о радној снази (IV квартал
2014), основни индикатори су знатно неповољнији за младе
од 15 до 24 године него што су за општу популацију од 15 до
64 године. Основне индикаторе за младе карактеришу ниска
стопа активности, ниска стопа запослености и висока стопа
незапослености, која за младе од 15 до 24 године износи 51,8
одсто.

Економисти истичу да су млади готово три
пута осетљивији на промену стопе раста
БДП-а у односу на остале
Према подацима из последњег пописа становништва,
укупан број младих од 15 до 24 године је 774.000. Од тог броја
највише је лица која су у образовању и уопште неактивна и
њих је око 546.000. Активних лица тог узраста има 228.000,
од тога запослених је 114.000, а незапослених 113.000. Посебно забрињава податак да од укупног броја младих који нису
активни 19,5 одсто није запослено, није у образовању, нити је
укључено у обуке.
У фебруарском броју „Макроекономских анализа и трендова“ (МАТ), аутори Весна Пантелић и Миладин Ковачевић наводе да се проблем незапослености младих у Србији
не везује само за рецесију, већ и за демографске промене,
слабу привредну активност, велика бирократска оптерећења
која дестимулишу развој послова, али и неадекватан образовни систем. Стопа учешћа радне снаге младих је пала са
34 одсто, колико је износила у октобру 2008. године, на 27
одсто до новембра 2014. године, што може бити последица и
све дужег задржавања у систему образовања.

Сарадња државе и привреде
Министарство омладине и спорта, заједно са Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања,
представницима младих из савеза невладиних организација
КОМС (Кровна организација младих Србије) и НАПОР (Нацио-
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нална асоцијација практичара и практичарки омладинског
рада), покренули су пројекат чији је основни циљ повећање
могућности запошљавања младих и стварање услова за останак и рад у земљи.
Министар за рад Александар Вулин објаснио је да је
идеја да се кроз истраживање и разговор са водећим компанијама утврде тренутни проблеми и осмисле методе које ће
допринети смањењу незапослености међу младима, што је и
један од основних циљева Владе Србије.
Вулин је том приликом саопштио да од укупног броја
незапослених у Србији 26,6 одсто чине млади до 30 година,
од којих 14,7 одсто има завршен факултет, због чега би им
требало створити услове да посао пронађу у својој земљи, а
не да одлазе у иностранство. Он је најавио да ће ове године
126.000 људи бити обухваћено разним мерама Владе Србије
за активно запошљавање, док ће 50 одсто новца одвојеног за
те програме бити намењено за запошљавање младих.
Вања Удовичић, министар омладине и спорта, указао
је на податак да четвртину укупног броја незапослених у Србији чине млади узраста од 21 до 29 година, као и да Србију
на годишњем нивоу напусти један мањи град.
„Апатинска пивара“, део мреже пиварске компаније
„Molson Coors“ отворила је конкурс за пријављивање кандидата за нову генерацију приправника, који је трајао до 5.
априла. Право да се пријаве на конкурс имали су сви дипломирани студенти мастер програма, као и појединци који су

Међународни форум за каријерно вођење
Помоћник министра омладине и спорта у Влади Републике Србије Снежана Клашња оценила је прошле недеље
да је каријерно вођење одличан механизам за повећање
запошљивости младих и указала да је неопходно оснажити студенте за активнији приступ тржишту рада.
Према њеним речима, каријерно вођење је постало
саставни део савремених политика образовања и запошљавања, при чему се показало да се појединцима, без
обзира на узраст, може помоћи у учењу, стицању вештина
потребних на тржишту рада, самозапошљавању или предузетништву.
Србија се суочава са кризом вештина младих, што су доказала бројна истраживања која показују да упркос високом броју незапослених младих, многи послодавци нису
у стању да попуне радна места, јер не могу да пронађу
особе са одговарајућим вештинама, упозорила је Клашња.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

завршили студије у последњих годину дана. Како су у овој
компанији саопштили, јуниорски приправнички програм,
који за циљ има запошљавање младих људи, траје 18 месеци,
а у оквиру плаћеног програма усавршавања млади таленти
имаће прилику да прођу кроз све секторе компаније.

Све дугорочнија незапосленост младих у
еврозони
Аутори МАТ-а, бавећи се проблемом незапослености
младих у еврозони и Србији, уочавају да незапосленост младих у еврозони бележи оштар раст, и то од почетка кризе
2008. Просечна стопа незапослености младих је средином
2014. године била 23 одсто, далеко изнад нивоа на ком је
била 2007. године (15 одсто), при чему је најмања стопа забележена у Немачкој (7,8 одсто), а највећа у Грчкој (58,3 одсто). Додатно
забрињава раст дугорочне незапослености
код ове популације.
Као главног покретача раста незапослености младих ММФ издваја изостанак
привредног раста. Оштар пад економске
активности током кризе објашњава око 50
одсто раста незапослености младих, док се у
угроженијим деловима еврозоне чак 70 одсто раста незапослености младих приписује
паду БДП-а.
Константно висока стопа незапослености младих подрива и систем социјалне
заштите у Еврозони, чија популација рапидно стари. Занемаривање овог проблема
угрожава даљи привредни раст Европе, па
је управо због тога тај проблем постављен на сам врх листе
приоритета у овом делу света.
Стопа незапослености младих у Европи, 2011-2014.

У угроженијим деловима еврозоне чак 70
одсто раста незапослености младих
приписује се паду БДП-а
Економисти Весна Пантелић и Миладин Ковачевић истичу да је еластичност незапослености у односу на кретање
БДП-а варијабилна. Ову тврдњу поткрепљују статистички
подаци који показују да док је у угроженим земљама евроБесплатна публикација о запошљавању

зоне раст БДП-а за један одсто водио паду стопе незапослености за толико (у Грчкој и Португалији) или чак и два одсто (у Шпанији), с друге стране економски развијене земље
у којима је стопа незапослености на први поглед отпорна
на промене БДП-а (нпр. Аустрија). Економисти истичу да су
млади готово три пута осетљивији на промену стопе раста
БДП-а у односу на остале у целој еврозони. И док нижи трошкови рада, нарочито за нискоквалификовану радну снагу и
већа буџетска давања за активне мере запошљавања (посебно обуке) стимулишу запошљавање младих, дотле накнаде
за незапосленост неусклађене са минималном зарадом, недостатак вештина и дуалност тржишта рада доприносе расту
незапослености младе популације.

Константно висока стопа незапослености
младих подрива и систем социјалне заштите
Иако млади чешће прихватају привремене и повремене
послове, рад по уговору о делу или на одређено време, њихово учешће у таквим пословима варира од земље до
земље. Резултати истраживања показују да се привремени послови у Немачкој, Аустрији и Холандији
везују за лица која се школују, похађају обуку или су
на пробном раду. С друге стране, у земљама попут
Грчке, Шпаније и Португалије, удео студената и практиканата у нестабилним пословима је доста нижи,
показујући да привремене послове често прихватају
и старији.

Реформе
Иако не постоји универзални кључ за решавање
овог проблема, стручњаци и у Европи и код нас слажу
се да је снажан и одржив привредни раст незаобилазан фактор у креирању повољног амбијента за запошљавање младих. Економисти се слажу да ће на
смањење незапослености младих у Србији у наредном периоду одлучујуће утицати карактер и брзина
привредног раста, али и реформи тржишта рада. У
2014. години је донет нови Закон о раду, који је представљен као један од начина да се охрабри запошљавање. Реформа на коју Србија још увек чека, а која би
сигурно дала позитивне резултате у домену тржишта
рада, јесте реформа образовног система, са циљем
адекватније припреме младих за улазак у свет рада.
Стимулисање укључивања младих на тржиште
рада не сме бити посматрано само као задатак политике запошљавања. То је задатак свих друштвених
структура, који за циљ има креирање социјалног капитала
кроз умрежавање принципа социјалне одговорности, економске одрживости и социјалног укључивања рањивих.
Краткорочно посматрано, активности политике запошљавања треба да допринесу укључивању младих на тржиште
рада, њиховом запошљавању, а дугорочно посматрано то су
активности на стварању људског капитала за будућност и
достизање стабилног и ефикасног тренда раста запослености
као основног циља политике запошљавања у Србији 2020.
Весна Пауновић
08.04.2015. | Број 616-617 |
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ЛАКШЕ ДО ПОСЛА Основан Форум за развој предузетништва жена

ЖЕНЕ У БИЗНИСУ СВЕ ВИДЉИВИЈЕ

Е

У њиховим рукама је 26 одсто активних приватних предузећа у Србији.
Алармантан податак да чак 60 одсто радно способних жена не ради

вропски покрет у Србији и Привредна комора Србије иницирали
су оснивање Форума за развој
предузетништва жена. Прва конференција Форума одржана је прошле
недеље, у Привредној комори Србије,
када је усвојена и потписана Декларација којом су се чланице Форума обавезале да посвећено раде на стварању
повољног пословног окружења за развој женског предузетништва.
„Женско предузетништво велики
је потенцијал за развој микро, малих и
средњих предузећа, озбиљан извор новог запошљавања и економског раста.
Жене у српском бизнису су видљивије
него раније и све их је више на руководећим местима у компанијама. Међу-

У послу опстају једну до
две године
Много је мање жена које имају некретнине укњижене на своје име, у
односу на мушкарце, што им отежава
добијање кредита за почетак приватног бизниса, јер немају гаранције
за обезбеђење зајма. Статистике показују да жене предузетнице у послу
опстају у просеку једну до две године
или можда нешто дуже, а чак 99 одсто запошљава мање од 10 радника,
највише у сектору услуга, док 76 одсто
предузетница никада не превазиђе
локалне оквире.
„Све то указује на потребу подршке
у свим фазама развоја женског предузетништва - од оснивања фирме, преко управљања, раста и развоја предузећа“, нагласио је председник ПКС.
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„Без обзира да ли је неко рекао да нећемо правити разлику између женског и мушког предузетништва, подаци ипак кажу да разлика
постоји и да је озбиљна“, сматра потпредседница Владе Србије Зорана Михајловић
тим, њихов економски потенцијал је
слабо
искоришћен,
јер
предузетнице
чине тек четвртину
укупног броја привредника у Србији. У
њиховим рукама је
26 одсто активних
приватних предузећа
од укупног броја фирми у Србији. Забрињава податак да је
запослено мање од 40 процената радно способних жена, а тек петнаестак
одсто је самостално у бизнису, док је,
поређења ради, у приватном бизнису
двоструко више мушкараца“, рекао је
Марко Чадеж, председник ПКС, на отварању Прве конференције Форума за
развој предузетништва жена у Србији.
„Без обзира да ли је неко рекао да
нећемо правити разлику између женског и мушког предузетништва, подаци ипак кажу да разлика постоји и да
је озбиљна“, казала је потпредседница
Владе Србије и председница Координационог тела за родну равоправност
Зорана Михајловић.
„Потребно је изменити и допунити Закон о родној равноправности, са
циљем подршке запошљавању жена,
јер је алармантан податак да чак 60
одсто радно способних жена не ради.
Жене се укључују у предузетништво,
али у једном моменту, након годи-
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ну, две или три, долази до проблема у
пословању и немогућности да наставе
финансирање. Влада Србије и све релевантне институције заједничким напорима треба и могу да помогну веће
запошљавање и самосталност жена у
бизнису, али и да се разговара са банкама и помогне предузетницама у
оним нивоима бављања бизнисом када
се јављају проблеми“, поручила је Михајловићева.
„Нисмо посебно развијали део
женског предузетништва, јер по нама
предузетништво је предузетништво,
мислимо да и родна равзноправност
и социјално предузетништво и женско
предузетништво треба да имају исту
важност и желимо помоћи женама које
хоће да се баве бизнисом“, казао је државни секретар Министарства привреде Милош Петровић.
Председник Европског покрета у
Србији Властимир Матејић казао је
да је оснивање Форума значајна институционална, организациона и социјална иновација, инфраструктурни
предузетнички подухват и предмет
захвалности дамама које су томе поклониле своје време, енергију, емоције и
увереност да су урадиле праву ствар.
На конференцији је усвојена и потписана Декларација којом су се чланице Форума обавезале да посвећено
раде на стварању повољног пословног
окружења за развој женског преузетништва.
А.Бачевић
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На основу члана 3 тачка 1 и члана 4 тачка 1 Споразума о међусобним правима и обавезама у реализацији програма или мера
активне политике запошљавања за 2015. годину, бр. 404-48/II
од 14.02.2014. и бр. 1308-101-2/14 од 14.02.2014. године, у складу са Локалним акционим планом запошљавања града Крушевца
за 2015. годину (усвојеним Одлуком I бр. 101-1/14 од 29.12.2014.
године)
Град Крушевац и Национална служба за запошљавање
дана 03.04.2015. године
Расписују
ЈАВНИ ПОЗИВ
ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ
ЗА ОТВАРАЊЕ НОВИХ РАДНИХ МЕСТА У 2015. ГОДИНИ
I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Субвенција за отварање нових радних места одобрава се послодавцима ради запошљавања незапослених лица која се воде на
евиденцији Националне службе за запошљавање (у даљем тексту:
Национална служба).
Субвенција се одобрава у једнократном износу од 100.000,00 динара по незапосленом лицу. Однос запослених и незапослених за
које се тражи субвенција је највише до 1:5.
Послодавац, односно организациона јединица послодавца у којој
се запошљавају лица, мора бити регистрована најмање три месеца
пре датума подношења захтева.
Послодавац који је остварио право на субвенцију за отварање
нових радних места дужан је да закључи уговор о раду са незапосленим лицем, на неодређено време, са пуним радним временом, у
трајању од најмање 24 месеца од дана заснивања радног односа
и да измирује обавезе по основу доприноса за обавезно социјално
осигурање, у складу са законом.
Право на субвенцију за отварање нових радних места не
могу остварити:
• државни органи, организације и други директни и индиректни
корисници буџетских средстава и удружења грађана;
• подносиоци захтева који обављају делатност у области експлоатације угља, финансијских услуга, мењачнице и игре на срећу;
• подносиоци захтева који су користили субвенцију по јавном позиву за иста лица у току претходних 5 година, рачунајући од дана
одобравања средстава;
• послодавци који нису успешно пословали 12 месеци након
правоснажног решења о усвајању плана реорганизације и обустављању стечајног поступка или након куповине привредног
субјекта над којим је правоснажним решењем окончан стечајни
поступак.
Послодавац може само једном поднети захтев за доделу субвенције за отварање нових радних места у току трајања јавног позива.
Јавни позив за доделу субвенције за отварање нових радних места
представља основ за доделу de minimis државне помоћи.
II ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА
Услови
Право на доделу субвенције за отварање нових радних места
послодавац може остварити под условом да:
• има седиште или огранак на подручју града Крушевца
• запошљава лица са пребивалиштем на подручју града Крушевца, а са евиденције Националне службе, на новоотвореним радним
местима;
• поднесе захтев са бизнис планом;
• одржи број запослених у последња три месеца која претходе
месецу у коме је поднет захтев, осим у случају природног одлива
запослених (остваривање права на пензију, смрт запосленог и сл.);
• уредно измирује обавезе по основу доприноса за обавезно
социјално осигурање за запослене, за последња три месеца која
Бесплатна публикација о запошљавању

претходе месецу у коме је поднет захтев;
• успешно послује;
• има измирене раније уговорне обавезе и измирена потраживања
према Националној служби и Граду, осим за обавезе чија је реализација у току;
• не запошљава лица која су у периоду од шест месеци пре подношења захтева за доделу субвенције била у радном односу код тог
послодавца, односно код послодавца који је оснивач или повезано
лице са послодавцем подносиоцем захтева;
• није привредни субјекат у тешкоћама, у смислу законских прописа којима се регулише контрола и додела државне помоћи.
Документација за подношење захтева:
• захтев са бизнис планом на прописаном обрасцу;
• фотокопија решења AПР или другог надлежног органа о упису
у регистар, уколико подносилац захтева није регистрован у АПР;
• уверење са евиденције Националне службе за лице за које се
тражи субвенција;
• фотокопија личне карте лица за које се тражи субвенција;
• пореска пријава о обрачунатим и уплаћеним доприносима за
обавезно социјално осигурање на зараде/накнаде, за последња
три месеца која претходе месецу у коме је поднет захтев, оверена од стране Пореске управе или уверење из Пореске управе ако
послодавац нема запослене раднике;
• завршни рачун оверен од стране Народне банке, за годину која
претходи години у којој се подноси захтев или скраћени биланс
успеха, односно преглед прихода и расхода и финансијског резултата за претходну годину за подносиоце захтева који воде просто
књиговодство (завршни рачун не достављају подносиоци захтева
који су регистровали делатност у текућој години);
• потврда банке о промету на текућем рачуну подносиоца захтева
за последња три месеца која претходе месецу у коме је поднет
захтев;
• писана изјава подносиоца захтева о свим другим de minimis
државним помоћима које је добио у претходном трогодишњем
фискалном периоду или изјава подносиоца захтева да није
користио de minimis државну помоћ;
• доказ о власништву/закупу пословног простора;
• доказ о власништву/закупу опреме;
• доказ о обезбеђеном пласману робе у земљи/иностранству, уколико подносилац захтева располаже истим.
Град и Национална служба задржавају право да траже и друге
доказе релевантне за одлучивање о захтеву подносиоца.
III ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Одлука о додели субвенције за отварање нових радних места
доноси се на основу провере и бодовања поднетог захтева са бизнис планом.
Провера поднетих захтева
Град и Национална служба врше проверу поднетих захтева, односно проверу испуњености услова Јавног позива и приложене документације. Захтеви који не испуњавају услове предвиђене Јавним
позивом неће се даље разматрати.
Бодовање поднетих захтева
Приликом бодовања захтева са бизнис планом узимају се у обзир
следећи критеријуми: врста делатности, претходно коришћена
средства Националне службе и Града, структура лица која се запошљавају, дужина обављања делатности послодавца, повећање
броја запослених код послодавца у претходна 3 месеца пословања,
потребни ресурси (пословни простор, опрема и обртна средства),
тржиште продаје (купци и конкуренти), финансијски показатељи.
Приоритети за доделу субвенције
Приоритет при додели субвенције има послодавац који запошљава лице из категорије теже запошљивих, и то:
• дугорочно незапослена лица,
• вишак запослених
• особе са инвалидитетом
• жене и
• корисници новчане социјалне помоћи.
08.04.2015. | Број 616-617 |
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Одлука о додели субвенције за отварање нових радних
места
Одлуку о одобравању субвенција, на основу мишљења Националне службе и предлога Одлуке Комисије за избор корисника средстава доноси Град. Град задржава право да приликом одлучивања
по поднетом захтеву изврши евентуално смањење предвиђеног
броја лица из захтева са бизнис планом.
Захтеви који испуњавају услове Јавног позива, а нису обухваћени одлуком о додели субвенције за отварање нових радних места,
биће у разматрању до утрошка финансијских средстава.
IV ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА
Градоначелник града Крушевца, директор филијале Националне
службе и подносилац захтева закључују уговор којим се уређују
међусобна права и обавезе и на основу кога се врши исплата субвенције.
Документација за закључивање уговора:
• доказ о заснивању радног односа на неодређено време за лица
која се запошљавају (уговор о раду и пријава на обавезно социјално осигурање); датум заснивања радног односа не сме да буде пре
датума подношења захтева;
• средства обезбеђења уговорних обавеза;
• фотокопија картона депонованих потписа и
• писани пристанак корисника средстава и жиранта за прикупљање и обраду података о личности.
Средства обезбеђења су следећа:
ЗА ПРЕДУЗЕТНИКА:
- за одобрена средства у износу до 300.000,00 динара - две истоветне бланко личне менице корисника средстава са једним жирантом, са меничним овлашћењима;
- за одобрена средства у износу од 300.001,00 до 600.000,00 динара - две истоветне бланко личне менице корисника средстава са
два жиранта, са меничним овлашћењима.
Уколико корисник средстава није у могућности да обезбеди менице као средство обезбеђења за износе до 600.000,00 динара,
може приложити једно од доленаведених додатних средстава
обезбеђења, с тим да гаранција банке у овом случају мора бити у
двоструко већој вредности од износа субвенције.
- за одобрена средства у износу од 600.001,00 динара до
1.000.000,00 динара - две истоветне бланко личне менице корисника средстава са два жиранта са меничним овлашћењима и
додатно средство обезбеђења по избору:
• хипотеку првог реда на непокретности двоструко веће вредности
од износа субвенције или
• заложно право на покретним стварима троструко веће вредности
од износа субвенције или
• гаранцију банке у вредности износа субвенције у трајању од 30
месеци или
• уговорно јемство.
- за одобрена средства у износу од 1.000.001,00 динара и више две истоветне бланко личне менице корисника средстава са два
жиранта са меничним овлашћењима и гаранција банке у вредности износа субвенције у трајању од 30 месеци.
ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ:
- за одобрена средства у износу до 600.000,00 динара – две истоветне бланко соло менице, са меничним овлашћењима или једно
од доленаведених додатних средстава обезбеђења;
- за одобрена средства у износу од 600.001,00 динара до
1.000.000,00 динара - две истоветне бланко соло менице, са меничним овлашћењима и додатно средство обезбеђења по избору:
• хипотеку првог реда на непокретности двоструко веће
вредности од износа субвенције или
• заложно право на покретним стварима троструко веће
вредности од износа субвенције или
• гаранцију банке у вредности износа субвенције у
трајању од 30 месеци.
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- за одобрена средства у износу од 1.000.001,00 динара и више две истоветне бланко соло менице са меничним овлашћењима и
гаранција банке у вредности износа субвенције у трајању од 30
месеци.
Жирант може бити свако пословно способно физичко лице, не старије од 65 година, које има редовна месечна примања на име зараде или пензије, независно од висине примања, као и физичко лице
које самостално обавља делатност (предузетник).
Покретна имовина која је предмет ручне залоге мора бити осигурана најкраће у периоду трајања уговорне обавезе и полиса осигурања винкулирана (пренето право коришћења) у корист Националне службе. Предмет заложног права на покретној имовини не
могу бити возила.
V ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА
Послодавац - корисник субвенције дужан је да:
- лица за која је остварио право на субвенцију задржи у радном односу на неодређено време, са пуним радним временом, у
трајању од најмање 24 месеца од дана заснивања радног односа; у
случају престанка радног односа са лицем за које је оствaрено право, послодавац је у обавези да у року од 30 дана од дана престанка
радног односа заснује радни однос на неодређено време са другим
незапосленим, и да то лице задржи у радном односу најмање до
истека уговором предвиђеног рока увећаног за период у коме је
извршена замена;
- измирује обавезе по основу доприноса за обавезно социјално
осигурање, у складу са законом;
- делатност у периоду реализације уговорне обавезе обавља на
територији града;
- омогући Националној служби праћење реализације уговорне
обавезе;
- достави Националној служби доказe о реализацији уговорне обавезе;
- обавести Националну службу и Град о свим променама које су од
значаја за реализацију уговора, у року од 8 дана од дана настанка
промене.
Послодавац - корисник субвенције који не испуни обавезе утврђене уговором, дужан је да Националној служби врати износ
исплаћене субвенције, сразмерно проценту реализације уговорне
обавезе, увећане за законску затезну камату од датума преноса
средстава, а Национална служба се обавезује да уплаћена средства врати Граду.
VI ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Захтев са бизнис планом подноси се препорученом поштом или
доставом преко писарнице Градске управе града Крушевца, са
назнаком на коверти – „Пријава за доделу субвенције за програм
отварања нових радних места“.
Захтев се подноси на прописаном обрасцу, који се може добити у
Служби за економски развој и инвестиције Градске управе (бр. 25)
или преузети са сајта: www.krusevac.rs.
Додатне информације могу се добити у Служби за економски развој и инвестиције Градске управе града Крушевца (или на телефон
414-720, 414-820).
Јавни позив је отворен од дана објављивања до утрошка средстава издвојених за ову намену.
Исплата средстава на име субвенције за отварање нових радних
места биће извршена сразмерно остварењу буџета Града Крушевца.
Непотпуна документација неће се узимати у разматрање.
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СЛОБОДНА РАДНА МЕСТА

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

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

Бесплатна публикација о запошљавању
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Администрација и управа

Администрација и управа
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор

На основу члана 54 Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 – испрaвка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07, 116/08, 104/09 и
99/14) и члана 17 Уредбе о спровођењу интерног
и јавног конкурса за попуњавање радних места у
државним органима-пречишћен текст („Службени
гласник РС“, бр. 41/07 и 109/09), в.д. директор Управе за трезор оглашава
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ
МЕСТА
У МИНИСТАРСТВУ ФИНАНСИЈА
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
I Орган у коме се радна места попуњавају:
Министарство финансија - Управа за трезор, Београд,
Поп Лукина 7-9
II Радна места које се попуњавају:
ФИЛИЈАЛА СТАРИ ГРАД

1) Референт - радно место за вођење и
контролу буџетских евиденција
Одељење за фискалну статистику
1 извршилац

Услови: средње образовање друштвеног или техничког смера или гимназија; најмање 2 године радног
искуства у струци; положен државни стручни испит и
познавање рада на рачунару;
Стручне оспособљености, знање и вештине које се
проверавају у изборном поступку: познавање законских прописа који регулишу област буџетског система
– усмено; познавање рада на рачунару – практичним
радом на рачунару; вештина комуникације–усмено.
III Место рада: Београд, Обилићев венац 9-11
ФИЛИЈАЛА ЧУКАРИЦА

2) Референт - евидентичар у контроли
1 извршилац

Услови: средње образовање друштвеног или техничког смера или гимназија; најмање 2 године радног
искуства у струци; положен државни стручни испит и
познавање рада на рачунару;
Стручне оспособљености, знање и вештине које се
проверавају у изборном поступку: познавање законских прописа који регулишу област буџетског система
и регистрације пољопривредних газдинстава – проверава се усмено; познавање рада на рачунару –
проверава се практичним радом на рачунару; вештина комуникације – усмено.
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IV Место рада: Београд, Шумадијски трг 6а
ФИЛИЈАЛА НОВИ БЕОГРАД

3) Референт - благајник

Одељење за јавна плаћања и фискалну статистику
1 извршилац

Услови: средње образовање друштвеног или техничког смера или гимназија; најмање 2 године радног
искуства у струци; положен државни стручни испит и
познавање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се
проверавају у изборном поступку: познавање законских прописа који регулишу област платног промета
– проверава се усмено; познавање рада на рачунару – проверава се практичним радом на рачунару;
вештина комуникације – усмено.
V Место рада: Београд, Тошин бунар 159
ФИЛИЈАЛА ВРАЊЕ

4) Референт - благајник
Експозитура Бујановац
1 извршилац

Услови: средње образовање друштвеног или техничког смера или гимназија; најмање 2 године радног
искуства у струци; положен државни стручни испит и
познавање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се
проверавају у изборном поступку: познавање законских прописа који регулишу област платног промета
- проверава усмено; познавање рада на рачунару –
проверава практичним радом на рачунару; вештина
комуникације – усмено.
VI Место рада: Бујановац, Косовска 2
ФИЛИЈАЛА ЗАЈЕЧАР

5) Референт - благајник
Експозитура Кладово
1 извршилац

Услови: средње образовање друштвеног или техничког смера или гимназија; најмање 2 године радног
искуства у струци; положен државни стручни испит и
познавање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се
проверавају у изборном поступку: познавање законских прописа који регулишу област платног промета
- проверава усмено; познавање рада на рачунару –
проверава практичним радом на рачунару; вештина
комуникације – усмено.
VII Место рада: Кладово, 22. септембра 14
ФИЛИЈАЛА КРАГУЈЕВАЦ

6) Референт - евидентичар у контроли
Експозитура Кнић
1 извршилац

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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Услови: средње образовање друштвеног или техничког смера или гимназија; најмање 2 године радног
искуства у струци; положен државни стручни испит и
познавање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се
проверавају у изборном поступку: познавање законских прописа који регулишу област буџетског система
и регистрације пољопривредних газдинстава –проверава усмено; познавање рада на рачунару – проверава практичним радом на рачунару; вештина комуникације – усмено.
VIII Место рада: Кнић, Главни пут бб
ФИЛИЈАЛА ЛЕСКОВАЦ

7) Референт - благајник
Експозитура Медвеђа
1 извршилац

Услови: средње образовање друштвеног или техничког смера или гимназија; најмање 2 године радног
искуства у струци; положен државни стручни испит и
познавање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се
проверавају у изборном поступку: познавање законских прописа који регулишу област платног промета
- проверава усмено; познавање рада на рачунару –
проверава практичним радом на рачунару; вештина
комуникације – усмено.
IX Место рада: Медвеђа, Јабланичка 30
ФИЛИЈАЛА ЛОЗНИЦА

8) Референт – благајник
Експозитура Љубовија
1 извршилац

Услови: средње образовање друштвеног или техничког смера или гимназија; најмање 2 године радног
искуства у струци; положен државни стручни испит и
познавање рада на рачунару;
Стручне оспособљености, знање и вештине које се
проверавају у изборном поступку: познавање законских прописа који регулишу област платног промета
- проверава усмено; познавање рада на рачунару –
проверава практичним радом на рачунару; вештина
комуникације – усмено.
X Место рада: Љубовија, Војводе Мишића 55
9) Сарадник - радно место за претходну
контролу
Експозитура Мали Зворник
1 извршилац

Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља
друштвено-хуманистичких, техничко-технолошких
или природно-математичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ
бодова, основним струковним студијама, односно на
Бесплатна публикација о запошљавању

студијама у трајању до три године; положен државни
стручни испит; најмање 3 године радног искуства у
струци и познавање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се
проверавају у изборном поступку: познавање законских прописа који регулишу област буџетског система, девизног пословања и извршења буџета – усмено; познавање рада на рачунару – практичним радом
на рачунару; вештина комуникације – усмено.
XI Место рада: Мали Зворник, Краља Петра I бб
ФИЛИЈАЛА НОВИ ПАЗАР

10) Референт - радно место за подршку
корисницима

Одељење за јавна плаћања и фискалну статистику
1 извршилац

Услови: средње образовање друштвеног или техничког смера или гимназија; најмање 2 године радног
искуства у струци; положен државни стручни испит;
познавање енглеског језика и познавање рада на
рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се
проверавају у изборном поступку: познавање области
инсталирања, одржавања и администрирања системско-техничких компоненти информационог система, оперативних и других софтверских система, као
и система за управљање базама података – усмено;
познавање рада на рачунару – практичним радом
на рачунару; познавање енглеског језика – писмено
(тестом); вештина комуникације - усмено.
XII Место рада: Нови Пазар, АВНОЈ-а бб
ФИЛИЈАЛА ПИРОТ

11) Референт - евидентичар у контроли
Експозитура Бабушница
1 извршилац

Услови: средње образовање друштвеног или техничког смера или гимназија; најмање 2 године радног
искуства у струци; положен државни стручни испит и
познавање рада на рачунару
Стручне оспособљености, знање и вештине које се
проверавају у изборном поступку: познавање законских прописа који регулишу област буџетског система
и регистрације пољопривредних газдинстава –проверава усмено; познавање рада на рачунару – проверава практичним радом на рачунару; вештина комуникације – усмено.
XIII Место рада: Бабушница, Саше Ивковића 3
ФИЛИЈАЛА ПОЖАРЕВАЦ

12) Референт - евидентичар у контроли
Експозитура Велико Градиште
1 извршилац
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Услови: средње образовање друштвеног или техничког смера или гимназија; најмање 2 године радног
искуства у струци; положен државни стручни испит и
познавање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се
проверавају у изборном поступку: познавање законских прописа који регулишу област буџетског система
и регистрације пољопривредних газдинстава –проверава усмено; познавање рада на рачунару – проверава практичним радом на рачунару; вештина комуникације – усмено.
XIV Место рада: Велико Градиште, Житни трг бб
ФИЛИЈАЛА СМЕДЕРЕВО

13) Сарадник - шеф експозитуре
Експозитура Велика Плана
1 извршилац

Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља
друштвено-хуманистичких, техничко-технолошких
или природно-математичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ
бодова, основним струковним студијама, односно на
студијама у трајању до три године; положен државни
стручни испит; најмање 3 године радног искуства у
струци и познавање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се
проверавају у изборном поступку: познавање законских прописа који регулишу област буџетског система, платног промета и регистрације пољопривредних
газдинстава – проверава усмено; познавање рада на
рачунару – проверава практичним радом на рачунару; вештине аналитичког резоновања и логичког
закључивања, организационе способности и вештина руковођења - проверава посредно путем стандардизованих тестова; вештина комуникација - проверава усмено.
XV Место рада: Велика Плана, Милоша Великог 42
ФИЛИЈАЛА ШАБАЦ

14) Референт - благајник

Одсек за јавна плаћања и фискалну статистику
1 извршилац

Услови: средње образовање друштвеног или техничког смера или гимназија; најмање 2 године радног
искуства у струци; положен државни стручни испит и
познавање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се
проверавају у изборном поступку: познавање законских прописа који регулишу област платног промета
- проверава усмено; познавање рада на рачунару –
проверава практичним радом на рачунару; вештина
комуникације – усмено.
XVI Место рада: Шабац, Карађорђева 2
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XVII Адреса на коју се подносе пријаве: Министарство финансија – Управа за трезор, Поп-Лукина
7-9, 11000 Београд, са назнаком: „За јавни конкурс”.
XVIII Лице које је задужено за давање обавештења: Сања Аврам, тел. 011/2927-504.
Заједничко за сва радна места
Услови за рад на свим радним местима:
држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; 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.
Рок за подношење пријава: Рок за подношење
пријава је 8 дана и почиње да тече наредног дана
од дана објављивања у периодичном издању огласа
Националне службе за запошљавање.
Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:
потписана пријава са биографијом и наводима о
досадашњем радном искуству; оригинал или оверена
фотокопија уверења о држављанству; оригинал или
оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оверена фотокопија дипломе којом се потврђује
стручна спрема; оверена фотокопија радне књижице; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним
органима; оригинал или оверена фотокопија доказа о
радном искуству у струци (потврде, решења и други
акти из којих се види на ком радном месту, са којом
стручном спремом и у ком периоду је стечено радно
искуство). Сви докази се прилажу у оригиналу или у
фотокопији која је оверена у општини или суду или
од стране јавног бележника.
Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: Са кандидатима чије су пријаве благовремене, потпуне, јасне, уз које су приложени сви
потребни докази и који испуњавају услове за оглашено радно место провера оспособљености, знања
и вештина кандидата у изборном поступку обавиће
се почев од 20. априла 2015. године, са почетком у 9
часова, у Београду, у просторијама Управе за трезор
- Министарство финансија, адреса Поп Лукина 7-9 и
Службе за управљање кадровима, адреса Булевар
Михајла Пупина 2 (Источно крило).
О тачном датуму и времену учесници конкурса ће
бити благовремено обавештени телефонским путем
на контакт бројеве које наведу у својим пријавама. Кандидати ће о датуму, месту и времену спровођења сваке наредне фазе изборног поступка бити
обавештени на контакт бројеве које наведу у својим
пријавама.
Описе послова за сва радна места можете погледати
на сајту Службе за управљање кадровима: www.suk.
gov.rs.
НАПОМЕНЕ
За сва радна места радни однос се заснива на
неодређено време.
Кандидати који први пут заснивају радни однос у
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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државном органу, подлежу пробном раду од 6 месеци.
Кандидати без положеног државног стручног испита
примају се на рад под условом да тај испит положе
до окончања пробног рада. Кандидати са положеним
правосудним испитом уместо доказа о положеном
државном стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту.
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс уместо уверења о држављанству и извода из
матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу
у коме ради или решење да је нераспоређен. Кандидати који конкуришу на више радних места подносе
појединачне пријаве у којима наводе уз коју од пријава су приложили тражена документа.
Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази
у оригиналу или фотокопији овереној у општини или
суду или од стране јавног бележника, као и непотпуне, неразумљиве, неблаговремене и недопуштене
пријаве биће одбачене.
Овај оглас објављује се на веб-страници Министарства финансија - Управе за трезор: www.trezor.gov.
rs, на веб-страници Службе за управљање кадровима: www. suk.gov.rs, на порталу е-управе, на огласној
табли, веб-страници и 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.
Б Е О Г РА Д
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
Служба за управљање кадровима
Београд

На основу члана 68 став 1, а у вези са чланом 54 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 и 99/14),
члана 17 став 2 и члана 20 Уредбе о спровођењу
интерног и јавног конкурса за попуњавање радних
места у државним органима („Службени гласник РС“,
бр. 41/07 - пречишћени текст и 109/09), Служба за
управљање кадровима оглашава
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ
ПОЛОЖАЈА

ним 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 Сектора за приватизацију
и стечај, 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,
Кнеза Милоша 20.
Рок за подношење пријаве на конкурс: Рок
за подношење пријаве на конкурс је 15 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).

Помоћник министра - руководилац Сектора
за приватизацију и стечај, положај у трећој
групи

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.

Услови: стечено високо образовање из научне,
односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на основ-

Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији која је оверена у општини или суду или од јавног
бележника.

Орган у коме се попуњава положај: Министарство привреде, Београд
Положај који се попуњава:

Бесплатна публикација о запошљавању
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Адреса на коју се подносе пријаве за конкурс:
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)“.
Лице задужено за давање обавештења о конкурсу: Дуња Даниловић, тел. 011/313-09-69, Служба
за управљање кадровима.
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 привреде, 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 ВРАЧАР
УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
11000 Београд, Његошева 77
тел. 011/3081-540

Комунални/комунална инспектор/
инспекторка

у Одељењу за инспекцијске послове, Одсек за
комуналну инспекцију, на одређено време

УСЛОВИ: ВШС, 3 године радног стажа и три године
радног искуства, положен стручни испит; познавање
рада на рачунару; коришћење програма Ms Word и Ms
Excel, коришћење Интернета и електронске поште;
држављанство Републике Србије; да је кандидат
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 за радно место са биографијом и
наводима о досадашњем радном искуству прилажу
се, у оригиналу (осим радне књижице) или овереној
фотокопији, следећи докази: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, диплома
којом се потврђује стручна спрема, радна књижица
и доказ о радном стажу у струци. Изабрани кандидат
се обавезује да у најкраћем року од дана пријема у
радни однос, а најкасније у року од 10 дана, достави
лекарско уверење о здравственом стању и уверење
Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора
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од најмање шест месеци или за кажњиво дело које
га чини неподобним за обављање послова у државном органу. У супротном, радни однос ће му престати
у складу са одредбама Закона о радним односима у
државним органима. Пријаве се подносе на следећу
адресу: Управа Градске општине Врачар - Служба за
финансијске и заједничке послове, Београд, Његошева 77, са назнаком: „Пријава на оглас за пријем у
радни однос“. Лице задужено за давање обавештења
о огласу: Александар Љубојевић, телефон 011/3081540, Служба за финансијске и заједничке послове.
Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази,
у оригиналу или овереној фотокопији, непотпуне и
неблаговремене пријаве, биће одбачене. Сви изрази,
појмови, именице и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.
ЈАГОДИНА
ГРАДСКА УПРАВА ЗА УТВРЂИВАЊЕ,
НАПЛАТУ И КОНТРОЛУ ЈАВНИХ ПРИХОДА
35000 Јагодина, Краља Петра I 6

Порески извршитељ

у Градској управи за утврђивање, наплату и
контролу јавних прихода, на одређено време од 12
месеци

УСЛОВИ: високо образовање на студијама првог
степена у области економских или правних наука,
техничког смера или факултет за услужни бизнис
(основне академске или струковне студије у трајању
од три године или више), положен државни стручни
испит, познавање рада на рачунару и најмање једна
година радног искуства. Поред посебних услова, кандидат мора да испуњава и услове из члана 6 Закона о радним односима у државним органима: да је
држављанин Републике Србије; да није осуђиван за
кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини
неподобним за обављање послова у државном органу; да поседује општу здравствену способност. Пријаве на оглас са доказима о испуњавању услова подносе се у року од 8 дана од дана објављивања огласа,
на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
КИКИНДА
ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ СЕНТА
24400 Сента, Главни трг 1

Оглас објављен 01.04.2015. године у публикацији „Послови“ поништава се у целости.
ЛЕСКОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА ЛЕБАНЕ
Цара Душана 116, тел. 016/843-083

Административно-технички послови
на одређено време од 2 године

УСЛОВИ: Поред општих кандидат треба да испуњава
и посебне услове: IV степен стручне спреме; економски техничар; положен стручни испит за рад у државним органима; 1 година радног искуства.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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Послови праћења остваривања права у
области друштвене бриге о деци
на одређено време од 2 године
2 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих кандидат треба да испуњава
ипосебне услове: VI степен стручне спреме; положен
стручни испит за рад у државним органима; 3 године
радног искуства.
Послови интерне контроле
на одређено време од 2 године

УСЛОВИ: Поред општих кандидат треба да испуњава
и посебне услове: VII степен стручне спреме, економски факултет; положен стручни испит за рад у државним органима; 3 године радног искуства.
Послови буџета и трезора
на одређено време од 2 године

УСЛОВИ: Поред општих кандидат треба да испуњава
и посебне услове: VII степен стручне спреме, економски факултет; положен стручни испит за рад у државним органима; 3 године радног искуства.
Послови јавних набавки

на одређено време до 2 године

УСЛОВИ: Поред општих кандидат треба да испуњава
и посебне услове: VII степен стручне спреме, економски факултет; положен стручни испит за рад у државним органима: 3 године радног искуства.
Стручно административно-технички
послови јавних набавки
на одређено време од 2 године

УСЛОВИ: Поред општих кандидат треба да испуњава
и посебне услове: VII степен стручне спреме, Економске струке; положен стручни испит за рад у државним органима; 1 година радног искуства.
Послови утврђивања јавних прихода
за рад на одређено време до 2 године
2 извшиоца

УСЛОВИ: Поред општих кандидат треба да испуњава
и посебне услове: VI степен стручне спреме, Економске струке; положен стручни испит за рад у државним органима; 2 године радног искуства.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс поднети доказ о
стручној спреми; уверење о положеном стручном
испиту за рад у државним органима; уверење о радном искуству; извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству; доказ опште здравствене
способности (лекарско уверење); уверење да нису
осуђивани за кривично дело на безусловну казну
затвора од најмање шест месеци или за кажњино
дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу. Рок за пријаву на конкурс је
15 дана од дана објављивања, а пријаве се подносе
начелнику Општинске управе Лебане. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати.
Бесплатна публикација о запошљавању

НИШ
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША
Ниш, Улица 7. јула 2

Расписује и објављује
ЈАВНИ ОГЛАС

за постављење начелника Управе за
грађанска стања и опште послове
на пет година
УСЛОВИ: да је кандидат држављанин Републике
Србије; да је пунолетно лице; да има општу здравствену способност; да није осуђивано за кривично
дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за
обављање послова у органу локалне самоуправе;
правни факултет, односно стечено високо образовање из научне области правне науке на студијама
другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на
основним студијама правног смера у трајању од најмање четири године; да има положен стручни испит
за рад у органима управе или положен правосудни
испит; да има најмање 5 година радног искуства у
струци. Уз пријаву на јавни оглас кандидат подноси
следећу документацију: пријаву са биографијом и
наводима о досадашњем радном искуству; оригинал
уверења о држављанству или фотокопију оверену
у суду или управи Града; оригинал извода из матичне књиге рођених или фотокопију оверену у суду
или управи Града; уверење о општој здравственој
способности (не старије од шест месеци); уверење
да лице није осуђивано за кривична дела (не старије од шест месеци); фотокопију дипломе којом се
потврђује стручна спрема оверена у суду или управи Града; фотокопију радне књижице оверене у
суду или управи Града; оригинал доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним
органима или фотокопију оверену у суду или управи
Града; оригинал доказа о радном искуству у струци
(потврде бивших послодаваца) или фотокопију оверену у суду или управи Града. Рок за пријављивање
на јавни оглас је 8 дана од дана оглашавања на званичном сајту Града Ниша - www.ni.rs, у дневном листу
„Народне новине“ који излази на територији града и
у публикацији „Послови“, која излазе на територији
Републике Србије. Рок почиње да тече наредног дана
од дана оглашавања. Пријаве и доказе о испуњавању
услова огласа кандидат може доставити лично или
препорученом пошиљком: Градском већу Града Ниша
(преко Управе за грађанска стања и опште послове,
Ниш, Николе Пашића 24), са назнаком: „Пријава на
оглас за начелника Управе за грађанска стања и
опште послове“. Кандидат са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном испиту за
рад у органима управе, подноси доказ о положеном правосудном испиту. Неблаговремене пријаве и
пријаве уз које нису приложени сви потребни докази неће се разматрати. Контакт телефон за добијање
додатних информација у Управи за грађанска стања
и опште послове: 018/504-484.
08.04.2015. | Број 616-617 |
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НОВИ ПА ЗАР
ГРАД НОВИ ПАЗАР
ГРАДСКА УПРАВА ЗА
ИЗВОРНЕ И ПОВЕРЕНЕ ПОСЛОВЕ
36300 Нови Пазар, Стевана Немање 2

Послови на припреми израде решења и
административни послови у вези са правом
на родитељски додатак
у Одсеку за друштвену бригу о деци, у Одељењу
за друштвене делатности, на одређено време од 3
месеца због повећаног обима посла

УСЛОВИ: виша школска спрема, VI степен стручне спреме, основне струковне студије, први степен
струковних студија, основне студије на факултету у
трајању од три године, са назнаком звање првог степена високог образовања, основне академске студије
у трајању од три године, са назнаком звање првог
степена академских студија - друштвеног смера и 1
година радног искуства. Поред општих услова кандидати морају испуњавати и посебне услове, а доказ о
томе поднеће на адресу: Улица Стевана Немање 2,
са назнаком: за Градску управу за изворне и поверене послове у Новом Пазару, са следећим прилозима:
диплома о завршеној школској спреми, доказ о радном искуству, радна књижица, уверење о држављанству Републике Србије (не старије од шест месеци),
извод из матичне књиге рођених, уверење о здравственом стању (не старије од шест месеци), уверење
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 (издато након објављивања овог огласа). Одлуку о избору доноси начелник Градске управе за изворне и поверене послове, у
року од 15 дана од дана истека рока за оглашавање.
Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и пријаве
уз које нису приложени сви потребни докази, у оригиналу или овереној фотокопији, неће се разматрати.
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ОПШТИНЕ ТУТИН
36320 Тутин, Богољуба Чукића 7
тел. 020/812-101, 020/812-051

Директор
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом
о раду и Законом о социјалној заштити, кандидат треба да је стекао високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије специјалистичке струковне
студије), односно на основним студијама у трајању
од најмање четири године и одговарајући академски,
односно стручни назив утврђен у области правних,
економских, психолошких, педагошких, андрагошких
и социолошких наука, односно стручни назив дипломирани социјални радник и има најмање пет година радног искуства у струци. Пријаву са потребним
документима слати на адресу Центра за социјални
рад Тутин. Конкурс остаје отворен 15 дана од дана
објављивања. Неблаговремена и непотпуна документа се неће разматрати.
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НОВИ СА Д
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА
Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад
тел. 021/487-48-42, ljudski.resursi@vojvodina.gov.rs

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 СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАДИТЕЉСТВО И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ
1. Орган у коме се радно место попуњава:
Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине
2. Радно место које се попуњава:
Самостални стручни сарадник II за
изградњу

на одређено време због повећаног обима посла, до
две године
1 извршилац

3. Опис послова радног места: обавља сложеније
студијско-аналитичке послове из области изградње;
прати стање у овој области; израђује анализе,
извештаје, информације, мишљења и друге материјале у овој области; израђује материјале по програму рада Секретаријата из ове области; израђује
дозволе за изградњу и употребу објеката које издаје
овај секретаријат у првостепеном управном поступку
у складу са посебним законом; учествује у пословима на изради аката из области урбанизма које издаје
овај Секретаријат у првостепеном управном поступку у складу са посебним законом; учествује у изради
нацрта закона и других прописа из области изградње
објеката; сарађује са органима јединица локалне
самоуправе, предузећима; институцијама и субјектима при вршењу послова из делокруга Сектора и
обавља друге послове по налогу покрајинског секретара и помоћника покрајинског секретара за планирање и изградњу.
4. Услови потребни за заснивање радног односа: високо образовање у области техничко-технолошких наука (архитектура и грађевинско инжењерство) стечено на студијама другог степена (дипломске
академске студије - мастер, специјалистичке академске студије), односно на основним архитектонским,
грађевинским студијама у трајању од најмање четири године, најмање пет година радног стажа у струци, положен државни стручни испит, основни ниво
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оспособљености за рад на рачунару (ECDL START) и
пробни рад од три месеца.
5. Одлука о избору: Одлуку о избору између
пријављених кандидата доноси покрајински секретар
за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине.
6. Meсто рада: Нови Сад.
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 09. априла
2015. године, а истиче 16. априла 2015. године.
8. Адреса на коју се подносе пријаве: Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и
заштиту животне средине, Булевар Михајла Пупина
16, 21000 Нови Сад.
9. Име лица задуженог за давање обавештења
о огласу: Љиљана Влашкалић, самостални стручни
сарадник I за студијско-аналитичке послове, телефон: 021/4874-589.
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, не старије од шест месеци (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 одговарајућој стручној спреми (оригинал
или оверена фотокопија дипломе)
- уверење о положеном државном стручном испиту
(оригинал или оверена фотокопија)
- фотокопија доказа о радном стажу у струци (потврде, решења, уговори и други акти из којих се може
утврдити на којим пословима и са којом стручном
спремом је стечен радни стаж)
- потврда о оспособљености за рад на рачунару (ECDL
START) - оригинал или оверена фотокопија
- фотокопија радне књижице.
Напомена: Кандидат који буде изабран дужан је
да достави лекарско уверење о општој здравственој
способности, не старије од 6 месеци.
11. Датум оглашавања: 08. април 2015. Године.
Овај оглас објављен је на интернет страници Службе
за управљање људским ресурсима, на огласној табли
Покрајинске владе, на огласној табли Покрајинског
секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту
животне средине и у гласилу организације надлежне
за послове запошљавања.
Бесплатна публикација о запошљавању

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА
Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад
тел. 021/487-48-42
ljudski.resursi@vojvodina.gov.rs

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 СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАДИТЕЉСТВО И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ
1. Орган у коме се радно место попуњава:
Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине
2. Радно место које се попуњава:
Самостални стручни сарадник II за
урбанизам

на одређено време због повећаног обима посла, до
две године
1 извршилац

3. Опис послова радног места: обавља сложеније
студијско-аналитичке послове из области урбанизма; прати стање у овој области; израђује анализе,
извештаје, информације, мишљења и друге материјале из ове области; израђује предлоге материјала по програму рада Секретаријата из ове области;
израђује акте из области урбанизма које издаје овај
Секретаријат у првостепеном управном поступку у
складу са посебним законом; учествује у пословима на изради аката у поступку издавања дозвола за
изградњу и употребу објеката које издаје овај Секретаријат у првостепеном управном поступку у складу
са посебним законом; учествује у изради нацрта закона и других прописа из области урбанизма; обавља
послове припреме спровођења поступка давања
претходне сагласности и сагласности и стручне контроле и јавног увида планских докумената у складу
са посебним законом, сарађује са органима јединица
локалне самоуправе, предузећима, институцијама и
субјектима при вршењу послова из делокруга Сектора и обавља друге послове по налогу покрајинског
секретара и помоћника покрајинског секретара за
планирање и изградњу.
4. Услови потребни за заснивање радног односа: високо образовање у области техничко-технолошких наука (архитектура и грађевинско инжењерство), ИМТ студија (просторни планер) стечено на
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студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије),
односно на основним архитектонским, грађевинским
или природно математичким (просторно планирање)
студијама у трајању од најмање четири године, најмање пет година радног стажа у струци, положен
државни стручни испит, основни ниво оспособљености за рад на рачунару (ECDL START) и пробни рад
од три месеца.
5. Одлука о избору: Одлуку о избору између
пријављених кандидата доноси Покрајински секретар за урбанизам, градитељство и заштиту животне
средине.
6. Meсто рада: Нови Сад.
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 09. априла
2015. године, а истиче 16. априла 2015. године.
8. Адреса на коју се подносе пријаве: Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и
заштиту животне средине, Булевар Михајла Пупина
16, 21000 Нови Сад.
9. Име лица задуженог за давање обавештења
о огласу: Љиљана Влашкалић, самостални стручни
сарадник I за студијско аналитичке послове, телефон: 021/4874-589.
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, не старије од шест месеци (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 одговарајућој стручној спреми (оригинал
или оверена фотокопија дипломе)
- уверење о положеном државном стручном испиту
(оригинал или оверена фотокопија)
- фотокопија доказа о радном стажу у струци (потврде, решења, уговори и други акти из којих се може
утврдити на којим пословима и са којом стручном
спремом је стечен радни стаж)
- потврда о оспособљености за рад на рачунару (ECDL
START) - оригинал или оверена фотокопија
- фотокопија радне књижице.
Напомена: Кандидат који буде изабран дужан је
да достави лекарско уверење о општој здравственој
способности, не старије од 6 месеци.
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11. Датум оглашавања: 08. април 2015. године.
Овај оглас објављен је на интернет страници Службе
за управљање људским ресурсима, на огласној табли
Покрајинске владе, на огласној табли Покрајинског
секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту
животне средине и у гласилу организације надлежне
за послове запошљавања.
ОПШТИНСКА УПРАВА ЖАБАЉ
21230 Жабаљ
тел. 021/2102-260

Матичар

матичног подручја Госпођинци, због замене
привремено одсутног запосленог

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног
односа утврђених чланом 6 Закона о радним односима у државним органима (да је лице пунолетно,
држављанин Србије, да није осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6
месеци или за кажњиво дело које га чине неподобним за обављање послова у државном органу и да
поседује општу здравствену способност), кандидати
морају испуњавати и посебне услове: стечено високо
образовање на студијама другог степена (дипломске
академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), у
образовно-научном пољу друштвено-хуманистичких
наука, односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године друштвеног смера (VII/1 степен стручне спреме), положен посебан стручни испит
за матичаре и овлашћење за обављање послова
матичара, положен стручни испит за рад у органима државне управе, познавање рада на рачунару и
најмање три године радног искуства. Уз пријаву на
оглас доставити доказ о стручној спреми, положеном
стручном испиту за рад у органима државне управе,
положеном посебном стручном испиту за матичаре,
овлашћење за обављање послова матичара, извод
из матичне књиге рођених и уверење о држављанству, уверење да лице није осуђивано, доказ о стеченом радном искуству (фотокопија радне књижице
и потврда претходног послодавца на којим пословима је стечено радно искуство, у ком трајању и са
којим степеном стручне спреме) и уверење општој
здравственој способности. Сва документа могу бити у
облику неоверених фотокопија, а изабрани кандидат
ће бити у обавези да поднесе оригинална докумен-
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та. Уверења о држављанству, уверење да лице није
осуђивано и уверење о општој здравственој способности не могу бити старија од 6 месеци. Оглас остаје
отворен осам дана од дана објављивања.
ОПШТИНСКА УПРАВА БАЧ

21420 Бач, Трг др Зорана Ђинђића 2

Начелник Општинске управе Бач
на период од 5 година

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће опште
услове, предвиђене чланом 6 став 1 Закона о радним
односима у државним органима: да је држављанин
Републике Србије; да је пунолетан; да има општу
здравствену способност; да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6
месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у држаном органу. Кандидат треба да испуњава и следеће посебне услове,
предвиђене чланом 54 став 2 Закона о локалној самоуправи: завршен правни факултет; положен стручни
испит за рад у органима државне управе; најмање
пет година радног искуства у струци. Уз пријаву са
биографијом кандидат је у обавези да поднесе и следећа документа, у оригиналу или овереној фотокопији: уверење о држављанству Републике Србије, не
старије од 6 месеци; диплому о завршеном правном
факултету; уверење о положеном испиту за рад у
органима државне управе; радну књижицу, као доказ
о радном искуству; уверење надлежног суда да против лица није покренута истрага и да није подигнута
оптужница, издато након објављивања овог огласа;
уверење полицијске управе да лице није осуђивано
за кривично дело на безусловну казну затвора од
најмање шест месеци, или за кажњиво дело које га
чини неподобним за обављање послова у државном
органу, издато након објављивања овог огласа; очитану личну карту или оверену копију личне карте.
Уверење о општој здравственој способности издато
од стране надлежне здравствене установе доставља
постављени кандидат након спроведеног поступка
по овом огласу. Пријаву са доказима о испуњавању
услова из огласа поднети у оригиналу или овереној фотокопији Општинском већу општине Бач, Бач,
Трг др Зорана Ђинђића 2, са назнаком: „За оглас за
постављење начелника Општинске управе“, у року
од 15 дана од дана објављивања. Пријаве се могу
поднети лично, на шалтеру писарнице Општинске
управе Бач, или препорученом пошиљком.
Заменик начелника Општинске управе Бач
на период од 5 година

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће
опште услове, предвиђене чланом 6 став 1 Закона о радним односима у државним органима: да је
држављанин Републике Србије; да је пунолетан; да
има општу здравствену способност; да није осуђиван
за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци, или за кажњиво дело које га чини
неподобним за обављање послова у држаном органу. Кандидат треба да испуњава и следеће посебне
услове, предвиђени чланом 54 став 2 Закона о локалној самоуправи: завршен правни факултет; положен
Бесплатна публикација о запошљавању

стручни испит за рад у органима државне управе;
најмање пет година радног искуства у струци. Уз
пријаву са биографијом кандидат је у обавези да поднесе и следећа документа, у оригиналу или овереној фотокопији: уверење о држављанству Републике
Србије, не старије од 6 месеци; диплому о завршеном
правном факултету; уверење о положеном испиту
за рад у органима државне управе; радну књижицу, као доказ о радном искуству; уверење надлежног суда да против лица није покренута истрага и да
није подигнута оптужница, 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, не старије од шест месеци; очитану личну карту или оверену копију личне карте. Уверење
о општој здравственој способности издато од стране
надлежне здравствене установе доставља постављени кандидат након спроведеног поступка по овом
огласу. Пријаву са доказима о испуњавању услова из
огласа поднети у оригиналу или овереној фотокопији
Општинском већу општине Бач, Бач, Трг др Зорана
Ђинђића 2, са назнаком: „За оглас за постављење
заменика начелника Општинске управе“, у року од 8
дана од дана објављивања огласа. Пријаве се могу
поднети лично, на шалтеру писарнице Општинске
управе Бач, или препорученом пошиљком.
ОПШТИНА ЖАБАЉ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

21230 Жабаљ, Николе Тесле 45
тел. 021/2102-265

Заменик начелника Општинске управе
на мандатни период од 5 година

УСЛОВИ: општа здравствена способност, држављанство Републике Србије, да је кандидат пунолетан и
да није осуђиван за кривично дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу.
Посебни услови: висока стручна спрема VII/1 степен
стручне спреме, правни факултет, положен испит за
рад у органима државне управе и најмање 5 година радног искуства у струци. Докази који се прилажу
уз пријаву на јавни оглас: пријава са биографијом и
наводима о досадашњем радном искуству, уверење
о општој здравственој способности за кандидате који
нису запослени у Општинској управи Жабаљ, оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству које не сме бити старије од 6 месеци, оригинал
или оверена фотокопија извода из матичне књиге
рођених који не сме бити старији од 6 месеци, оригинал или оверена фотокопија фотокопија уверења о
некажњавању, које не сме бити старије од 6 месеци,
оверена фотокопија уверења о положеном испиту за
рад у органима државне управе, оверена фотокопија
дипломе правног факултета, оверена фотокопија
радне књижице. Адреса на коју се подносе пријаве:
Општинска управа Жабаљ, Жабаљ, Николе Тесле
45, са назнаком: „Јавни оглас за заменика начелника
Општинске управе“. Лице за контакт: Драгиша Николић, Општинска управа Жабаљ, телефон: 021/2102285. Рок за подношење пријава је 15 дана и почиње
да тече наредног дана од дана објављивања.
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СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ И
ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ

Сремска Митровица, Светог Димитрија 13
тел. 022/610-566, локал 143

Општи и административни послови

на одређено време до 24 месеца, у Градској управи
за опште и заједничке послове Града Сремска
Митровица

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних чланом
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), кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове: средње
образовање стечено у четворогодишњем трајању
друштвеног смера; познавање рада на рачунару; 1
година радног искуства у струци; положен државни
стручни испит. Уз пријаву на оглас доставити доказе
о испуњавању општих и посебних услова, у оригиналу или овереној фотокопији, и то: диплому о стеченој
стручној спреми, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених,
уверење полицијске управе 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, уверење о радном искуству стеченом у
струци, доказ о познавању рада на рачунару (сертификат, оверена копија сведочанства, уколико је лице
похађало предмет информатике и рачунарства у
средњој школи, оверена изјава о познавању рада на
рачунару и др.). Уверење о здравственој способности
доставља изабрани кандидат. Пријаве се подносе
начелнику Градске управе за опште и заједничке
послове Града Сремска Митровица, на адресу Градске управе, са назнаком: „За оглас - Општи и административни послови“. Оглас је отворен 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати. Информације на тел. 022/610-566, локал 143.
ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ОПШТИНА ШИД
ОПШТИНСКА УПРАВА
22240 Шид, Карађорђева 2
тел. 022/712-122

Оглас објављен 18. марта 2015. године, у публикацији „Послови“, поништава се за радно
место: извршилац за урбанизам, комуналне
послове и грађевину, на одређено време ради
замене одсутног запосленог.

ОПШТИНА РУМА
ОПШТИНСКА УПРАВА
22400 Рума, Орловићева 5
тел. 022/433-910 лок. 121

Послови на припреми буџета

због замене привремено одсутне запослене, до
повратка са породиљског одсуства, одсуства са рада
ради неге детета и одсуства са рада ради посебне
неге детета

УСЛОВИ: стечено високо образовање на студијама
другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године и
стечени академски назив дипломирани/мастер економиста; 3 године радног искуства. Кандидат поред
наведених, мора испуњавати и опште услове предвиђене чланом 6 Закона о радним односима у државним органима, односно: да је држављанин Републике
Србије, да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за
кажњиво дело које га чини неподобним за обављање
послова у државном органу, као и да поседује општу
здравствену способност. Кандидат је дужан да као
доказе о испуњавању захтеваних услова приложи
следећу документацију: биографију (CV), диплому
о захтеваном степену и врсти стручне спреме, уверење о држављанству Републике Србије, уверење
о некажњавању (издаје орган унутрашњих послова
- СУП), доказ о радном искуству (фотокопија радне књижице или других исправа). Након одлуке о
избору, а пре уручења решења о заснивању радног
односа, кандидат је у обавези да достави и уверење
о општој здравственој способности (издаје надлежна здравствена установа). Сва документа неопходно
је приложити у оригиналу или овереној копији, док
датум издавања уверења о држављанству Републике
Србије и уверења о некажњавању не сме бити старији од шест месеци. Рок за пријављивање кандидата је 8 дана од дана објављивања огласа. Пријаве са
доказима о испуњавању услова из огласа подносе се
путем поште, на адресу: Општинска управа Општине Рума, 22400 Рума, Орловићева 5, са назнаком: „За
оглас“ или предајом на шалтеру писарнице на истој
адреси. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
бити узимане у разматрање. Изабрани кандидат је у
обавези да у року од 12 месеци од дана заснивања
радног односа положи државни стручни испит за
рад у органима управе. За све информације у вези са
огласом контактирати персоналну службу Општинске
управе, на број телефона: 022/433-910, локал 121.
СУБОТИЦА
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
ГРАДА СУБОТИЦА
24000 Суботица, Шантићева 27
тел. 024/548-220

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом
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Директор

на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: За директора Центра може бити именован:
држављанин Републике Србије који је стекао високо образовање на студијама другог степена (мастер
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академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно
на основним студијама у трајању од најмање четири
године и одговарајући академски, односно стручни
назив утврђен у области правних, економских, психолошких, педагошких, андрагошких и социјолошких
наука, односно стручни назив дипломирани социјални
радник; да има најмање пет година радног искуства у
струци; да поседује организаторске способности; да
није осуђиван и да се против њега не води кривични
поступак за кривична дела која га чине неподобним
за рад у установи социјалне заштите. Потребна документација: биографија, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, диплома о стеченом
образовању, уверење о радном искуству, уверење да
кандидат није осуђиван и да се против њега не води
кривични поступак, односно да није стављен захтев
за спровођење истраге или одређених истражних
радњи, да није подигнута оптужница или оптужни
предлог за кривична дела за која се гоњење предузима по службеној дужности. Сви докази прилажу се
у оригиналу или овереној копији. Кандидат за директора Центра за социјални рад града Суботице уз прописану конкурсну документацију подноси програм
рада за мандатни период за који се врши избор. Рок
за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања конкурса у средствима јавног информисања.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у
разматрање. Пријаве са потребном документацијом,
са назнаком: „За конкурс за именовање директора“,
слати на адресу: Центар за социјални рад града Суботица, Шантићева 27, Суботица или доставити лично у
канцеларију Службе за правне послове - писарница.
УЖИЦЕ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА

31250 Бајина Башта, Душана Вишића 28
тел. 031/865-281

Послови урбанисте
УСЛОВИ: Општи услови прописани чланом 6 Закона
о радним односима у државним органима („Сл. гласник РС“, бр. 48/91, 44/98, 49/99, 34/01 и 39/02): да је
кандидат 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
кажњиво дело које га чини неподобним за обављање
послова у државном органу. Услови прописани Правилником о систематизацији радних места у Општинској управи Општине Бајина Башта: висока стручна
спрема VII степен стручне спреме, архитектонски или
грађевински смер; положен стручни испит за рад у
органима државне управе; познавање рада на рачунару; радно искуство 1 година у струци.
Пријем и завођење предмета, експедиција
поште и архивирање
за Службу за наплату и контролу јавних прихода

УСЛОВИ: Општи услови прописани чланом 6 Закона о радним односима у државним органима („Сл.
гласник РС“, бр. 48/91, 44/98, 49/99, 34/01 и 39/02):
Бесплатна публикација о запошљавању

да је кандидат 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 кажњиво дело које га чини неподобним за
обављање послова у државном органу. Услови прописани Правилником о систематизацији радних места
у Општинској управи Општине Бајина Башта: IV степен стручне спреме друштвеног или природног смера; положен стручни испит; радно искуство 1 година
у струци.
ОСТАЛО: Пријаве на оглас, са доказима о испитивању услова огласа, подносе се Општинској управи
Општине Бајина Башта, на адресу. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се разматрати.
ВАЉЕВО
ОПШТИНСКА УПРАВА ОСЕЧИНА
14253 Осечина, Карађорђева 78
тел. 014/451-158, 451-130

Стручни сарадник на пословима
грађевинске испекције
на одређено време до 24 месеца

УСЛОВИ: Поред услова предвиђених у члану 6 Закона
о радним односима у државним органима („Службени
гласник РС“, бр. 48/91, 66/91, 44/98, 49/99, 34/2001,
39/2002, 49/2005, 79/2005, 81/2005 и 83/2005), кандидат треба да испуњава и следеће услове: ВСС - VII
степен стручне спреме, грађевински факултет, ПМФ
- просторно планирање, односно завршене основне
академске студије у обиму од најмање 240 ЕСПБ у
трајању од четири године, односно 240 ЕСПБ бодова на академским студијама првог и другог степена,
стручни назив дипломирани са назнаком звања првог
степена академских студија из одговарајуће области,
положен државни стручни испит. Пријаве доставити
на горенаведену адресу.
ВРШАЦ
КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ВРШАЦ
26300 Вршац, Стеријина 62
тел. 013/834-630
факс: 013/839-190
www.kulcentar.com
e-mail: kulcentar@hotmail.com

Директор

на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће
услове: основне академске студије у трајању од најмање четири године са назнаком звања првог степена академских студија или основне струковне студије или средња школа. Искуство у организацијским
пословима и другим пословима у области културе и
да испуњава опште услове прописане законом. Уз
пријаву кандидат обавезно прилаже: CV (биографију); оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању (оверену у суду или у општинској управи);
доказ о искуству у организацијским и другим пословима у области културе; уверење о држављанству
(не старије од 6 месеци); уверење надлежног суда
да се против кандидата не води кривични поступак
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због кривичног дела за који се гони по службеној
дужности (не старије од месец дана); Програм рада
и развоја „Културног центра Вршац“ Вршац. Изборни поступак ће се спровести само међу кандидатима
који испуњавају све услове јавног конкурса за избор
директора. Управни одбор Културног центра „Вршац“
Вршац извршиће избор кандидата у року од 30 дана
од дана завршетка јавног конкурса и предлог доставити оснивачу, односно Скупштини Општине Вршац.
Кандидат који испуњава услове јавног конкурса подноси пријаву са наведеном документацијом по јавном
конкурсу, лично или достављањем поштом, у затвореној коверти, препоручено на адресу: Културни центар „Вршац“, Вршац, Стеријина 62, 26300 Вршац (за
Управни одбор), са назнаком: „За јавни конкурс за
избор директора“. У пријави на јавни конкурс обавезно се наводи име и презиме кандидата, име једног
родитеља, ЈМБГ, адреса пребивалишта, адреса на
коју се кандидату достављају обавештења, број телефона, досадашње радно и стручно искуство кандидата. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази на тражени начин неће
се узимати у разматрање. Додатне информације се
могу добити на број телефона: 013/839-190.

Трговина и услуге
„БЕТРАТРАНС“ Д.О.О. ЗА ТРАНСПОРТ, ЛОГИСТИКУ,
ПРЕТОВАР И СКЛАДИШТЕЊЕ
11080 Земун, Пазовачки пут 14-16
e-mail: office@betra.co.rs
тел. 011/2100-353

Возач - домар

на одређено време

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, електро,
водоинсталатерске, браварске или столарске струке,
возачки испит Б категорије. Заинтересовани кандидати своје биографије могу слати на горенаведену
адресу или на e-mail: office@betra.co.rs. Рок за подношење пријава је 5 дана од дана објављивања. Све
додатне информације могу се добити путем телефона: 011/2100-353.

Шивач
УСЛОВИ: III степен стручне спреме у занимању
шивач конфекције, кројач текстила, кројач, возачка
дозвола Б категорије. Место рада је Ченеј. Јављање
кандидата на контакт тел. 069/5405-780 или 021/540578.
„BAMBY – HAMBY“ SZUR

24000 Суботица, Сомборски пут 79
тел. 064/188-75-90

Конобар
УСЛОВИ: било који степен стручне спреме у било
ком занимању, радно искуство 3 месеца на траженим
пословима, мађарски језик на средњем нивоу. Радно
време пре подне, исхрана обезбеђена. Пробни рад
1 месец. Јављање кандидата на горенаведени контакт телефон или лично на адресу: Сомборски пут
79, локал 79, од 7-14 часова. Оглас остаје отворен до
01.05.2015. године.
„БЗР БЕЗБЕДНОСТ“ ДОО

11000 Београд, Далматинска 103/2
тел/факс: 011/2752-933
e-mail: bzrbezbednost@orion.rs

Дипломирани инжењер за послове
безбедности и здравља на раду
на одређено време

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, 3 године радног
искуства, положен стручни испит из БЗНР и заштите од пожара, рад на рачунару и возачка дозвола Б
категорије. Особа за контакт: Драгица Стојић, број
телефона: 011/2750-127.
Дипломирани правник

на одређено време 6 месеци

ДОО „ВАПЕКС“

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, 1 година радног
искуства, рад на рачунару, искуство из послова јавних набавки и возачка дозвола Б категорије. Особа
за контакт: Драгица Стојић, број телефона: 011/2750127.

Књиговођа

„БЕТРАТРАНС“ Д.О.О.
ЗА ТРАНСПОРТ, ЛОГИСТИКУ,
ПРЕТОВАР И СКЛАДИШТЕЊЕ

Коњевићи бб, Чачак
e-mail: brankica.djurkovic@vapeks.rs

УСЛОВИ: дипломирани економиста са најмање две
године на пословима књиговође, положен возачки
испит Б категорије, познавање рада на рачунару и
пожељно знање енглеског језика (средњи ниво). Радни однос се заснива на неодређено, уз пробни рад
до месец дана, а заинтересовани кандидати свој CV
шаљу на и-мејл: brankica.djurkovic@vapeks.rs.

Посао се не чека,
посао се тражи
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11080 Земун, Пазовачки пут 14-16
e-mail: office@betra.co.rs

Секретарица
УСЛОВИ: средња стручна спрема или ВШС, познавање рада на рачунару. Заинтересовани кандидати
своје биографије могу слати на горенаведену адресу
или на и-мејл: office@betra.co.rs. Рок за подношење
пријава је 5 дана од дана објављивања. Све додатне информације могу се добити путем телефона
063/437-693, Мирјана Јеремић.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Трговина и услуге

„INTERNATIONAL PLAST“ DOO

21131 Петроварадин, Раде Кончара 1
тел. 065/3345-666
e-mail: serbiaplast@gmail.com

Административни радник
на одређено време 1 месец

УСЛОВИ: IV, VI/1, VII/1 степен стручне спреме у занимању административни техничар или други; основна
информатичка обука (Windows, Word, Excel, Explorer,
Outlook); италијански језик - виши или конверзацијски ниво. Слање пријаве за запослење мејлом,
јављање кандидата на горенаведени контакт телефон, достављање радних биографија на увид. Рок за
пријављивање на конкурс је 27.04.2015. године.
„VUNITEX“ DOO

21000 Нови Сад, Булевар краља Петра I 15
тел. 065/2501-194
e-mail: vlcek.ns@gmail.com

SISTEM FIRE PROTECTION SERVICES DOO
BEOGRAD
Београд, Раковица, Патријарха Јоаникија 2а
тел. 011/393-33-45
office@sistemfps.rs

Магационер

10 извршилаца
Место рада: Стара Пазова, организован превоз
Београд - Стара Пазова

УСЛОВИ: НК радник; да кандидат није под истрагом
и да није кажњаван. Пријаве се достављају електронски, на адресу: office@sistemfps.rs, до 30.04.2015.
године. Јављање кандидата на контакт телефон:
011/3933-399.
„AVACO“ DOO

Београд
avacoadrijana@gmail.com

Рентал агент

Промотер - трговац

2 извршиоца
Место рада: Аеродром „Никола Тесла“, Сурчин

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у било ком занимању. Слање пријаве за запослење мејлом, јављање
кандидата на горенаведени контакт телефон. Рок за
пријављивање је до попуне радних места.

УСЛОВИ: минимум IV степен стручне спреме; возачка
дозвола Б категорије; знање рада на рачунару, MS
Office; знање енглеског језика, виши ниво; пожељно радно искуство у продаји. Пријаве се достављају
електронски на адресу: avacoadrijana@gmail.com, до
30.04.2015. године.

на одређено време 3 месеца
10 извршилаца

„SMS-FORCE“ DOO

ФРИЗЕРСКИ САЛОН „ДИВАЦ М“

21000 Нови Сад, Булевар војводе Степе бб
тел. 064/6170-975

Београд - Чукарица, Црвено барјакче 21
тел. 064/0064-112

Точилац горива

Женски фризер

УСЛОВИ: II, III, IV степен стручне спреме у занимању
пунилац нафтних деривата или друго, потребан сертификат за превоз опасних материја (АДР). Рад на
АМВ пумпи (пожељно искуство). Јављање кандидата
на контакт тел. 064/6170-975. Рок за пријављивање
је до попуне радних места.

УСЛОВИ: минимум трећи степен стручне спреме; обавезно радно искуство на наведеним пословима минимум 3 године (кандидат мора да буде оспособљен да
самостално обавља посао).

2 извршиоца

Касир

2 извршиоца

УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме у било ком
занимању. Рад на АМВ пумпи, пожељно радно искуство. Јављање кандидата на контакт тел. 064/61707954. Рок за пријављивање је до попуне радних места.
„MISS & MISTER SHOP“ SZTR

24000 Суботица, Сомборски пут 79, Хала 1, Локал 31
тел. 065/2256-266

Продавац
УСЛОВ: било који степен стручне спреме у било
ком занимању, радно искуство 6 месеци на траженим пословима, мађарски језик на средњем нивоу.
Јављање кандидата на горенаведени број телефона.
Оглас остаје отворен до 30.04.2015. године.
Бесплатна публикација о запошљавању

на одређено време

ОСТАЛО: радни дани од уторка до недеље (понедељак се не ради); радно време: од уторка до петка
од 14.00 до 21.00 час, суботом и недељом од 10.00
до 17.00 часова; плата 20.000,00 динара + 15% од
оствареног рада. Трајање конкурса: до попуне. За све
детаљније информације заинтересовани кандидати
могу да се јаве на горенаведени број телефона, особа за контакт: Марија Станојчић.
„БИМАТРАНС“ ДОО

Ћуприја, Душана Матића14
тел. 035/8472-373
e-mail: bimatrans@yahoo.com

Возач теретног моторног возила у
међународном саобраћају

на одређено време од 12 месеца, пробни рад
6 месеци
1 извршилац у статусу особе са инвалидитетом

УСЛОВИ: положена Е категорија за возаче, пожељно познавање механике и електрике за возило, возач
теретног возила; теренски рад, рад ван просторија
08.04.2015. | Број 616-617 |
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послодавца. Рок трајања конкурса: до попуне радног места. Заинтересовани кандидати могу да се јаве
на горе назначени телефон особи за контакт или да
доставе своје радне биографије путем мејла. Лице за
контакт: Драгослав Цветковић.
„PHARMACEUTICAL BALKANS“ D.O.O.
23272 Нови Бечеј, Куманачки пут бб
тел. 061/29-117-29
e-mail: anna.nazarenko@phbalkans.rs

Дипломирани правник
Опис посла: правни савети везани за пословање компаније; праћење законодавства Републике Србије;
уговарање, решавање захтева/жалби и вођење
поступака; подршка руководству приликом ревизије
коју спроводе државна тела; правни савети везани за
трговинске активности компаније.
УСЛОВИ: правни факултет; најмање три године радног искуства у производној компанији; познавање
трговинског, корпоративног и радног законодавства;
добро организована особа, способна да самостално
ради, са развијеним аналитичким вештинама, способна да ради са великим бројем података; државни
стручни испит; знање енглеског језика – напредни
ниво; знање руског језика је предност; коришћење
MS Office; возачка дозвола Б категорије.
Стручњак за безбедност и заштиту на раду
руководилац

Опис посла: пружање помоћи руководству приликом
годишње инспекције радних места у циљу обезбеђивања здравих и безбедних услова рада; припрема
одговарајућих обавештења за руководство у случајевима када треба смањити ризике који су утврђени; истраживање индустријских незгода, случајних
инцидената који су могли имати тежак исход и професионалних повреда у циљу дефинисања узрока,
увођења превентивних мера и управљања активностима за повратак радника на посао; давање техничких савета, коучинг, вођење и менторинг за запослене у области безбедносних иницијатива и неопходних
промена; вођење и координација обуке за раднике
(закони и прописи у области безбедности на раду,
надгледање услова рада који су опасни по живот,
коришћење сигурносне опреме); омогућавање безбедне инсталације и одржавања опреме, у складу
са одговарајућим законодавством; спровођење аката компаније који се тичу безбедности на раду; прибављање дозвола, експертских савета и сл.

УСЛОВИ: најмање три године радног искуства на
пословима стручњака за безбедност и заштиту на
раду у производној компанији; факултетска диплома
(технички факултети); познавање и стално праћење
прописа; способност комуницирања са запосленима на свим нивоима; знање енглеског језика – виши
средњи ниво; знање руског језика је предност;
коришћење MS Office; поседовање сертификата/
стручног испита је пожељно.
Стручњак за логистику и набавку
Опис посла: наручивање транспортних услуга, контрола транспорта; припрема/превођење документације за царињење; прибављање увозних дозвола за
готове лекове, активне фармацеутске састојке (АПИ),
производе у ринфузи, сировине; сарадња са екстерним компанијама ради пружања услуга царињења;
набавка материјала за паковање, аналитичких стандарда, штампаних материјала, прибора за производно особље и сл.; куповина алата/прибора, намештаја,
опреме и сл.; сарадња са Дирекцијом и подношење
извештаја; израда и одржавање каталога СКУ; рад у
информационом софтверском систему (ЕРП); вођење
евиденције о материјалима; носилац одговорности; пријем материјала/производа/опреме и сл. од
добављача или превозника; издавање материјала/
производа из складишта клијентима или превозницима; утовар/истовар материјала у/из превозног
средства, ручно или коришћењем механичких или
електричних утоваривача; померање материјала и
производа у/из просторија за производњу; извођење/
контрола свих активности складиштења; извођење/
контрола уношења материјала у складиште и њиховог одговарајућег складиштења; узимање узорака;
пописивање робе и израда одговарајућих извештаја.
УСЛОВИ: најмање две године радног искуства на
месту водећег стручњака у производној компанији;
факултетска диплома у области складиштења и
транспортне логистике/набавке/царињења; познавање царинских прописа Републике Србије, увозних/
извозних активности и процедура; искуство у набавци, куповини и обезбеђивању ресурса; познавање
активности складиштења и транспорта; пожељно је
да познаје основна правила добре дистрибутивне
праксе (ГДП) у области складиштења и транспорта;
познавање правила према којима се израђује транспортна и складишна документација; способност управљања основном опремом у складишту (нпр. механичким или електричним утоваривачем); аналитичке
вештине; изражене вештине преговарања; знање
енглеског језика – напредни ниво; знање руског језика је предност; напредно коришћење MS Office.
Стручњак за људске ресурсе

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом
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Опис посла: спровођење програма људских ресурса кроз пружање одговарајућих услуга, укључујући:
налажење талената, обезбеђивање кадрова, вођење
процеса запошљавања, управљање особљем – накнаде за рад, здравствене и социјалне накнаде, обуке
и развој, вођење евиденције, здравље и безбедност
на раду, планирање у циљу остваривања континуитета, односи међу запосленима, задржавање особља,
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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радни односи; налажење адекватних решења у
области људских ресурса путем прикупљања и анализирања информација; давање смерница за даље
деловање; припрема извештаја за Дирекцију (путем
прикупљања, анализирања и резимирања података
и трендова).
УСЛОВИ: најмање три године радног искуства на
месту водећег стручњака за људске ресурсе (директор људских ресурса) у производној компанији;
факултетска диплома (менаџмент, економија); организација производног образовања према захтевима
добре произвођачке праксе (ГМП) за производно
предузеће; познавање организације рада запослених; способност јасне комуникације и презентације,
интерперсоналне и преговарачке вештине; способност управљања већим бројем пројеката; знање
енглеског језика – напредни ниво; знање руског језика је предност; напредно коришћење MS Office.
ОСТАЛО: радни однос на неодређено време (пробни
рад 3 месеца), пуно радно време. Послодавац нуди
добру зараду и могућност даљег професионалног
развоја (рад у оквиру пројекта, од самог почетка, у
високопрофесионалном тиму). Трајање конкурса: до
20.05.2015. године. Заинтересовани кандидати могу
своје радне биографије да доставе путем мејла: anna.
nazarenko@phbalkans.rs. Лице за контакт: Ана Назаренко.

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

Медицинска сестра - техничар

на одређено време до повратка раднице са
породиљског боловања

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа, образовни профил: медицинска сестра - техничар; положен државни стручни испит; радно искуство небитно. Конкурс је отворен 30 дана од дана објављивања
у публикацији „Послови“. Кандидати се пријављују
путем телефона: 064/1322-181, 011/7423-663, контакт особа: Јелена Танасијевић. За кандидате из
унутрашњости обезбеђен је смештај.
POLIKLINIKA „TECTUM MED-LABOR“
Книћанинова 19-21, 12000 Пожаревац
тел. 012/531-041, 065/3531-041

Лекар специјалиста гинекологије
УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, медицински
факултет, специјалиста доктор гинекологије, положен стручни испит и поседовање важеће лиценце за
рад у струци.
Лекар специјалиста медицинске биохемије
или фармацеут специјалиста медицинске
биохемије
УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, медицински
или фармацеутски факултет, специјалиста медицинске биохемије, положен стручни испит и важећа
лиценца за рад у струци.
ОСТАЛО: Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања. Пријаве слати поштом, мејлом: maill office @
poliklinika-tectum.rs или доставити лично.
ДОМ ЗДРАВЉА СРПСКА ЦРЊА

Патријарха Аресенија Чарнојевића 15, 23220 Српска Црња

Медицинска сестра - техничар

у амбуланти у Тоби, Дома здравља Српска Црња,
на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства

Школа је знање,
посао је занат
Бесплатна публикација о запошљавању

Опис послова: обавља послове у амбуланти који предвиђају припрему пацијената за преглед, асистирање
лекару при интервенцијама, спровођење прописане
терапије у амбуланти и на терену, обављање патронажних посета; учествује у обављању систематских
прегледа, вакцинација; врши стерилисање инструмената, мењање катетера, рад на ЕКГ апарату; вођење
прописане медицинске документације и евиденција,
те израда потребних извештаја, по потреби и налогу
лекара узима узорке крви и урина и на терену.
УСЛОВИ: Уз захтев за заснивање радног односа приложити: CV (кратку биографију), оверену фотокопију
дипломе о завршеној школи, оверену фотокопију уве08.04.2015. | Број 616-617 |
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рења о положеном стручном испиту, дозволу за рад
- лиценцу издату од надлежног органа или решење о
упису у комору. Кандидати који се јаве на оглас могу
бити позвани на разговор ради пружања додатних
података који могу бити важни за одлуку о пријему
(претходно искуство у раду, просечна оцена у току
школовања, додатно образовање или оспособљеност, дужина трајања школовања, итд.). О разговору са кандидатом обавезно се сачињава записник. О
избору кандидата одлучује директор Дома здравља
Српска Црња. Директор претходно може прибавити мишљење руководиоца организационе јединице
у којој ће кандидат по пријему радити. Рок у коме
кандидат мора бити обавештен о избору не може
бити дужи од 30 дана. Приликом заснивања радног
односа, кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности. Оглас
се објављује код Националне службе за запошљавање и на веб-страници Министарства здравља РС
(www.zdravlje.gov.rs). Рок за подношење пријава је 8
дана од дана објављивања огласа у листу „Послови“.
Захтев за заснивање радног односа, са назнаком радног места, доставити поштом или личном доставом у
писарницу Дома здравља Српска Црња, Патријарха
Арсенија Чарнојевића 15.
ДОМ ЗДРАВЉА ТРГОВИШТЕ

17525 Трговиште, Краља Петра I Карађорђевића 81
тел. 017/452-210

Директор

на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних
Законом о раду мора да испуњава и следеће услове:
завршен медицински или стоматолошки факултет,
специјализација из гране медицине или стоматологије која је из делатности Дома здравља Трговиште,
најмање пет година радног стажа у области здравствене заштите или завршен економски или правни
факултет са завршеном едукацијом из области здравствене заштите. Докази: оверена фотокопија дипломе о завршеном медицинском или стоматолошком
факултету, оверена фотокопија дипломе о завршеној
специјализацији из гране медицине која је из делатности Дома здравља Трговиште, потврда о дужини
радног стажа, потврда суда да се против кандидата
не води судски поступак за кривична дела против
здравља људи, оверена фотокопија дипломе о завршеном економском или правном факултету, оверена фотокопија дипломе о завршеној едукацији из
области здравственог менаџмента, потврда о дужини
радног стажа у области здравствене заштите. Уз тражену документацију кандидати достављају и кратку
биографију. Рок за подношење документације је 15
дана од дана објављивања.

Национална служба
за запошљавање

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА „СВЕТИ САВА“
11000 Београд, Немањина 2
тел. 011/6642-831

Доктор медицине
2 извршиоца

Доктор медицине

на одређено време до повратка запослене са
породиљског боловања

УСЛОВИ: ВСС, медицински факултет; положен стручни испит за звање доктора медицине; дозвола за рад
- лиценца издата од надлежног органа (ако је кандидат из радног односа) или решење о упису у комору
(ако кандидат није у радном односу).
Медицинска сестра - техничар
5 извршилаца

Медицинска сестра - техничар

на одређено време до повратка запослене са
боловања/породиљског боловања
4 извршиоца

УСЛОВИ: средња стручна спрема, медицинска школа
- општи смер; положен стручни испит за звање медицинска сестра - техничар; дозвола за рад - лиценца
издата од надлежног органа (ако је кандидат из радног односа) или решење о упису у комору (ако кандидат није у радном односу).
ОСТАЛО: Кандидати су дужни да уз пријаву на оглас
доставе: фотокопију дипломе о завршеној траженој
школи; фотокопију уверења/дипломе о положеном
траженом стручном испиту; дозволу за рад (лиценца или решење) у фотокопији; кратку биографију са
адресом и контакт телефоном. Пријаве се подносе
поштом на наведену адресу болнице. Пријаве поднете мимо означеног рока и без потпуне документације
неће се узимати у разматрање.
ИНСТИТУТ ЗА КАРДИОВАСКУЛАРНЕ
БОЛЕСТИ „ДЕДИЊЕ“
11000 Београд, Хероја Милана Тепића 1
тел. 011/3601-614

Доктор медицине

на Клиници за кардиохирургију
2 извршиоца

УСЛОВИ: медицински факултет; лиценца лекарске
коморе; минимум 1 година радног искуства у струци.
Доктор медицине

на Клиници за анестезију и интензивно лечење

УСЛОВИ: медицински факултет; лиценца лекарске
коморе; минимум 1 година радног искуства у струци. После испуњених услова за упис специјализације запослени је дужан да упише специјализацију
из анестезије и реаниматологије, уколико се за то
стекну услови.
ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву подносе CV, неоверене доказе о испуњености услова (копија: дипло-
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ме о завршеном медицинском факултету, лиценце
лекарске коморе), потврду о радном искуству у струци. Предност имају кандидати са радним искуством
у сличним делатностима и са просеком на основним
студијама преко 8,00. Пријаву доставити у затвореној
коверти, са назнаком радног места за које се конкурише, на наведену адресу Института. Пријаве се подносе до 12 часова последњег дана истека рока.
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА
АПОТЕКА „ЗЛАТНИ ЛАВ“
ОГРАНАК АПАТИН
25000 Сомбор, Париска 6
тел. 025/462-555
e-mail: zlatnilav@sbb.rs

Дипломирани фармацеут
место рада Апатин

УСЛОВИ: завршен фармацеутски факултет, VII/1 степен стручне спреме; положен стручни испит; основно
знање рада на рачунару; обавезан пробни рад од 3
месеца; рад у сменама; радно искуство није обавезно. Пријаве слати електронским путем. Рок за пријаву
до попуне радног места.
ДОМ ЗДРАВЉА „ПРЕШЕВО“
17523 Прешево, 15 новембра 88
тел. 017/669-195

Доктор медицине специјалиста
генекологије - акушерства
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме траженог
занимања, доктор специјалиста генекологије и акушерства. Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету;
оверену фотокопију уверења о положено стручном
испиту; оверену фотокопију дипломе или уверење
да је специјалиста генекологије - акушерства; оверену фотокопију радне књижице; познавање рада
на рачунару; уверење о држевљанству РС и биографију о кретању у служби. Пожељно радно искуство у
струци генекологије - акушерства које ће бити узето
у обзир, приликом избора кандидата.
ДОМ ЗДРАВЉА „1. ОКТОБАР“
26360 Пландиште, Карађорђева 13
тел. 013/861-230

Директор

на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: да је доктор медицине или доктор стоматологије или дипломирани фармацеут или доктор
медицине са положеним специјалистичким испитом
из делатности Дома здравља или дипломирани правник или дипломирани економиста са завршеном едукацијом из области здравственог менаџмента; да има
најмање пет година радног стажа у области здравствене заштите од тога најмање три године радног
стажа на руководећем месту; да је држављанин Републике Србије; да против њега није подигнута оптужница која је стала на правну снагу, нити да је донета
Бесплатна публикација о запошљавању

осуђујућа пресуда за кривично дело за које је предвиђена казна затвора или новчана казна. Уз писмену
пријаву са биографијом, кандидат је дужан да достави следећа документа: извод из матичне књиге рођених, уверење о држевљанству, оверену фотокопију
дипломе о завршеном факултету, оверену фотокопију дипломе о положеном специјалистичком испиту,
оверену фотокопију доказа о завршеној едукацији из
области менаџмента у здравству уколико је кандидат
дипломирани правник или дипломирани економиста, доказ о руководећем радном месту, уверење о
неосуђиваности (не старије од 6 месеци) и лекарско
уверење о општој здравтвеној способности. Рок за
пријаву је 15 дана од дана објављивања. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.
УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА КЛИНИКА
11000 Београд, Тиршова 10
тел. 011/2060-676

Медицинска сестра - техничар

на одређено време по основу замене, до повратка
радника са неплаћеног одсуства

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; медицинска
школа - педијатријског или општег смера; положен
стручни испит; најмање шест месеци радног искуства. Кандидати су дужни да доставе следећа документа: 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 са неплаћеног одсуства - 1
извршилац“. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узимати у разматрање.
КЛИНИЧКО-БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР
ЗЕМУН - БЕОГРАД
11080 Земун, Вукова 9

Медицинска сестра - техничар

у Служби нефрологије, Одељење дијализе, са
пробним радом од 3 месеца
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена средња
медицинска школа - општи смер, положен стручни испит након завршене средње школе. Уз пријаву
на конкурс за заснивање радног односа за послове
огласа прилажу се, у овереној фотокопији, следећа
документа: потпуна лична и радна биографија са
адресом, контакт телефоном, и-мејл адресом; изјава кандидата да је здравствено способан за тражене послове и да се против њега не води кривични
поступак, својеручно потписана; диплома о завршеној средњој медицинској школи општег смера; уверење о положеном стручном испиту; сведочанства за
сваки разред средње школе; извод из матичне књиге
венчаних ако је кандидат променио презиме и доказ
о радном искуству након положеног стручног испита (фотокопија радне књижице). Приликом заснивања радног односа изабрани кандидати су дужни да
08.04.2015. | Број 616-617 |
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доставе: лекарско уверење, као доказ о здравственој
способности за послове за које заснива радни однос;
уверење да се против њих не води кривични поступак (уверење издаје суд); оверене фотокопије диплома, уверења о положеном стручном испиту; оверена
фотокопија уверења о држављанству; фотокопију
личне карте (нечиповане и стари образац), односно чиповану доставити на очитавање; фотокопију
одјаве са претходног осигурања (М образац); радну
књижицу. Комисија ће разматрати све доспеле, благовремене и потпуне пријаве и са кандидатима који
испуњавају услове за пријем у радни однос обавиће
се разговор, ради прибљавања додатних релевантних података за доношење одлуке о избору кандидата. Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за
пријем у радни однос. Подаци се не могу користити
у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује
Одељење за кадровске послове КБЦ Земун - Београд.
Пријаве се достављају у затвореној коверти, са назнаком: „За јавни оглас за пријем у радни однос на
неодређено време“, са навођењем радног места за
које конкуришу, лично или путем поште на горенаведену адресу. Рок за подношење пријава је 8 дана од
дана објављивања огласа. Неблаговремене и непотпуне и пријаве са неодговарајућом документацијом
неће се разматрати. Кандидати који не буду изабрани документацију могу преузети на писарници КБЦ
Земун - Београд.
ДОМ ЗДРАВЉА ОБРЕНОВАЦ

11500 Обреновац, Војводе Мишића 231

Медицинска сестра - техничар општег
смера
УСЛОВИ: медицинска сестра - техничар општег смера IV степен стручне спреме, положен стручни испит,
познавање рада на рачунару(основни пакет MS Office
и Windows окружење), лиценца коморе медицинских
сестара и техничара Србије (ако има радно искуство).
Доктор медицине
5 извршилаца

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен медицински факултет, доктор медицине, положен стручни
испит.
ОСТАЛО: Кандидати су у обавези да уз пријаву доставе: фотокопију дипломе о завршеној здравственој
школи; фотокопију уверења о положеном стручном
испиту; фотокопије дозволе за рад - лиценце, или
решење о упису у комору (ако има радно искуство);
уверење да нису осуђивани (уверење издаје МУП),
не старије од 6 месеци; уверење да се против кандидата не води истрага и кривични поступак (уверење
издаје суд) не старије од 6 месеци; кратка биографија
са адресом и контакт телефоном; извод из матичне
књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме).
Рок за подношење понуда је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији Националне службе за
запошљавање „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Кандидати који
испуњавају услове огласа могу бити позвани на раз-
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говор ради пружања додатних информација и провере стручног знања који су важни за доношење одлуке
о пријему. Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима.
Одлука о избору ће бити објављена на огласној табли Дома здравља Обреновац, Војводе Мишића 231,
Обреновац. Пријаве слати поштом на адресу: Дом
здравља Обреновац, са назнаком: „За оглас“ или лично доставити у писарницу Дома здравља Обреновац,
Војводе Мишића 231, 11500 Обреновац.
ДОМ ЗДРАВЉА
„СВЕТИ ЂОРЂЕ“

34310 Топола, Булевар вожда Карађорђа 67
тел. 034/811-880

Доктор медицине

за рад у Служби за здравствену заштиту одраслих
становника, запослених, хитну медицинску помоћ,
кућно лечење и поливалентну патронажу

Опис посла: Организује и спроводи мере на очувању
и унапређењу здравља осигураних лица, откривању и сузбијању фактора ризика за настанак болести, обавља превентивне прегледе, мере и поступке, укључујући и здравствено васпитање, који су
утврђени као право из обавезног здравственог осигурања. Обавља прегледе и дијагностику. Одређује
начин и врсту лечења, прати ток лечења и усклађује
мишљења и предлоге за наставак лечења осигураног лица. Указује хитну медицинску помоћ. Упућује
осигурано лице на амбулантно–специјалистичке прегледе или у другу одговарајућу здравствену установу, односно код другог даваоца здравствених услуга
са којим је закључен уговор о пружању здравствене заштите, према медицинским индикацијама, прати ток лечења и усклађује мишљења и предлоге за
наставак лечења осигураног лица и упућује осигурано лице на секундарни и терцијарни ниво здравствене заштите. Одређује врсту и дужину кућног
лечења и прати спровођење кућног лечења. Прописује лекове и медицинска средства, као и одређене
врсте медицинско-техничких помагала. Спроводи
здравствену заштиту из области менталног здравља.
Води прописану медицинску документацију о лечењу
и здравственом стању осигураног лица, у складу са
законом. Даје оцену о здравственом стању осигураног лица и упућује осигурано лице на оцену радне способности, односно инвалидности, у складу са
законом. На основу непосредног прегледа осигураника и на основу медицинске документације, утврђује
дужину привремене спречености за рад због болести и повреде осигураника до 30 дана спречености
за рад и предлаже првостепеној лекарској комисији
продужење привремене спречености за рад, осим
ако законом није друкчије одређено. Предлаже првостепеној лекарској комисији да утврди потребу за
рад осигураника са скраћеним радним временом у
току лечења, у складу са законом. Утврђује потребу
да осигурано лице има пратиоца за време путовања. Утврђује потребу одсуствовања осигураника
са посла ради неге члана уже породице, у складу са
законом. Даје мишљење о томе да ли је осигураник
намерно проузроковао неспособност за рад, односно
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да ли је оздрављење намерно спречио. Даје налаз
и мишљење о здравственом стању осигураног лица
на основу чега се издаје потврда о здравственом
стању осигураног лица ради коришћења здравствене
заштите у иностранству. Одређује употребу и врсту
превозног средства за превоз болесника, с обзиром на његово здравствено стање. Даје мишљење о
здравственом стању детета ради остваривања права
осигураника на одсуствовање са рада због неопходне
посебне неге детета, у складу са законом и утврђује
привремену спреченост за рад осигураника у складу
са прописима о запошљавању и осигурању за случај незапослености. На основу мишљења доктора
медицине - специјалисте одговарајуће гране медицине, упућује осигурано лице у здравствену установу
која обавља здравствену делатност на терцијарном
нивоу. Доктор медицине, као изабрани лекар, може
овлашћења из овог Правилника, а која се односе на
дијагностику и лечење, укључујући и прописивање
лекова на рецепт (за ТБЦ и ХИВ), као и упућивање на
стационарно лечење да пренесе на надлежног лекара - специјалисту, ако то захтева здравствено стање
осигураног лица и рационалност у пружању здравствене заштите. Овлашћења из претходног става преносе се упутом. На упуту мора прецизно да се наведе
која овлашћења се преносе и за који период. Обавља
друге послове у вези са остваривањем права из обавезног здравственог осигурања, у складу са одредбама Правилника о начину и поступку остваривања
права из обавезног здравственог осигурања, Правилника о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања и о партиципацији и уговора закљученог између Дома здравља
и Републичког завода за здравствено осигурање.
За свој рад непосредно одговара шефу одељења и
начелнику службе.
УСЛОВИ: завршен медицински факултет, положен
стручни испит, чланство у Лекарској комори. Предвиђен пробни рад у трајању од 6 месеци. Кандидати
уз пријаву на оглас подносе: кратку биографију, оверену фотокопију дипломе о завршеном медицинском
факултету, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту и оверену фотокопију решења
о упису у именик Лекарске коморе.
Радиолошки техничар

за рад у Служби за медицинску дијагностику и
специјалистичко-консултативну делатност, одсек
радиолошке дијагностике

Опис посла: Прихвата корисника здравствене заштите и врши тријажу по реду хитности. Евидентира
основне податке о пацијентима. Преузима конкретне
мере за спречавање ширења инфекције у установи
и одговоран је за хигијенско-епидемиолошке услове радног места. Врши припрему радног простора,
материјала, прибора и рентген апарата за рад. Врши
припрему за рад уређаја за развијање и сушење
филмова. Помаже у раду пнеумофизиолога и радиолога. Припрема растворе за дезинфекцију и врши
дезинфекцију предмета и стара се о правилној дезинфекцији просторија. Припрема пацијенте за рендген
снимање. Обавља све послове на рендген графијама,
као и остале послове са рендгеном. Послове рендген
снимања обавља за здравствену установу у целини,
Бесплатна публикација о запошљавању

укључујући и стоматолошку службу. По завршеном
рендген снимању врши обраду филма (развијање,
фиксирање, испирање, сушење, исписивање прописаних података на филму). Уписује прописане
податке у протокол. Издаје готове снимке пацијентима. Стара се о благовременој набавци материјала
за рад у рендгену. Одговорно је лице за техничку
исправност рендген апарата и коморе за развијање и
сушење филмова. Води прописану медицинску документацију, протоколе, дневну евиденцију обављања
услуга и фактурисања истих. Сачињава прописане
извештаје о раду. Наплаћује партиципацију и исту
предаје благајни у прописаном року. Наплаћује ванстандардне услуге и услуге од неосигураних лица и
пазар предаје благајни у прописаном року. Обавља
друге послове у вези са остваривањем права из обавезног здравственог осигурања, у складу са одредбама Правилника о начину и поступку остваривања
права из обавезног здравственог осигурања, Правилника о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања и о партиципацији и уговора закљученог између Дома здравља
и Републичког завода за здравствено осигурање, по
налогу шефа одсека и главног техничара службе. За
свој рад непосредно одговара шефу одсека и главном
техничару службе.
УСЛОВИ: завршена виша медицинска школа радиолошки смер; положен стручни испит и чланство у
Комори медицинских сестара и техничара. Предвиђен пробни рад у трајању од 6 месеци. Кандидати уз пријаву на оглас подносе: кратку биографију,
оверену фотокопију дипломе о завршеној вишој
медицинској школи радиолошки смер, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту и оверену фотокопију решења о упису у именик Коморе
медицинских сестара и техничара.
Медицинска сестра - техничар

за рад у Служби за здравствену заштиту одраслих
становника, запослених, хитну медицинску помоћ,
кућно лечење и поливалентну патронажу
2 извршиоца

Опис посла: Прихвата кориснике здравствене заштите и врши тријажу по реду хитности. Евидентира
основне податке о пацијентима и припрема лекару
на увид њихову медицинску документацију. Врши
мерење и регистровање виталних знакова (температура, пулс, ТА). Предузима конкретне мере за спречавање ширења инфекције у установи и одговара
за хигијенско-епидемиолошке услове радног места.
Врши припрему радног простора, материјала, прибора и медицинских апарата за рад. Помаже лекару при прегледу и код вршења медицинских захвата.
Припрема растворе за дезинфекцију и врши дезинфекцију предмета и стара се о правилној дезинфекцији просторија. Припрема санитетски материјал,
прибор и инструменте за стерилизацију, врши стерилизацију и контролу стерилности истих. Узима од
болесника, по налогу лекара, биолошки материјал
за лабораторијске анализе. Даје болеснику ординирану терапију, ињекције и лекове када лекар одреди да их оболели прима у здравственој установи.
Учествује у извођењу законом обавезне вакцинације.
Обавља негу ране и ставља све врсте завоја. При08.04.2015. | Број 616-617 |
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мењује методе кардиопулмоналне реанимације, ако
је неопходно и без присуства лекара, и о томе без
одлагања обавештава лекара. Ординира прописану терапију код појаве шокних стања и свакодневно
контролише садржај антишок терапије. Учествује у
обављању систематских прегледа. Даје ињекције на
терену и у стану болесника, по налогу лекара. Врши
правилно позиционирање и припрему болесника за
транспорт, сходно свом стручном знању. По потреби прати болесника од места указивања хитне медицинске помоћи до одговарајуће здравствене установе. Учествује у здравствено-васпитном раду. Врши
обраду упутнице ампулираних лекова. Води прописану медицинску документацију, протоколе, евиденцију издатих лекарских уверења и др. Води дневну
евиденцију обављених медицинских услуга и врши
фактурисање истих. Наплаћује партиципацију и исту
предаје благајни у прописаном року. Наплаћује ванстандардне услуге и услуге од неосигураних лица и
пазар предаје благајни у прописаном року. Обавља
друге послове у вези са остваривањем права из обавезног здравственог осигурања, у складу са одредбама Правилника о начину и поступку остваривања
права из обавезног здравственог осигурања, Правилника о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања и о партиципацији и уговора закљученог између Дома здравља
и Републичког завода за здравствено осигурање, по
налогу шефа одељења, главног техничара службе и
лекара са којим ради. За свој рад непосредно одговара шефу одељења и главном техничару службе.
УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа општи
смер; положен стручни испит и чланство у Комори
медицинских сестара и техничара. Предвиђен пробни рад у трајању од 6 месеци. Кандидати уз пријаву
на оглас подносе: кратку биографију, оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској
школи општег смера, оверену фотокопију уверења
о положеном стручном испиту и оверену фотокопију
решења о упису у именик Коморе медицинских сестара и техничара.
ОСТАЛО: Приликом заснивања радног односа кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као
доказ о здравственој способности за послове за које
се заснива радни однос. Пријаве се подносе на адресу: Дом здравља „Свети Ђорђе“ Топола, 34310 Топола, Булевар вожда Карађорђа 67 или непосредно у
канцеларији правне службе Дома здравља. Рок за
подношење пријава је 10 дана од дана објављивања
огласа у огласним новинама „Послови“. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Оглас се објављује и на веб-сајту Министарства здравља Републике Србије. Одлука о избору кандидата ће бити донета најкасније у року од 10 радних
дана од дана истека рока за подношење пријава, а
кандидати ће бити обавештени о избору најкасније
у року од 10 радних дана од дана доношења одлуке.

www.nsz.gov.rs
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ДОМ ЗДРАВЉА ЛАПОВО
34220 Лапово, Иве Андрића 9
тел. 034/853-349

Директор

на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: да кандидат има завршен медицински
факултет са звањем доктора медицине или завршен
стоматолошки факултет са звањем доктора стоматологије или положен специјалистички испит из гране
медицине која је из делатности дома здравља или
доктор специјалиста из гране стоматологије која
је из делатности дома здравља и да има најмање 5
година радног стажа из области здравствене заштите
или да има завршен правни или економски факултет са завршеном едукацијом из области здравственог менаџмента и да има најмање 5 година радног
стажа у области здравствене заштите; да кандидат
и његови сродници у првој линији без обзира на степен сродства, побочни сродници закључно са другим
степеном сродства,супружници и сродници по тазбини закључно са првим степеном сродства не смеју
директно или преко трећег физичког или правног
лица имати учешћа као власници удела, акционари
у правном лицу које обавља здравствену делатност,
односно послове здравствене делатности, односно
не смеју обављати ову делатност као предузетници о чему потписују изјаву ради спречавања сукоба јавног и приватног интереса; да кандидат има
држављанство Републике Србије; да кандидат није
под истрагом и да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела која га чине недостојним за
обављање функције директора; да кандидат достави
План и програм рада и развоја Дома здравља Лапово за мандатни период. Уз пријаву поднети доказе о
испуњености услова у оргиналу или оверене фотокопије: извода из матичне књиге рођених; уверења
о држављанству; дипломе о завршеном факултету;
уверења о завршеној едукацији из области здравственог менаџмента (кандидати са завршеним правним или економским факулутетом); дозволе за рад –
лиценце издате од надлежне лекарске коморе (само
за здравствене раднике); потврде о радном стажу
из области здравствене заштите; кратке радне биографије; извода из казнене евиденције да лице није
осуђивано; уверења да се против лица не води кривични поступак код надлежних институција (основни
суд, виши суд и ОЈТ), да није подигнута оптужница
нити се воде истражне радње; изјаве да код кандидата не постоје сметње из члана 130 став 6 Закона о здравственој заштити; план и програм рада и
развоја Дома здравља Лапово за мандатни период.
Овера фотокопије докумената не сме бити старија
од 6 месеци од дана објављивања конкурса. Непотупуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
Оглас објавити у листу „Послови“, на веб-страници

Посао се не чека,
посао се тражи
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Mедицина

Министарства здравља РС и на веб-страници Дома
здравља Лапово. Рок за подношење пријаве је 15
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.
Пријаве слати на горенаведену адресу Дома здравља
Лапово, са назнаком: „За конкурс за директора Дома
здравља Лапово“ или доставити лично у просторијама Дома здравља Лапово. Управни одбор Дома
здравља Лапово ће у року од 30 дана од дана завршетка јавног конкурса, извршити избор кандидата за
директора и о томе обавестити оснивача Скупштину
општине Лапово.
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА
АПОТЕКА „ЂУРОВИЋ“
Краљево, Цара Душана 35б

Дипломирани фармацеут
на одређено време

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут, VII/1 степен
стручне спреме, радно искуство минимум 12 месеци, положен стручни испит. Заинтересовани канидидати могу послати радне биографије путем мејла:
apotekadjurovic@gmail.com или да се јаве послодавцу
на телефон број: 065/33-88-628. Конкурс је отворен
до попуне радног места.
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА
ДОМ ЗДРАВЉА „БАЧКИ ПЕТРОВАЦ“
21470 Бачки Петровац, Маршала Тита 6
тел. 021/780-094

Директор

на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова треба да
испуњава и следеће посебне услове: да има високу
школску спрему - здравствене струке: завршен медицински факултет, фармацеутски или стоматолошки
факултет и положен стручни испит; или високошколску спрему друге струке: правни или економски
факултет са завршеном едукацијом из области здравственог менаџмента; да има најмање 5 година радног
стажа у области здравствене заштите; да не постоје
законске сметње за његово именовање; да поседује
организаторке способности и да познаје проблематику здравства. Директора именује оснивач на период
од 4 године. Уз пријаву са биографским подацима,
кандидат треба да приложи: фотокопију дипломе о
стручној спреми, фотокопију уверења о положеном
стручном испиту, потврду о радном искуству издату у
2015 години, уверење суда да није донето решење о
спровођењу истраге, није подигнута оптужница или
поднет оптужни предлог за кривична дела за које се
гоњење предузима по службеној дужности (да није
старије од 30 дана), доказе о својим стручним и организаторским способностима: да понуди програм рада
и развоја Дома здравља на мандатни период од 4
године. Пријаве се подносе на адресу: Дом здравља
„Бачки Петровац“, Бачки Петровац, Маршала Тита 6.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети
у разматрање. Рок за пријављивање на конкурс је
15 дана од дана објављивања. Ближе информације
се могу добити на тел. 021/781-771, секретар Дома
здравља.
Бесплатна публикација о запошљавању

FENIX - APOTEKA ZU

21000 Нови Сад, Булевар ослобођења 30а
тел. 063/542-727, e-mail: eurolink@eunet.rs

Дипломирани фармацеут
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, у занимању
дипломирани фармацеут, основна информатичка обука (Windows, Word, Excel, Explorer, Outlook), енглески
језик - средњи ниво, стручни испит за здравствене
раднике.
Фармацеутски техничар
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у занимању фармацеутски техничар, стручни испит за здравствене
раднике.
ОСТАЛО: Слање пријаве за запослење мејлом,
јављање кандидата на контакт тел. 063/542-727,
достављање радних биографија на увид. Рок за
пријављивање је 30 дана.
СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ
„КОВИН“
Ковин, Цара Лазара 253
тел/факс: 013/741-166

Доктор медицине

на одређено време до повратка запослене са
трудничког - породиљског боловања

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, уверење о положеном
стручном испиту. Напомена: 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.
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
СА ДОМСКИМ ОДЕЉЕЊЕМ ЗА СТАРА ЛИЦА
И ПЕНЗИОНЕРЕ
37220 Брус
тел. 037/825-665

Социјални радник
на одређено време

УСЛОВИ: завршен факултет политичких наука,
дипломирани социјални радник, VII степен стручне
спреме.
Педагог
на одређено време

УСЛОВИ: висока стручна спрема са звањем дипломирани педагог, дипломирани специјални педагог.
ОСТАЛО: За оба радна места кандидати су дужни да
имају радно искуство од једне године. Уз пријаву на
08.04.2015. | Број 616-617 |
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оглас са биографијом, кандидат је дужан да достави и потребна документа у оригиналу или овереној
фотокопији - диплома о стручној спреми, извод из
матичне књиге рођених, уверење о држављанству
(не старије од 6 месеци), уверење о здравственом
стању, уверење основног и вишег суда да против
лица није покренута истрага и да није подигнута
оптужница (издато након објављивања огласа), уверење полицијске управе да лице није осуђивано за
кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини
неподобним за обављање послова у државном органу, потврду издату од послодавца као доказ о радном
искуству. Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и
пријаве уз које нису приложени сви тражени докази
у оригиналу или у фотокопији овереној у суду или
општини, неће се узети у разматрање. Избор кандидата извршиће се у року од 8 дана по истеку рока за
подношење пријаве. Пријаве слати на адресу: Центар за социјални рад, Ослободилачка бб, 37220 Брус.
ДОМ ЗДРАВЉА ВЛАДИМИРЦИ

Пожаревац, Слободана Пенезића 7
тел. 012/213-680, 063/882-77-10

Дипломирани фармацеут
УСЛОВИ: дипломирани фармацеут, VII/1 степен стручне спреме; возачка дозвола Б категорије; знање
енглеског - виши ниво; рад на рачунару - почетни
ниво; потребно је радно искуство од минимум 12
месеци; положен државни (стручни) испит; лиценца
за фармацеута и да је лице уписано у Фармацеутској
комори. Рок трајања конкурса: до попуне радног места. Лице за контакт: Миланка Марковић.
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКА ОФТАЛМОЛОШКА
ОРДИНАЦИЈА
„PERFECT VISION“
Суботица, Сенћански пут 15
тел. 024/557-575
e-mail: anja.milic@kucazdravlja.rs

Владимирци, Светог Саве 17
тел. 015/513-283
email: dzvladcentar@open.telekom.rs

Специјалиста офталмологије

Доктор медицине - специјалиста
гинекологије и акушерства

УСЛОВИ: специјалиста офталмологије; положен специјалистички испит, обавезно знање рада на рачунару и енглеског језика (средњи ниво), пожељно је
поседовање возачке дозволе Б категорије; рад у сменама. Трајање конкурса: до попуне. Заинтересовани
кандидати могу своје радне биографије да доставе
мејлом или поштом на наведене адресе или да се јаве
на контакт телефон. Лице за контакт: Ања Милић.

рад на одређено време 12 месеци

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, лекар специјалиста, радно искуство 24 месеца, положен стручни испит. Трајање конкурса: до попуне радног места. Заинтересовани кандидати могу путем мејла да
доставе своје радне биографије или да се јаве послодавцу путем телефона. Лице за контакт: Александар
Иванковић.
ДОМ ЗДРАВЉА ТУТИН
Тутин, Богољуба Чукића 12
тел. 020/811-027, лок 26
email: dztutin@gmail.com

Специјалиста интерне медицине
УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, лекар специјалиста; положен стручни испит; познавање рада на
рачунару. Трајање конкурса: до попуне радног места. Заинтересовани кандидати се путем датог броја
телефона или путем поште могу обратити особи за
контакт: Виолета Марковић.

Први
утисак је
најважнијибудите
испред свих
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на одређено време 6 месеци

ДОМ ЗДРАВЉА „ПРЕШЕВО“
17523 Прешево, 15. новембар 88
тел. 017/669-195

Медицинска сестра - техничар
гинеколошко-акушерског смера
10 извршилаца

УСЛОВИ: IV или VI степен стручне спреме траженог занимања. Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској
школи, гинеколошко-акушерска сестра - техничар;
оверену фотокопију уверења о положеном стручном
испиту за гинеколошко-акушерску сестру; уверење о
држављанству; лекарско уверење и извод из НСЗ да
је кандидат на евиденцији; извод из матичне књиге
рођених. Напомена: кандидати који имају VI степен
стручне спреме имаће исти коефицијент (за плату),
као и кандидати са IV степеном стручне спреме.

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом
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Грађевинарство

Грађевинарство
„КАБЛПРОЈЕКТ“ ДОО

11070 Нови Београд, Партизанске авијације 4

Дипломирани електроинжењер
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном
занимању, смер телекомуникације, радно искуство 3
године, поседовање лиценце 453 и 353, возачка дозвола Б категорије.
Дипломирани електроинжењер приправник
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном
занимању, смер телекомуникације, возачка дозвола
Б категорије.
ТТ монтер
УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме, средња
техничка школа, радно искуство 6 месеци на монтажи бакарних и оптичких каблова, возачка дозвола Б
категорије.
ОСТАЛО: Пријаве слати поштом на наведену адресу
или на е-маил: ivana.nedeljkovic@kablprojekt.com до
30.04.2015. године.
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.
ПРЕДУЗЕЋЕ „БАЛКАН“

18000 Ниш, Хајдук Вељкова 35а
e-mail: balkanni@sbb.rs

Дипломирани машински инжењер
УСЛОВИ: дипломирани машински инжењер/мастер
инжењер машинства; радно искуство: 60 месеци;
одгов. извођ. радова термотехнике, процесне и гасне технике - лиценца 430; возачка дозвола Б категорије; обука за AUTOCAD (све верзије и сви нивои);
основна информатичка обука (Windows, Word, Excel,
Explorer, Outlook); енглески језик (средњи ниво). Рок
за пријаву: 20.04.2015. године.
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ПРЕДУЗЕЋЕ „БАЛКАН“

18000 Ниш, Хајдук Вељкова 35а
e-mail: balkanni@sbb.rs

Ауто-механичар

на одређено време до 6 месеци

УСЛОВИ: III степен стручне спреме: аутомеханичар;
радно искуство: 60 месеци; возачка дозвола Б категорије. Рок за пријаву: 26.04.2015. године.
Машински техничар

за рад у Обреновцу, на одређено време до 6 месеци
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме: машински техничар; радно искуство: 60 месеци; возачка дозвола Б
категорије; рад на терену; обезбеђен превоз, смештај
и исхрана; рад на висини. Рок за пријаву: 26.04.2015.
године.
Бравар - монтер

за рад у Обреновцу, на одређено време до 12 месеци
30 извршилаца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме: бравар, смер
бравар - монтер; радно искуство на пословима бравара на термоенергетским постројењима: 36 месеци; возачка дозвола Б категорије; рад на терену;
обезбеђен превоз, смештај и исхрана; рад на висини (здравствена способност за рад на висини). Рок за
пријаву: 26.04.2015. године.
Заваривач

за рад у Обреновцу, на одређено време до 6 месеци
30 извршилаца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме: заваривач (електро, аутогено ТИГ, ЦО2); радно искуство на пословима заваривања: 60 месеци; возачка дозвола Б категорије; теренски рад; обезбеђен превоз, смештај и
исхрана; рад на висини. Рок за пријаву: 26.04.2015.
године.
Возач виљушкара

за рад у Нишу и Обреновцу, на одређено време до 6
месеци
2 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме: возач виљушкара; радно искуство у раду са виљушкаром: 60 месеци;
теренски рад; обезбеђен превоз, смештај и исхрана.
Рок за пријаву: 26.04.2015. године.
Инсталатер централног грејања

за рад у Нишу и Обреновцу, на одређено време до 6
месеци
3 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме: инсталатер централног грејања; радно искуство: 60 месеци; возачка
дозвола Б категорије; теренски рад; обезбеђен превоз, смештај и исхрана; рад на висини. Рок за пријаву:
26.04.2015. године.
Руковалац ауто-дизалицом

за рад у Нишу и Обреновцу, на одређено време до 6
месеци
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УСЛОВИ: III степен стручне спреме: руковалац
ауто-дизалицом; радно искуство: 60 месеци; теренски рад. Рок за пријаву: 26.04.2015. године.
Водоинсталатер

за рад у Нишу и Обреновцу, на одређено време до 6
месеци

УСЛОВИ: III степен стручне спреме: водоинсталатер;
радно искуство: 60 месеци; возачка дозвола Б категорије; теренски рад; обезбеђен превоз, смештај и
исхрана. Рок за пријаву: 26.04.2015. године.
Возач аутобуса

за рад у Нишу, Обреновцу и Великим Црљенима, на
одређено време до 6 месеци

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме: возач аутобуса;
радно искуство на месту возача аутобуса: 60 месеци;
возачка дозвола Д категорије; теренски рад; обезбеђен превоз, смештај и исхрана. Рок за пријаву:
26.04.2015. године.
Помоћни мајсторски послови

за рад у Нишу, Обреновцу и Костолцу, на одређено
време до 6 месеци
5 извршилаца

УСЛОВИ: ПК радник; теренски рад; обезбеђен превоз, смештај и исхрана; рад на висини. Рок за пријаву:
26.04.2015. године.
PKC WIRING SYSTEMS DOO

11300 Смедерево, Шалиначка бб

Оператер производње
200 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.
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ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Услови за пријем у радни однос
Члан 120
У радни однос у установи може да буде примљено лице
под условима прописаним законом и ако:
1) има одговарајуће образовање;
2) има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима;
3) није осуђивано правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело примање мита или давање мита, за кривично
дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање;
4) има држављанство Републике Србије.
5) зна језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад.
Услови из става 1 овог члана доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају се у току рада.
Доказ о испуњености услова из става 1, тач. 1) 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
ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Студентски трг 3
тел. 011/2638-943

Ванредни професор за ужу научну
област Германистика, предмет Немачка
књижевност
на одређено време од 5 година

Ванредни професор за ужу научну област
Српска књижевност, предмет Српска
књижевност 18 и 19 века I
на одређено време од 5 година

Посао се не чека,
посао се тражи
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УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме; научни степен доктора наука из научне области за коју се бира.
Остали услови утврђени су чланом 64 Закона о високом образовању и чланом 106 Статута Филолошког
факултета Универзитета у Београду.
Доцент за ужу научну област Словакистика,
предмет Словачки језик
на одређено време од 5 година
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УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме; научни степен доктора наука из научне области за коју се бира.
Остали услови утврђени су чланом 64 Закона о високом образовању и чланом 105 Статута Филолошког
факултета Универзитета у Београду.
Виши лектор за ужу научну област
Синологија, предмет Кинески језик
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме; филолошки
или њему одговарајући факултет; општи успех на
основим студијама најмање 8; смисао за наставни
рад; објављени стручни, односно научни радови и
радно искуство у настави. Остали услови утврђени су
чланом 70 Закона о високом образовању и чланом
114 Статута Филолошког факултета Универзитета у
Београду.
Лектор за ужу научну област Романистика,
предмет Француски језик
на одређено време од 3 године

Лектор за ужу научну област Англистика,
предмет Савремени енглески језик
на одређено време од 3 године

Лектор за ужу научну област Германистика,
предмет Немачки језик
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме; филолошки
или њему одговарајући факултет; општи успех на
основим студијама најмање 8; смисао за наставни
рад. Остали услови утврђени су чланом 70 Закона о
високом образовању и чланом 114 Статута Филолошког факултета Универзитета у Београду.
ОСТАЛО: Кандидати подносе пријаву са биографијом,
оверену фотокопију дипломе одговарајуће дисциплине, списак радова и радове на наведену адресу
Факултета, у року од 15 дана од дана објављивања
конкурса.
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„БОШКО БУХА“

11000 Београд, Прерадовићева 2а
тел. 011/7292-218

Медицинска сестра - педагошки асистент

на одређено време, најдуже до 31.08.2015. године
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња медицинска школа, без обзира на радно искуство; да
кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом, уверење о здравственој
способности; 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 ком се остварује образовно-васпитни рад.
Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе
о одговарајућој стручној спреми или уверења о стеченој стручној спреми, извод из матичне књиге рођених (фотокопија), уверење о држављанству (фотокоБесплатна публикација о запошљавању

пија). Уверење да кандидат није осуђиван установа
прибавља службеним путем. Непотпуне, неуредне
и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања, на адресу установе - поштом или лично, од 09,00 до 15,00 часова.
ИСПРАВКА ОГЛАСА
ШКОЛА ЗА УЧЕНИКЕ ОШТЕЋЕНОГ ВИДА
„ВЕЉКО РАМАДАНОВИЋ“
11000 Београд, Цара Душана 143
тел. 011/2195-263

Оглас објављен у публикацији „Послови“
01.04.2015. године, мења се у адреси, која
исправно треба да гласи: 11080 Земун, Цара
Душана 143. У осталом делу оглас је непромењен.
ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ЛИКОВНИХ УМЕТНОСТИ
11000 Београд, Париска 16
тел. 011/2181-214

Оглас објављен 25.02.2015. године у публикцији „Послови“, поништава се у целости.
ОШ „КРАЉ ПЕТАР II КАРАЂОРЂЕВИЋ“
11000 Београд, Марулићева 8
тел. 011/7444-649

Директор

на период од четири године

УСЛОВИ: да кандидат има држављанство Републике Србије; да има одговарајуће високо образовање
из члана 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања; да поседује лиценцу, односно
положен стручни испит за наставника, педагога или
психолога; да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; да има пет
година рада у установи на пословима образовања
и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да има обуку и положен испит за директора
школе; да није осуђиван правоснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безсуловна казна
затовора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела наведена у члану 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања.
Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: уверење о држављанству Републике Србије (не
старије од шест месеци); извод из матичне књиге
рођених; оверену копију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; оверену копију уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу;
потврду о радном искуству на пословима образовања
и васпитања; уверење издато од надлежног суда
којим се доказује да против кандидата није покренута истрага, нити је подигнута оптужница (не старије
од шест месеци); кратак преглед кретања у служби
са биографским подацима; прилоге којима кандидат
доказује своје стручне, организаторске и друге квалитете, са предлогом програма рада директора школе. Напомена: Изабрани директор који нема положен
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испит за директора дужан је да га положи у року од
годину дана од дана ступања на дужност. Лекарско уверење доставља кандидат кога је школски
одговр изабрао за директора школе. Документа која
нису оверена неће се узимати у разматрање. Рок за
пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса, на наведену адресу школе, или лично у секретаријат школе, са назнаком: „Конкурс за директора“.
Неблаговемене и непотпуне пријаве неће се узимати
у разматрање.

на адресу: ОШ „Деспот Стефан Лазаревић“, Београд,
Нова 15, са назнаком: „За избор директора школе“.
Ближа обавештења могу се добити у секретаријату
школе на телефон број: 011/342-98-75.

ОШ „ДЕСПОТ СТЕФАН ЛАЗАРЕВИЋ“

са 30% радног времена, на одређено време до 60
дана, ради замене привремено одсутног запосленог

11000 Београд, Нова 15
тел. 011/3429-872, 060/6445-588

Директор

на период од четири године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном
занимању. Кандидат треба да испуњава услове прописане чл. 59 и 8 став 2 и чл. 120 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“
72/09, 52/2011 и 55/13), и то: да има високо образовање стечено на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије и специјалистичке струковне студије)
у складу са Законом о високом образовању („Службени гласник РС“ бр. 76/05, 100/07 - аутентично
тумачење и 97/08), а почев од 10. септембра 2005.
године или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године,
за наставника школе, педагога или психолога; лице
које испуњава услове за наставника основне школе,
за педагога и психолога, дозволу за рад - лиценцу,
обуку и положен испит за директора установе и најмање 5 година раду у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег
(високог) образовања (с обзиром да програм обуке за
директора школе и правилник о пологању исптита за
директора школе нису донети, нити је Министарство
просвете, науке и технолошког развоја организовало
полагање испита за директора школе, изабрани кандидат ће бити у обавези да у законском року положи
испит за директора); лице које има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (доказ о испуњености овог услова подноси се
пре закључења уговора о раду - лекарско 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;
лице које има држављанство Републике Србије. Уз
пријаву кандидат за директора подноси: преглед
кретања у служби са биографским подацима; предлог програма рада за време трајања мандата; оверен
препис дипломе о завршеном одговарајућем високом
образовању; оверен препис уверења о положеном
стручном испиту - лиценци за наставника, педагога и
психолога; судско уверење да није осуђиван правоснажном пресудом за наведена кривична дела; потврду о радном стажу у области образовања; уверење
о држављанству; извод из матичне књиге рођених.
Рок за пријављивање кандидата је 15 дана од дана
објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће бити разматране. Пријаве се достављају
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ПРВА СПОРТСКА КОШАРКАШКА ГИМНАЗИЈА
КОЛЕЏ БЕОГРАД
11250 Београд, Стјепана Супанца 15а
тел. 011/2570-199

Психолог и наставник психологије

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање одређеног занимања (професеор психологије; дипломирани
психолог; дипломирани школски психолог - педагог;
дипломирани психолог - мастер; мастер психолог)
према Правилнику о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији. Уз пријаву приложити: биографију, уверење о
држављанству РС, извод из матичне књиге рођених,
оверену фотокопију дипломе. Рок за пријављивање
је 15 дана од дана објављивања. Неблаговремене и
непотпуне пријаве, као и достављање документације
која није у складу са наведеним, неће се узети у разматрање. Пријаве за конкурс слати на горепоменуту
адресу или и-мејл: office@koledz-beograd.edu.rs.
ОШ „ИВО ЛОЛА РИБАР“

Бегаљица, Живана Јовановића 1
тел. 011/8530-378, 8530-717

Директор

на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане чл. 8 ст. 2 и чланом 59 и чланом 120 Закона
о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“ бр. 72/09, 52/111, 55/013); да кандидат
има одговарајуће високо образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске студије,специјалистичке академске студије или специјалистичке
струковне студије), по пропису који уређује високо
образовање почев од 10. септембра 2005. године или
на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године, за наставника школе,
педагога или психолога; да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са 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 има дозволу за
рад - лиценцу за наставника, психолога или педагога, односно положен стручни испит; завршену обуку
и положен испит за директора (изабрани кандидат
биће у обавези да у законском року положи испит за
директора школе); најмање 5 година рада на пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег високог образовања; да зна језик на ком
се остварује образовно-васпитни рад - српски (осим
за кандидате који су одговарајуће образовање стекли
на том језику). Уз пријаву на конкурс поднети доказе о испуњености услова за директора: биографске
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податке, односно радну биографију, оверену копију
дипломе о стеченом образовању не старију од 6
месеци, оверену копију уверења о положеном испиту
за лиценцу, стручном испиту за наставника односно
стручног сарадника - дозвола за рад (не старија од
6 месеци), потврду о раду у установи на пословима
образовања и васпитања, доказ о држављањству
Репубике Србије (оригинал или оверена копија, не
старија од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених (не старије од 6 месеци), лекарско уверење да
има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима, уверење да кандидат није
под истрагом, нити да је подигнута оптужница код
надлежног суда; уверење да кандидат није осуђиван
правосудном пресудом за кривична дела утврђена
чланом 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања - уверење прибавља
установа или сам кандидат, оквирни план рада за
време мандата, остала документа која могу послужитит приликом доношења одлуке о избору кандидата.
Пријаву са доказима о испуњавању услова конкурса
доставити у року од 15 дана од дана објављивања
у публикацији „Послови“, на адресу ОШ „Иво Лола
Рибар“, Живана Јовановића 1, 11308 Бегаљица - са
назнаком: „За конкурс“. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати. Ближа обавештења могу
се добити у секретаријату школе, на број телефона:
011/853-03-78.
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Краљице Марије 16

Наставник у звању ванредног професора,
на одређено време од 5 година, са пуним
радним временом или у звању редовног
професора, на неодређено време, са пуним
радним временом, за ужу научну област
Термотехника
УСЛОВИ: завршен машински факултет - VIII степен
стручне спреме, доктор наука и други услови утврђени чланом 65 Закона о високом образовању и чланом
118 Статута Машинског факултета. Уз пријаву на конкурс доставити: биографију, оверене копије диплома,
списак радова и сепарате објављених радова. Пријаве доставити на адресу: Машински факултет, Краљице Марије 16, 11120 Београд 35, (соба бр. 121), у року
од 15 дана од дана објављивања.
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАРМАЦЕУТСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Војводе Степе 450
тел. 011/3974-349

Доцент за ужу научну област Хемија хране
и дијететских производа
на одређено време од 5 година
2 извршиоца

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

услова конкурса (у складу са Правилником о начину и
поступку стицања звања и заснивања радног односа
наставника Универзитета у Београду, Статутом Фармацеутског факултета и Правилником о ближим условима избора у звање наставника на Фармацеутском
факултету), подносе се Архиви Факултета, Војводе
Степе 450, у року од 15 дана од дана објављивања
конкурса.
УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ЛИКОВНИХ УМЕТНОСТИ
11000 Београд, Париска 16
тел. 011/2181-214

Наставник у звању редовног професора
за ужу научну област Историја уметности,
за предмет Историја модерне и савремене
уметности
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме; научни назив
доктора наука и способност за наставни рад. Поред
општих услова кандидат треба да испуњава и услове предвиђене одредбама Закона о високом образовању и Статутом Универзитета уметности и Статутом
Факултета. Кандидати уз пријаву прилажу оверене
фотокопије дипломе историчара уметности, оверену фотокопију дипломе о завршеним докторским
научним студијама из области историје уметности
(модерна и савремена уметност), биографију, библиографију, списак објављених радова из области
за коју конкуришу на формулару који се може добити у секретаријату Факултета. Кандидати су дужни
да на расписани конкурс поднесу радове објављене
у међународним и домаћим часописима са рецензијама или радове саопштене на међународним или
домаћим скуповима, оригинално стручно остварење
односно руковођење или учешће у научним пројектима, објављени уџбеник, монографију, практикум
или другу научну публикацију за ужу научну област
за коју се бира.
Наставник у звању редовног професора за
ужу научну област Историја уметности, за
предмет Историја уметности новог века
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме; научни назив
доктора наука и способност за наставни рад. Поред
општих услова кандидат треба да испуњава и услове предвиђене одредбама Закона о високом образовању и Статутом Универзитета уметности и Статутом
Факултета. Кандидати уз пријаву прилажу оверене
фотокопије дипломе историчара уметности, оверену
фотокопију дипломе о завршеним докторским научних студијама из области историје уметности новог
века, биографију, библиографију, списак објављених
радова из области за коју конкуришу на формулару који се може добити у секретаријату Факултета.
Кандидати су дужни да на расписани конкурс поднесу радове објављене у међународним и домаћим
часописима са рецензијама или радове саопштене на
међународним или домаћим скуповима, оригинално
стручно остварење односно руковођење или учешће
у научним пројектима, објављени уџбеник, монографију, практикум или другу научну публикацију за ужу
научну област за коју се бира.
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Наставник у звању ванредног професора за
ужу научну област Методика
на период од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме; научни назив
доктора наука и способност за наставни рад. Право
учешћа на конкурс има лице које испуњава и услове
прописане Законом о високом образовању и Статутом Универзитета уметности и Статутом Факултета.
Кандидати уз пријаву прилажу оверену фотокопију
дипломе о завршеним редовним студијама ликовних или примењених уметности, оверену фотокопију
дипломе о стеченом научном степену доктора наука из области дидактичко-методичких наука - методика наставе ликовне културе, биографију, библиографију, списак радова на формулару који се може
добити у секретаријату Факултета. Кандидати су дужни да на расписани конкурс поднесу радове објављене у међународним и домаћим часописима са рецензијама или радове саопштене на међународним или
домаћим скуповима, оригинално стручно остварење
односно руковођење или учешће у научним пројектима, објављени уџбеник, монографију, практикум
или другу научну публикацију за ужу научну област
за коју се бира.
ОСТАЛО: Пријаве се подносе Факултету, на наведену
адресу, од 10 до 13 сати, у року од 15 дана од дана
објављивања конкурса. Информације на телефон:
011/218-1214.
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Каменичка 6
тел. 011/3021-137

Редовни професор за ужу научну област
Међународни економски односи - енглески
језик
УСЛОВИ: научни назив доктора наука и способност
за наставни рад. Поред наведених услова кандидати
треба да испуне и друге услове прописане одредбама
Закона о високом образовању, Статута Универзитета
у Београду, Статута Факултета, Критеријума за стицање звања наставника на Универзитету у Београду
и Критеријума за стицање звања наставника и сарадника на Економском факултету у Београду. Пријаве
на конкурс са доказима о испуњености услова достављају се на наведену адресу Факултета, соба 139, у
року од 15 дана од дана објављивања конкурса.
БОР
ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У БОРУ
19210 Бор, Војске Југославије 12

Наставник универзитета за ужу научну
област Индустријски менаџмент
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом
и Статутом Техничког факултета, као и Правилником
о стицању звања и заснивању радног односа универзитетских наставника на Универзитету у Београду, кандидат треба да испуњава и следеће посебне
услове за рад: VIII степен стручне спреме, докторат
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техничких наука из уже научне области Инжењерски менаџмент са завршеним техничким факултетом,
студијског програма Инжењерски менаџмент. Остали услови утврђени су одредбом члана 64 Закона о
високом образовању („Сл. гласник РС“, бр 44/2010)
и чл. 104, 105 и 108 Статута Техничког факултета у
Бору, као и Правилником о стицању звања и заснивању радног односа универзитетских наставника на
Универзитету у Београду.
Наставник универзитета за ужу научну
област Минералне и рециклажне
технологије
са непуним радним временом (50%)

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом
и Статутом Техничког факултета, као и Правилником
о стицању звања и заснивању радног односа универзитетских наставника на Универзитету у Београду, кандидат треба да испуњава и следеће посебне
услове за рад: VIII степен стручне спреме, докторат
научне области Рударство, са завршеним техничким факултетом, студијски програм Рударство, смера Припреме минералних сировина. Остали услови
утврђени су одредбом члана 64 Закона о високом
образовању („Сл. гласник РС“, бр 44/2010) и чл. 104,
105 и 108 Статута Техничког факултета у Бору, као и
Правилником о стицању звања и заснивању радног
односа универзитетских наставника на Универзитету
у Београду.
Наставник универзитета за ужу научну
област Прерађивачка металургија и
метални материјали
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом и Статутом Техничког факултета, као и Правилником о стицању звања и заснивању радног односа
универзитетских наставника на Универзитету у Београду, кандидат треба да испуњава и следеће посебне услове за рад: VIII степен стручне спреме, докторат техничких наука из научне области Металургије,
са завршеним техничким факултетом Металуршког
смера. Остали услови утврђени су одредбом члана
64 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“,
бр 44/2010) и чл. 104, 105 и 108 Статута Техничког
факултета у Бору, као и Правилником о стицању
звања и заснивању радног односа универзитетских
наставника на Универзитету у Београду.
Наставник универзитета за ужу научну
област Екстрактивна металургија и
металуршко инжењерство
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом
и Статутом Техничког факултета, као и Правилником
о стицању звања и заснивању радног односа универзитетских наставника на Универзитету у Београду, кандидат треба да испуњава и следеће посебне
услове за рад: VIII степен стручне спреме, докторат
техничких наука из научне области Металургије, са
завршеним техничким факултетом Металуршког смера. Остали услови утврђени су одредбом члана 64
Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр
44/2010) и члана 104, 105 и 108 Статута Техиичког
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Наука и образовање

факултета у Бору, као и Правилника о стицању звања
и заснивању радног односа универзитетских наставника на Универзитету у Београду.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс неопходно је доставити доказе о испуњености услова конкурса (биографија, списак радова, копије научних и стручних радова, диплома о одговарајућој стручној спреми, извод
из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, потврда надлежног органа непостојања сметње
из члана 62 став 4 Закона о високом образовању
(казнена евиденција МУП-а), документа у оригиналу или овереном препису и не старија од шест
месеци. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
бити разматране. Пријаве на конкурс са доказима о
испуњавању услова достављају се на адресу: Технички факултет у Бору, Војске Југославије 12, 19210
Бор. Рок за пријаву по конкурсу је 15 дана од дана
објављивања.
ОШ „СВЕТИ САВА“

19210 Бор, Моше Пијаде 31
тел. 030/421-688

Директор

на период од 4 године

УСЛОВИ: Потребно је да кандидат испуњава услове
прописане чланом 8 став 2, чланом 59 и чланом 120
Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013):
високо образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке
академске студије или специјалистичке струковне
студије), по пропису који уређује високо образовање
почев од 10. септембра 2005. године или да има
високо образовање стечено на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.
године, за наставника основне школе, педагога или
психолога; да има дозволу за рад (лиценцу), односно
положен стручни испит за наставника или стручног
сарадника; да има обуку и положен испит за директора установе. Како програм обуке за директора школе
и правилник о полагању испита за директора школе
нису донети, нити је Министарство просвете организовало полагање испита за директора школе, изабрани кандидат биће у обавези да у законском року
од доношења истих положи испит за директора; најмање 5 година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (доказ о
испуњености овог услова подноси се пре закључења
уговора о раду - лекарско уверење); да није осуђиван
правноснажном пресудом за кривична дела утврђена
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања (доказ прибавља школа);
држављанство Републике Србије; да зна језик на ком
се остварује образовно - васпитни рад. Уз пријаву
кандидат подноси: биографске податке, односно радну биографију; оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем високом образовању; оверену
фотокопију уверења о положеном стручном испиту
за наставника или стручног сарадника, односно испиБесплатна публикација о запошљавању

ту за лиценцу (дозвола за рад); оригинал или оверену фотокопију потврде о трајању рада у области
образовања на пословима образовања и васпитања; оригинал или оверену фотокопију уверења о
држављанству, не старије од 6 месеци; оригинал или
оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверену фотокопију уверења да се
против учесника конкурса не води судски поступак за
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Рок
за пријављивање је 15 дана од дана објављивања.
Непотпуне и неблаговремено пријаве неће бити разматране. Пријаве се достављају на адресу школе
поштом, у затвореној коверти, са назнаком: „За конкурс за директора школе“. Контакт: ossvetisavabor@
ptt.rs.
Ч АЧ А К
ОСНОВНА ШКОЛА „МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ“
32240 Лучани, 4. децембра 35
тел. 032/817-412
e-mail: oslucani@gmail.com

Наставник српског језика

са 94% радног времена, на одређено време до
31.08.2015. године, за рад у издвојеном одељењу у
Марковици

УСЛОВИ: На конкурс се могу пријавити кандидати који
поред општих услова предвиђених законом испуњавају и посебне услове прописане одредбама чл. 8 и
чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/2011 и 55/13)
и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл.
гласник РС“, бр. 11/12 и 15/13). Уз пријаву на конкурс приложити и одговарајућу документацију којом
се доказује испуњеност прописаних услова: диплому
о стеченом одговарајућем образовању, потврду да
кандидат има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи током студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у
установи, у складу са Европским системом преноса
бодова; уверење о држављанству; извод из матичне
књиге рођених. Документација се доставља у овереним фотокопијама и иста се не враћа кандидатима.
Доказ о испуњености услова о психичкој, физичкој и
здравственој способности подноси се пре закључења
уговора о раду. Уверење о неосуђиваности прибавља
школа по службеној дужности. Конкурс је отворен 8
дана од дана објављивања. Неблаговремене пријаве,
пријаве без доказа о испуњавању свих услова конкурса, као и пријаве са неовереном документацијом,
неће се разматрати.

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом
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КИКИНДА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„НАШИ БИСЕРИ“
24420 Кањижа, Карађорђева 30
тел. 024/874-380

Спремачица

на одређено време до повратка одсутне запослене, а
најдуже до 26.06.2015. године, у објекту у Кањижи

УСЛОВИ: I степен стручне спреме; да кандидат 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. Уз
пријаву на конкурс кандидат треба да достави: доказ
о стручној спреми (оверена фотокопија сведочанства), уверење о држављанству (фотокопија), извод
из матичне књиге рођених (фотокопија). Лекарско
уверење доставља се пре закључења уговора о раду.
Извод из казнене евиденције установа ће прибавити
службеним путем. Пријаве са потребном документацијом доставити на горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс - спремачица“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.
ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“
24420 Кањижа, Школски трг1
тел. 024/874-070

Директор

на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: да је лице држављанин Републике Србије;
да је стекло одговарајуће високо образовање из члана 8 став 2 Закона, за наставника ове школе и подручја рада, за педагога и психолога; да има дозволу
за рад (лиценцу) за наставника, педагога и психолога; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђивано
правоснажном пресудом за кривична дела из члана 120 став 1 тачка 3 Закона; најмање пет година
рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да
има обуку и положен испит за директора установе,
да зна мађарски језик. Уз пријаву кандидат подноси доказе о испуњавању појединих услова конкурса,
у виду оверених фотокопија одговарајућих исправа,
и то: уверење о држављанству, диплому, дозволу за
рад, односно уверење о законито положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу, лекарско
уверење од чијег издавања није прошло више од 6
месеци (овај доказ подноси изабрани кандидат, пре
закључења уговора о раду), доказ да није осуђиван
правоснажном пресудом за кривична дела прописана
законом (прибавља установа само за кандидата који
је изабран, пре доношења одлуке школског одбора), потврду о раду са подацима о дужини трајања
и пословима које је обављао, биографију са кратким
прегледом кретања у служби. Пошто се образовно-васпитни рад у школи остварује и на мађарском
језику, кандидати морају имати доказ о знању језика,
сходно члану 120 став 1 тачка 5 Закона. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се узимати у разма-
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трање. Пријава са наведеним доказима подноси се на
горенаведену адресу школе, са назнаком: „Конкурс
за директора“, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.
К РА Г У Ј Е В А Ц
ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
34000 Крагујевац, Јована Цвијића бб
тел. 034/500-125, 500-126

Наставник у звање ванредног професора за
ужу уметничку област Клавир (Клавирска
музика)
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Доктор уметности из уже уметничке
области за коју се бира или високо образовање првог
степена и уметничка дела која представљају самосталан допринос уметности. Општи и посебни услови предвиђени су чл. 64 и чл. 65 Закона о високом
образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005, 100/07,
97/08, 44/2010, 93/2012, 89/2013 и 99/2014), Статутом Универзитета у Крагујевцу (пречишћен текст
бр. II-01-12 од 09.01.2014.) - (www.kg.ac.rs) Статутом
Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу (пречишћен текст, бр. 01-1739 од 17.06.2013. године) (www.filum.kg.ac.rs), Одлуком о изменама и допунама
Статута ФИЛУМ-а, бр. 01-4325 од 18.11.2013. године,
Одлуком о изменама и допунама Статута ФИЛУМ-а,
(бр. 01-4874 од 08.12.2014. године) -(www.filum.kg.ac.
rs), Законом о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/2005,
61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014), Правилником
о начину и поступку заснивања радног односа и стицању звања наставника Унивезитета у Крагујевцу
(пречишћен текст, бр. I-01-13 од 10.01.2014. године
и другим актима Факултета и Универзитета у Крагујевцу).
ОСТАЛО: Документа која је потребно доставити:
пријава на конкурс; биографија и стручна биографија (на CD-у и у штампаној форми); оверене копије
диплома свих нивоа студија; оверена копија извода
из матичне књиге рођених; уверење о држављанству
(оригинал); потврда надлежног органа (полицијске
управе) да кандидат није осуђиван за кривична дела
предвиђена чланом 62 став 4 Закона о високом образовању (оверена копија); мишљење студената формирано на основу анкете (за кандидате који имају
педагошко искуство у звању доцента у високошколској установи). Фотокопије докумената морају бити
оверене и не старије од 6 месеци. Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и документација кандидата
који не испуњавају услове конкурса неће се узимати у
разматрање. Сва документација и радови достављају
се Служби за опште и правне послове ФИЛУМ-а, у
згради Друге крагујевачке гимназије или поштом на
горенаведену адресу. Рок за подношење пријава је
15 дана од дана објављивања конкурса.

Посао се не чека,
посао се тражи
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ОСНОВНА ШКОЛА
„19. ОКТОБАР“

34209 Маршић, тел. 060/3683-588

Директор

на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба да
испуни следеће услове: одговарајуће високо образовање из члана 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања, за наставника основне
школе, педагога или психолога; да има дозволу за
рад 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; 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 знање језика на коме се изводи
образовно-васпитни рад у школи (уколико одговарајуће знање није стечено на том језику) и да има
држављанство Републике Србије. Уз пријаву на конкурс кандидат за директора школе у обавези је да
приложи следећа документа: оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; оверен препис или оверену фотокопију уверења
о положеном стручном испиту, односно испиту за
лиценцу; потврду да има најмање пет година рада
у области образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања; доказ о знању језика на
коме се изводи образовно-васпитни рад у школи (уколико одговарајуће знање није стечено на том језику);
уверење о држављанству Републике Србије; извод
из матичне књиге рођених; радну биографију, оквирни план рада за време мандата и доказе о организационим способностима. Доказ о неосуђиваности и
доказ о непостојању дискриминаторног понашања од
стране кандидата за директора прибавља школа, пре
доношења одлуке о избору. Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности кандидат
је дужан да достави пре закључења уговора о раду.
Програм обуке за директора школе и Правилник о
полагању испита за директора школе нису донети, па
ће изабрани кандидат бити у обавези да у законском
року положи испит за директора. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.
Ближе информације о конкурсу могу се добити код
секретара школе и на телефон: 060/368-35-88. Пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса слати
са назнаком „Конкурс за директора“ на горенаведену адресу школе или предати непосредно секретару
школе. Рок за пријаву је 15 дана.
КРУШЕВАЦ
ГИМНАЗИЈА

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

Професор математике

на одређено време до повратка радника са боловања

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен одговарајући факултет сходно Правилнику о врсти струБесплатна публикација о запошљавању

чне спреме наставника и стручних сарадника; да је
држављанин Републике Србије. Потребна документација: диплома (оверена копија), ако је положен испит
за лиценцу - уверење о положеном испиту (оверена копија), уверење о држављанству, извод из књиге рођених, извод из казнене евиденције полиције.
У молби обавезно навести да ли је обављено тестирање у Националној служби за запошљавање и ако
јесте када.
ЛЕСКОВАЦ
ОШ „СВЕТИ САВА“

Гложане, 16210 Власотинце

Наставник историје

на одређено време до повратка запосленог са
функције, са 70% радног времена

УСЛОВИ: да кандидат поседује одговарајуће образовање из члана 8 став 2 и 4 Закона о основама система образовања и васпитања и члана 3 Правилника о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник
РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012 и 15/2013); да
испуњава остале услове прописане чланом 120 став
1 Закона о основама система образовања и васпитања; образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина стечено на високошколској
установи у току студија или након дипломирања од
најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова.
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана
објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Потпуна пријава
треба да садржи: краћу биографију (кандидати достављају уз пријаву), фотокопију дипломе о стеченом
одговарајућем образовању (кандидати достављају уз
пријаву), доказ о поседовању држављанства Републике Србије - уверење о држављанству, не старије
од 6 месеци и извод из матичне књиге рођених (кандидати достављају уз пријаву); потврду високошколске установе да кандидат има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина
стечено на високошколској установи у току студирања или након дипломирања од најмање 30 бодова
и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова (кандидати достављају
уз пријаву). Доказ о поседовању психичке, физичке
и здравствене способности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) - подноси само изабрани
кандидат, пре закључења уговора о раду, а уверење
да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом
за кривична дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања - прибавља школа. Уколико кандидат није
стекао образовање на српском језику, у обавези је да
достави доказ да је положио испит из српског језика
по програму одговарајуће високошколске установе.
У поступку одлучивања о избору кандидата вршиће
се претходна провера психофизичких способности
кандидата који уђу у ужи избор, од стране надлежне службе за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака. Пријаве послати на адресу:
ОШ „Свети Сава“, Гложане, 16210 Власотинце. Ближе
информације о конкурсу могу се добити код секретара школе и путем телефона: 016/3869-982.
08.04.2015. | Број 616-617 |
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ЛОЗНИЦ А
ОШ „14. ОКТОБАР“

15311 Драгинац
тел. 015/854-042, 854-112

Директор

на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове из члана 8 ст. 2, чланови 59, 120 и 122 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“,
бр. 72/09, 52/11 и 55/13.); да има одговарајуће високо образовање стечено на студијама другог степена
(мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије),
по пропису који уређује високо образовање почев од
10. септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10 септембра
2005. године; да испуњава услове за рад наставника основне школе, за педагога и психолога; да има
дозволу за рад, лиценцу; да има савладану обуку и
пложен испит за директора установе, (програм обуке
за директора школе и Правилник о полагању испита
за директора школе нису донети, па ће изабрани кандидат бити у обавези да положи испит за директора
у року од годину дана од ступања на дужност, тј. од
дана доношења подзаконског акта којим се регулише
ова материја); да има најмање 5 година рада у установи образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да је држављанин РС; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена чланом
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања(„Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11
и 55/13) - уверење прибавља школа; да зна језик на
коме се остварује образовно-васпитни рад, односно
српски језик. Уз пријаву кандидат је у обавези да приложи: оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; оверену фотокопију уверења
о положеном стручном испиту, дозволи за рад; потврду да има најмање пет година рада у области образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања (подноси се у оригиналу); уверење о
држављанству (оригинал или оверену фотокопију,
не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге
рођених (оригинал, не старији од 6 месеци); уверење
суда да се против лица не води поступак (оригинал,
не старији од 6 месеци); лекарско уверење да има
психичку физичку и здравствену спсособност за рад
са децом и ученицима (не старије од 6 месеци) доставља кандидат кога изабере Школски одбор, пре
слања документације на сагласност министру); биографију са кратким прегледом рада у служби (радна
биографија); предлог плана рада директора за време
мандата. Докази о испуњавању услова могу се поднети и у овереној фотокопији. Фотокопије које нису
оверене од стране надлежног органа неће се узети у
разматрање. Пријаве са доказима слати у затвореним
ковертама, на адресу школе, са назнаком: „За конкурс за директора школе - не отварај“, у року од 15
дана од дана објављивања конкурса. Решење о избору директора се доставља свим учесницима конкурса, у року од 8 дана од дана протека рока из члана
60 став 8 Закона о основама система образовања и
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васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 7/29, 52/11 и 55/13).
Непотпуне и неблаговремене пријаве Школски одбор
неће разматрати.
СРЕДЊА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ“
15320 Љубовија, Дринска бб
тел. 015-561-773

Директор

на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана 8 ст. 2 чл. 59 и чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.
72/09, 52/11 и 55/13); да је стекао високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или
специјалистичке струковне студије) по пропису који
уређује високо образовање почев од 10. септембра
2005. године или на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10 септембра 2005. године; да испуњава услове за наставника средње школе,
подручје рада гимназија општи тип, подручје рада
економија, право и администрација образовни профил економски техничар, подручје рада трговина,
угоститељство и туризам – образовни профил туристички техничар, трговац, конобар и кувар, педагога
или психолога; да има дозволу за рад, лиценцу; за
наставника, педагога или психолога; најмање 5 година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања;
да има психичку, физичку и здравствену спосбност за
рад са децом и ученицима; да је држављанин РС; да
зна српски језик на коме се обавља образовно васпитни рад у школи; да није осуђиван правоснажном
пресудом за кривична дела утврђена чланом 120 ст. 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13);
обука и пложен испит за директора (програм обуке
за директора школе и подзаконски акти о полагању
испита за директора школе нису донети, па ће изабрани кандидат бити у обавези да положи испит кад
се створе услове).
ОСТАЛО: Уз пријаву на конурс са кратким прегледом кретања у служби кандидат је дужан да поднесе: оверену копију дипломе о стеченом високом
образовању; оверену копију уверења о положеном
стручном испиту, лиценца за рад; доказ о радном
стажу у области образовања и васпитања; уверење
о држављанству (не старије од 6 месеци); извод из
матичне књиге рођених (не старији од 6 месеци);
лекарско уверење као доказ о психичкој, физичкој
и здравственој спсособности за рад са децом и ученицима; уверење да се не води кривични поступак
код надлежног суда; уверење о неосуђиваности у
складу са законом прибавља школа; доказ о познавању језика на ком се остварује обазовно васпитни
рад (уколико одговарајуће образовање није стечено
на српском језику). Пријаве са потребном документацијом о испуњености услова подносе се лично или
поштом на адресу школе, са назнаком: „Конкурс за
директора“, у року од 15 дана од дана објављивања
конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се разматрати.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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НИШ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
18000 Ниш, Вишеградска 33
тел. 018/533-015

Наставник у звању ванредног професора за
ужу научну област Теоријска физика
на Департману за физику, на одређено време од 60
месеци

УСЛОВИ: доктор физичких наука. Кандидат уз пријаву
треба да достави: биографију; оверен препис дипломе о докторату; списак научних радова са библиографским подацима, као и саме радове (списак радова доставити и у електронском облику, за сваки рад у
часопису навести одговарајући линк). Рок за пријаву
на конкурс: 15 дана.
ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“

18226 Алексиначки Рудник, Трг рудара бб

женим испитима из педагогије и психологије у току
студија или доказ о положеном стручном испиту,
односно испиту за лиценцу. Проверу психофизичке
способности кандидата који испуњавају услове конкурса, а који су се благовремено и са потпуном документацијом пријавили на конкурс и који уђу у ужи
избор, извршиће Национална служба за запошљавање у Нишу, применом стандардизованих поступака. Доказ о знању језика су у обавези да доставе
само они кандидати који одговарајуће образовање
нису стекли на српском језику (доказ о положеном
испиту из српског језика по програму одговарајуће
високошколске установе). Конкурсна документација
се не враћа. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће бити разматране.
ОШ „СВЕТИ САВА“

18227 Суботинац, Рударска бб
тел. 018/877-651

Наставник енглеског језика

Наставник француског језика

са 99% радног времена, на одређено време
ради замене одсутног запосленог преко 60 дана
(мировање радног односа)

Наставник енглеског језика

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове
прописане чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013): одговарајуће
образовање у складу са Правилником о степену и
врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012 и 15/2013), Правилником о степену и врсти образовања наставника који
изводе образовно-васпитни рад из изборних предмета у основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012 и 15/2013) и према
члану 8 Закона о основама система образовања и
васпитања, да је лице стекло одговарајуће образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или
специјалистичке струковне студије), по пропису који
уређује високо образовање, почев од 10. септембра
2005. године или на основним студијама у трајању
од најмање 4 године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године.
Наведена лица морају да имају образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина
стечено на високошколској установи у току студија
или након дипломирања, од најмање 30 бодова и 6
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова (доказ прибавља кандидат од
надлежне високошколске установе). Сходно члану
121 Закона о основама система образовања и васпитања наставник који је у току студија положио испите
из педагогије и психологије или је положио стручни
испит за лиценцу, сматра се да има образовање из
члана 8 став 4 закона (потврда о положеним испитима из педагогије и психологије или доказ о поседовању лиценце); психичка, физичка и здравствена
способност за рад са 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

са 44,44% радног времена, на одређено време до
повратка запослене са одсуства
са 30% радног времена, на одређено време до
повратка запослене са породиљског одсуства

УСЛОВИ: Кандидат треба да поседује одговарајуће
образовање прописано чланом 8 Закона о основама система образовања и васпитања (на студијама
другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке
струковне студије), по пропису који уређује високо
образовање почев од 10. септембра 2005. године или
на основним студијама у трајању од најмање четири
године, по пропису коју је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године) и у складу са
Правилником о врсти стручне спреме наставника и
стручних сарадника у основној школи); психичка,
физичка и здравствена способност за рад са децом
и ученицима; 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 по службеној дужности); држављанство Републике Србије;
знање језика на ком се остварује образовно-васпитни
рад (доказује се дипломом о стеченом образовању);
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи
у току студија или након дипломирања, од најмање
30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу
са Европским системом преноса бодова. Кандидат
уз пријаву треба да достави: оверену фотокопију
дипломе о стеченом образовању; уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности (доставља
само изабрани кандидат, пре закључења уговора о
раду); уверење о држављанству РС (не старије од
6 месеци); оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених (искључиво на новом
обрасцу са холограмом); потврду високошколске
установе о стеченом образовању из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина, од најмање
30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са
ЕСПБ, односно уверење или други документ о полоБесплатна публикација о запошљавању
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Републике Србије; знање језика на ком се остварује васпитно-образовни рад (диплома о завршеном
образовању на српском језику). Уз пријаву доставити: кратку биографију (CV); оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; уверење
о држављанству (не старије од 6 месеци); извод
из матичне књиге рођених; 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 6 бодова праксе у установи, у складу са
Европским системом преноса бодова (издаје надлежна високошколска установа) или потврда факултета
о положеним испитима из педагогије и психологије
или доказ о положеном стручном испиту/лиценци.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.
Секретар

на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства

УСЛОВИ: дипломирани правник - мастер или дипломирани правник који је стекао високо образовање на
основним студијама у трајању од најмање 4 године;
најмање годину дана радног искуства у струци или
на пословима секретара школе. Уз пријаву доставити: оригинал или оверену фотокопију дипломе; оригинал или оверену фотокопију извода из матичне
књиге рођених (нови образац); оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству (не старије од 6 месеци); лекарско уверење (не старије од
6 месеци); доказ о радном искуству (оверена фотокопија радне књижице). Уверење о неосуђиваности за
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања прибавља школа. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће бити разматране.
НОВИ ПА ЗАР
ОШ „СЕЛАКОВАЦ“

36300 Нови Пазар, Дубровачка 408
тел. 020/5335-200

Наставник биологије
са 60% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове на основу члана 120 Закона о основама система
образовања и васпитања: да поседује одговарајуће
образовање, 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, зна језик на коме се
остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да поднесу: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, оверен препис/фотокопијау дипломе о стеченој стручној
спреми, потврду да кандидат има образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина
стечено на високошколској установи у току студија
или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова. Доказ о психичкој, физичкој и
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здравственој способности доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Доказ о неосуђиваности, из члана 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, прибавља
установа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узети у разматрање. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе и путем
телефона: 020/5335-200. Пријаве на конкурс слати
у року од 8 дана од дана објављивања, лично или
на адресу школе: ОШ „Селаковац“, Дубровачка 408,
36300 Нови Пазар.
НОВИ СА Д
ГИМНАЗИЈА „ИСИДОРА СЕКУЛИЋ“
21000 Нови Сад, Владике Платона 2
тел. 021/457-132
e-mail: gimnazis@open.telekom.rs

Директор

на период од 4 године

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или
специјалистичке струковне студије), 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;
лице које испуњава услове за наставника гимназије,
педагога или психолога; лице које има дозволу за
рад; лице које има обуку и положен испит за директора установе; најмање 5 година рада у установи на
пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања; лице које има има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије;
да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. Документа која се достављају уз пријаву за
конкурс: оверена фотокопија дипломе о стеченом
одговарајућем високом образовању, оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту (дозвола за рад - лиценца), оверена фотокопија уверења
о положеном испиту за директора установе (пријава
која не буде садржала уверење о положеном испиту за директора школе неће се сматрати непотпуном,
а изабрани кандидат биће у обавези да у законском
року положи испит за директора школе); доказ о радном стажу, оверена фотокопија радне књижице са
подацима о кретању у служби, уверење о држављанству Републике Србије, не старије од 6 месеци, извод
из матичне књиге рођених, биографија са кратким
прегледом кретања у служби и предлогом програма
рада директора школе. Уверење да кандидат није
осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела
утврђена у члану 120 став 1 тачка 3. Закона о основама система образовања и васпитања - прибавља
установа. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са децом и ученицима - доставља
изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду.
Рок за пријављивање кандидата је 15 дана од дана
објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће бити разматране. Пријаве се достављају
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на адресу: Гимназија „Исидора Секулић“, Нови Сад,
Владике Платона 2, са назнаком: „Конкурс за директора“. Ближа обавештења могу се добити у секретаријату школе, телефон: 021/457-132.
AKADEMIJA „AGENT OXFORD“

35000 Јагодина, Кнегиње Милице 21
тел. 060/3010-584
e-mail: ana.milojevic@academijaoxford.com

Професор немачког језика
за рад у Новом Саду

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, у занимању:
дипломирани професор немачког језика и књижевности, мастер професор немачког језика и књижевности. Слање пријаве за запослење мејлом, јављање
кандидата на контакт тел. 060/3010-584, лице за
контакт Ана Милојевић или на тел. 069/3050-584,
лице за контакт Дарко Радовановић. Достављање
радних биографија на увид. Рок за пријављивање је
13.04.2015. године.
ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

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

Наставник у звање доцента или ванредног
професора за ужу област Производни
системи, организација и менаџмент Осигурање и управљање ризиком
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, струке индустријског инжењерства и менаџмента, 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
Телекомуникације и обрада сигнала
са 67% радног времена

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, област телекомуникације и обрада сигнала, услови прописани чланом 64 Закона о високом образовању и општим актима Универзитета у Новом Саду, односно Факултета
техничких наука.
Наставник у звање доцента или ванредног
професора за ужу област Процесна техника
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, техничке
струке, 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 датум објављивања конкурса) и доказе о
испуњености услова конкурса: краћу биографију, оверене фотокопије диплома и додатка дипломи, оригинални доказ о држављанству, оригинални извод из
матичне књиге рођених, уверење из суда да против
кандидата није донето решење о спровођењу истраге, није подигнута оптужница или поднет оптужни
предлог за кривична дела за које се гоњење предуБесплатна публикација о запошљавању

зима по службеној дужности, 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.
ПАНЧЕВО
ОСНОВНА ШКОЛА „САВА ВЕЉКОВИЋ“
26354 Добрица, Светог Саве 408

Наставник српског језика и књижевности
са 95% радног времена, на одређено време до
повратка запослене са породиљског одсуства

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће
услове: да имају одговарајуће образовање сходно
члану 8 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/2011 и
55/13) и сходно Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи („Службени гласник РС“, бр. 11/12 и 15/13);
да имају психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом. Кандидат треба да испуњава услове утврђене чланом 120 Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр.
72/09, 52/2011 и 55/2013). Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: уверење о држављанству
- оригинал или оверену фотокопију не старију од 6
месеци, извод из матичне књиге рођених, оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми,
уверење о положеном стручном испиту (ако поседује). Уверење о неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног понашања прибавља школа, а доказ
о поседовању психичке, физичке и здравствене способности доставља кандидат пре закључења уговора
о раду. Потписану пријаву на конкурс, са пратећом
документацијом (оригинали или оверене фотокопије,
не старије од 6 месеци), кандидати треба да доставе
у року од 8 дана од дана објављивања конкурса, на
адресу: ОШ „Сава Вљковић“, Светог Саве 408, 26354
Добрица. Ближе информације могу се добити на број
телефона: 013/658-009. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
ПОЖ АРЕВАЦ
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЛАНЕ“
12240 Кучево, Браће Ивковић 2
тел. 012/852-366

Васпитач

3 извршиоца

УСЛОВИ: више образовање, високо образовање стечено на студијама првог степена, другог степена или
студијама у трајању од три године, одговарајуће
струке.
Медицинска сестра
2 извршиоца

УСЛОВИ: средња стручна спрема здравствене струке
- медицинска сестра васпитач, са четвртим степеном
стручне спреме.
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Кувар
УСЛОВИ: завршена средња школа са стеченим
звањем кувара, са трећим или четвртим степеном
стручне спреме.
Домар - ложач
УСЛОВИ: трећи или четврти степен стручне спреме
стечен после завршене средње школе машинске или
сродне струке, са положеним испитом за руковаоца
централног грејања.
Спремачица
УСЛОВИ: завршена основна школа.
ОСТАЛО: да кандидат 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; држављанство Републике Србије;
да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву кандидат подноси оригинале или
оверене фотокопије следећих докумената: дипломе
о стручној спреми, извода из матичне књиге рођених (не старији од 6 месеци или трајни), уверења о
држављанству (не старије од 6 месеци). Остале доказе кандидати прилажу накнадно, пре закључења
уговора о раду, или их прибавља установа. Рок за
пријаву је 15 дана од дана објављивања у огласаним
новинама „Послови“.
ОСНОВНА ШКОЛА
„ДРАЖА МАРКОВИЋ РОЂА“
12312 Смољинац
тел. 012/283-232, 012/238-328

Наставник историје

са 35% радног времена, на одређено време ради
замене одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће
услове (у складу са чланом 8 став 2 тачке 1 и 2 и
став 4, чланом 120, 121 став 9 и 10 и чланом 130
став 3, 4 и 5 Закона о основама система образовања
и васпитања „Службени гласник РС“, број 72/09,
52/11 и 55/13) и у складу са Правилником о степену
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС“, број 11/12 и
15/13): да имају одговарајуће образовање; да имају
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 имају држављанство
Републике Србије, да знају језик на коме се остварује образовно-васпитни рад да имају образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања. Рок за пријављивање
на конкурс је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да
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приложе: доказ о поседовању држављанства Републике Србије (оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству), оверену фотокопију дипломе
о стеченој стручној спреми, као и оверену фотокопију додатка дипломи уколико је додатак издат кандидату, доказ о стеченом образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина (оверена
фотокопија индекса или оригинал - оверена фотокопија уверења о положеним испитима високошколске
установе (за кандидате који су у току студија положили испит из психологије и педагогије и за кандидате
који су образовање из наведених дисциплина стекли
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), оверена фотокопија исправе
о лиценци за кандидате који су положили стручни
испит односно испит за лиценцу). Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе
и преко телефона: 012/283-232 и 012/283-328.
СОМБОР
ШКОЛА ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ
25000 Сомбор, Лазе Костића 3
тел. 025/437-574

Директор

на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: одговарајуће образовање из чл. 8 став 2 ЗОСОВ-а
за наставника основне школе, за педагога и психолога; да поседује лиценцу, односно положен стручни испит и да испуњава остале услове за наставника
или стручног сарадника; најмање 5 година рада на
пословима у области образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања из чл. 8 став 2
ЗОСОВ-а; да има држављанство Републике Србије;
да не постоје законске сметње за пријем у радни
однос у складу са чл. 120 став 1 тачка 3 ЗОСОВ-а. Уз
пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: уверење о држављанству, не старије од 6 месеци; оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми;
оверену фотокопију потврде о положеном испиту за
лиценцу, односно стручном испиту; уверење о неосуђиваности; потврду о радном искуству; преглед кретања у служби са биографским подацима. Директор
заснива радни однос на неодређено време, а бира
се на период од 4 године. Пријаве се предају лично
код секретара школе или поштом, са назнаком: „За
конкурс“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање. Рок за пријаву је 15 дана од
објављивања у листу „Послови“.
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утисак је
најважнијибудите
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СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ОСНОВНА ШКОЛА
„ДОБРОСАВ РАДОСАВЉЕВИЋ НАРОД“
22202 Мачванска Митровица
тел. 022/610-321
факс: 022/651-820
e-mail: osdrnmm@hotmail.com

Директор

на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: да кандидати имају одговарајуће високо образовање: на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске
студије или специјалистичке струковне студије), по
пропису који уређује високо образовање почев од
10. септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10. септембра
2005. године; да имају одговарајуће образовање из
члана 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања, за наставника ове врсте школе и
подручја рада или за педагога и психолога; да поседују лиценцу, односно положен стручни испит, обуку
и положен испит за директора установе (с обзиром
да програм обуке за директора школе и Правилник
о полагању испита за директора школе нису донети, изабрани кандидат ће бити у обавези да савлада
обуку и положи испит за директора на начин и у року
који пропише министар); да имају најмање 5 година
рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; 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 имају држављанство Републике Србије; да знају језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс кандидати
треба да приложе: оверену фотокопију дипломе о
стеченом одговарајућем образовању, оверену фотокопију уверења о положеном испиту за лиценцу,
односно стручном испиту, уверење о радном искуству
у трајању од најмање 5 година у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања, доказ о држављанству Републике Србије (уверење о држављанству, оригинал
или оверену фотокопију, не старије од 6 месеци),
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију, не старије од 6 месеци); уколико
одговарајуће образовање није стечено на српском
језику, кандидати достављају доказ одговарајуће
високошколске установе о познавању језика на ком
се изводи образовно-васпитни рад; преглед кретања
у служби са биографским подацима и предлогом
оквирног програма рада директора школе за време
мандата; доказ о физичкој, психичкој и здравственој
способности за рад са децом и ученицима изабрани
кандидат је дужан да достави пре закључења уговора о раду (не старије од 6 месеци); доказ да кандидат
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања школа прибавља по службеној дужности, подношењем захтева ПУ ради издавања извода из казнене евиденције.
Бесплатна публикација о запошљавању

Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана
објављивања конкурса у публикацији „Послови“.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у
разматрање. Пријаве са конкурсном документацијом
се достављају секретаријату школе или путем поште
на адресу школе. Лице за контакт: Милена Прерад.
ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
„ВУК КАРАЏИЋ“
Стара Пазова, Светосавска 5
тел/факс: 022/310-035
ekonomskas@open.telekom.rs

Директор

на период од четири године

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће
услове: да имају одговарајуће високо образовање:
1) на студијама другог степена (мастер академске
студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који
уређује високо образовање почев од 10. септембра
2005. године; 2) на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године;
да имају дозволу за рад, обуку и положен испит за
директора; да имају најмање пет година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања; 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 тач-
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ка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да имају држављанство Републике Србије; да
знају језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад. Директор се бира на период од четири године. Уз пријаву кандидат треба да приложи: оверену копију дипломе о стеченом образовању; доказ о
поседовању лиценце за рад; доказ о радном стажу у
области образовања; доказ о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са ученицима; уверење да није осуђиван, у складу са законом; уверење
о држављанству Републике Србије; извод из матичне
књиге рођених и биографију са кратким прегледом
кретања у служби и предлогом програма рада директора школе. Пријава са доказима о испуњавању услова подноси се на адресу: ЕТШ „Вук Караџић“, Стара
Пазова, Светосавска 5, са назнаком: „За конкурс за
директора“. Рок за пријављивање на конкурс је 15
дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Ближе
информације о конкурсу могу се добити код секретара школе, на број телефона: 022/310-035.
СУБОТИЦА
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ
НА МАЂАРСКОМ НАСТАВНОМ ЈЕЗИКУ
24000 Суботица, Штросмајерова 11

Расписује конкурс за заснивање радног односа и стицање звања наставника Универзитета
за ужу научну област:
Музичка култура са методиком наставе сва звања
за рад на мађарском наставном језику

УСЛОВИ: завршена академија уметности (одсек
музичке уметности) или факултет музичке уметности,
а остали услови за избор наставника факултета
предвиђени су одредбама Закона о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/2005, 100/2007
аутентично тумачење и 97/2008 и 44/2010, 93/2012,
89/2013, 99/2014) и општима актима Универзитета
у Новом Саду и Учитељског факултета на мађарском наставном језику у Суботици. У звање наставника може бити избарано лице које није правоснажном пресудом осуђено за кривично дело против
полне слободе, фалсификовања јавне исправе коју
издаје високошколска установа или примања мита у
обављању послова на факултету. Пријаве кандидата
са прилозима: биографија, дипломе о одговарајућој
стручној спреми - оверене копије, извод из матичне
књиге рођених - оргинал или оверена копија, уверење о држављанству - оргинал или оверена копија,
списак научних - уметничких радова, радови, лекарско уверење, уверење о неосуђиваности од СУП-а,
подносе се Учитељском факултету на мађарском
наставном језику у Суботици, на адресу: Штросмајерова 11, у року од 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узимати у обзир.
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AKADEMIJA „OXFORD AGENT“ DOO
35000 Јагодина, Кнегиње Милице 21/8
тел. 060/301-05-84, 069/305-05-84

Професор немачког језика
на одређено време
за рад у Суботици

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, филолог, смер
немачки језик; без обзира на радно искуство, радно ангажовање на привремено-повременим пословима; знање немачког језика - виши ниво. Јављање
кандидата на горенаведени контакт телефон, или
мејлом: ana.milojevic@akademijaoxford.com, darko.
radovanovic@akademijaoxford.com. Оглас остаје отворен до 13.04.2015. године.
ШАБАЦ
ОШ „ЛАЗА К. ЛАЗАРЕВИЋ“
15357 Клење, Дринска 1
тел. 015/457-737

Директор

на период од четири године

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове прописане
чланом 59, чланом 8 став 2 и чланом 120 Закона о
основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13); одговарајуће високо образовање за наставника основне
школе, педагога или психолога стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке
струковне студије), по пропису који уређује високо
образовање почев од 10. септембра 2005. године или
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 система образовања и
васпитања; да има 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. Уз пријаву на конкурс кандидат
обавезно подноси: доказ о држављанству (оригинал
уверења о држављанству или оверена фотокопија,
не старија од 6 месеци); извод из матичне књиге
рођених на новом трајном обрасцу (оригинал или
оверена фотокопија); оверену фотокопију дипломе о стеченом високом образовању (не старије од 6
месеци); оверену фотокопију уверења о положеном
испиту за лиценцу, односно стручном испиту - дозволи за рад (не старије од 6 месеци); потврду о раду
у области образовања и васпитања након стицања
одговарајућег образовања и васпитања; уверење да
није покренут кривични поступак и да није покренута
истрага (не старије од шест месеци); биографију са
кратким прегледом кретања у служби и предлогом
програма рада директора школе. Лекарско уверење
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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да има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима (не старије од шест
месеци), доставља кандидат који одлуком школског
одбора буде изабран за директора, пре закључења
уговора о раду. Уверење да кандидат није осуђиван
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена
у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања прибавља школа по
службеној дужности, пре доношења одлуке о избору
кандидата. Кандидати који су одговарајуће образовање стекли на српском језику не достављају доказ о
познавању језика на којем се изводи образовно-васпитни рад. Директор школе се бира на период од
четири године. Рок за пријављивање на конкурс је 15
дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве
са потребном документацијом слати препорученом
пошиљком на адресу школе. Уз пријаву на конкурс
кандидат обавезно подноси: доказ о држављанству
(оригинал уверење о држављанству или оверена
фотокопија не старија од 6 месеци); извод из матичне
књиге рођених на новом трајном обрасцу (оригинал
или оверена фотокопија); оверену фотокопију дипломе о стеченом високом образовању (не старије од 6
месеци); оверену фотокопију уверења о положеном
испиту за лиценцу, односно стручном испиту - дозволи за рад (не старије од 6 месеци); потврду о раду
у области образовања и васпитања након стицања
одговарајућег образовања и васпитања; уверење да
није покренут кривични поступак и да није покренута
истрага (не старије од шест 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 шест
месеци), доставља кандидат који одлуком школског
одбора буде изабран за директора, пре закључења
уговора о раду. Уверење да кандидат није осуђиван
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена
у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, прибавља школа по
службеној дужности, пре доношења одлуке о избору.
Кандидати који су одговарајуће образовање стекли
на српском језику не достављају доказ о познавању
језика на којем се изводи образовно-васпитни рад.
Директор школе се бира на период од четири године.
Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана
објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање. Пријаве са потребном
документацијом слати препорученом пошиљком на
адресу школе или предати непосредно секретару
школе.

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом

Бесплатна публикација о запошљавању

ОШ „МАЈУР“

15353 Мајур, Светог Саве 4

Наставник разредне наставе

на одређено време (замена запослене одсутне по
основу боловања)

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање (члан 8
Закона о основама система образовања и васпитања,
„Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) за
наведено занимање. На конкурс се могу пријавити
лица која поред општих услова за заснивање радног односа прописаних Законом о раду испуњавају
и посебне услове утврђене чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени
гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13). Кандидати
су дужни да уз пријаву на конкурс поднесу: оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем
факултету, извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству (не старије од шест месеци).
Уверење да кандидат није осуђиван за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања - прибавља школа.
Лекарско уверење кандидат прилаже пре закључивања уговора о раду. Конкурс је отворен осам дана
од објављивања. Пријаве са потребном документацијом се подносе на адресу школе или у секретаријат
школе, од 8 до 14 часова.
ОШ „ЛАЗА К. ЛАЗАРЕВИЋ“
15000 Шабац, Масарикова 136
тел. 015/304-170, 352-047

Професор историје

са 40% радног времена, на одређено време до
повратка радника, а најкасније до 31.08.2015.
године, у издвојеној јединици Варна

УСЛОВИ: да испуњава услове из чл. 120 Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13), да испуњава
услове из члана 8 ст. 2 тачка 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилника
о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС“,
бр. 11/2012 и 15/2013). Докази о испуњености услова
из члана 120 из тачке 1 и 4 подносе се уз пријаву на
конкурс, доказ из тачке 2 пре закључивања уговора о
раду, а доказ из тачке 3 прибавља установа службеним путем. Уз пријаву поднети: уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), доказ о одговарајућој
стучној спреми (оверену фотокопију дипломе или
оригинал дипломе о стеченој стучној спреми ставити
на увид лично). Пријаве слати на адресу школе или
предати лично у секретаријату школе.
УЖИЦЕ
ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА КОНКУРСА
ПРВА ОСНОВНА ШКОЛА
„КРАЉА ПЕТРА II“

31000 Ужице, Димитрија Туцовића 171
тел. 031/513-679

Конкурс објављен дана 12.11.2014. године
у публикацији „Послови“, поништава се за
радно место: наставник историје, на одређе08.04.2015. | Број 616-617 |

51

Наука и образовање

но време до повратка радника са места в.д.
директора школе, због престанка основа по
коме је расписан.
ПРВА ОСНОВНА ШКОЛА
„КРАЉА ПЕТРА II“

31000 Ужице, Димитрија Туцовића 171
тел. 031/513-679

Наставник историје

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана, а најдуже до његовог повратка на рад
са дужности директора

УСЛОВИ: У радни однос у школи може да буде
примљено лице под условима прописаним Законом
о основама система образовања и васпитања и Правилником о степену и врсти образовања наставника
и стручних сарадника у основној школи; да испуњава услове из члана 120 Закона о основама система
образовања и васпитања. Докази о одговарајућем
образовању и држављанству подносе се уз пријаву
на конкурс, а доказ о здравственој способности пре
закључивања уговора о раду. Доказ о неосуђиваности прибавља установа. Кандидат мора да има
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи
у току студија или након дипломирања од најмање
30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са
ЕСПБ. Проверу психофизичких способности кандидата за рад са децом и ученицима врши надлежна
служба за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака. Пријаве слати на адресу.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.
ГИМНАЗИЈА „ЈОСИФ ПАНЧИЋ“
Бајина Башта, Вука Караџића 32
тел. 031/865-665
e-mail: gjosifpancic@open.telekom.rs

Наставник немачког језика

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

УСЛОВИ: дипломирани филолог за немачки језик;
мастер филолог за немачки језик. Трајање конкурса:
до попуне. Заинтересовани кандидати могу своје радне биографије да доставе мејлом или да се јаве на
горе назначени телефон, лице за контакт: Радован
Гавриловић.
ВАЉЕВО
ОШ „СВЕТИ САВА“
14221 Попучке
тел. 014/283-055

Директор

на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање из члана 8 став 2 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и
55/13), и то образовање стечено на студијама другог
степена (мастер академске студије, специјалистичке
академске или специјалистичке струковне студије),

52

| Број 616-617 | 08.04.2015.

по пропису који уређује високо образовање почев
од 10.09.2005. године или на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по пропису који
је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године, за наставника те врсте школе и подручје рада,
за педагога и психолога; дозвола за рад (положен
испит за лиценцу, односно стручни испит за наставника, стручног сарадника); обука и положен испит
за директора установе (програм обуке за директора и правилник о полагању испита за директора
није донет а изабрани кандидат биће 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; да кандидат 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 (доказ прибавља школа по службеној дужности); да кандидат 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); да кандидат има држављанство
Републике Србије. Уз пријаву кандидат подноси: биографске податке, односно радну биографију; предлог програма рада директора школе; оверен препис
дипломе о завршеном одговарајућем високом образовању; доказ о положеном стручном испиту (дозволи за рад); потврду о раду у области образовања;
уверење о држављанству, не старије од шест месеци; доказ да није покренута истрага нити подигнута
оптужница код надлежног суда (не старији од шест
месеци); извод из матичне књиге рођених на прописаном обрасцу са холограмом; лекарско уверење
да има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима (не старије од шест
месеци) кандидат доставља пре закључења уговора о раду. Рок за пријављивање је 15 дана од дана
објављивања. Пријаве достављати на горенаведену
адресу, са назнаком: „Конкурс за директора“.
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „УБ“
14210 Уб, Милоша Селаковића 20
тел. 014/411-602

Васпитач
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из
члана 120 Закона о основама система образовања и
васпитања; да има одговарајуће више образовање,
односно одговарајуће високо образовање на студијама првог степена (основне струковне студије или
основне академске студије) у трајању од три године
на студијама другог степена (дипломске академске
студије - мастер или специјалистичке струковне студије) - васпитач; да има дозволу за рад (лиценцу); да
има најмање пет година радног искуства на пословима васпитача, да има положен возачки испит за Б
категорију. Уз пријаву доставити: извод из матичне
књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија);
уверење о држављанству, не старије од шест месеци (оригинал или оверена фотокопија); диплому о
стеченом образовању (оригинал или оверена фотоНационална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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копија дипломе); уверење о положеном испиту за
лиценцу (оригинал или оверена фотокопија); фотокопију доказа о стеченом радном стажу на пословима
васпитача (потврде, решења или уговори) и фотокопију радне књижице. Лекарско уверење доставити
пре закључења уговора о раду, а уверење да кандидат није осуђиван прибавља установа.
Сарадник за музичко
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана 120 Закона о основама система образовања и васпитања; да има завршене специјалистичке струковне
студије другог степена на студијском програму образовање струковних васпитача - специјалиста за
музичко - сценски израз, да има положен возачки
испит за „Б“ категорију. Уз пријаву доставити: извод
из матичне књиге рођених (оригинал или оверена
фотокопија); уверење о држављанству, не старије
од шест месеци (оригинал или оверена фотокопија);
диплому о стеченом образовању (оригинал или оверена фотокопија дипломе). Лекарско уверење доставити пре закључења уговора о раду, а уверење да
кандидат није осуђиван прибавља установа.
Кувар
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана 120 Закона о основама система образовања и васпитања; III или IV степен стручне спреме, прехрамбено-производне струке, занимања кувар; са најмање
две године радног искуства на пословима кувара. Уз
пријаву доставити: извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија); уверење о
држављанству, не старије од шест месеци (оригинал
или оверена фотокопија); диплому о стеченом образовању (оригинал или оверена фотокопија дипломе); фотокопију доказа о стеченом радном стажу на
пословима кувара (потврде, решења или уговори)
и фотокопију радне књижице. Лекарско уверење
доставити пре закључења уговора о раду, а уверење
да кандидат није осуђиван прибавља установа.
Сервирка
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана 120 Закона о основама система образовања и васпитања; I степен стручне спреме, завршена основна
школа или II степен стручне спреме куварске струке.
Уз пријаву доставити: извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија); уверење о
држављанству, не старије од шест месеци (оригинал
или оверена фотокопија); диплому о стеченом образовању (оригинал или оверена фотокопија дипломе).
Лекарско уверење доставити пре закључења уговора
о раду, а уверење да кандидат није осуђиван прибавља установа.
Спремачица
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана 120 Закона о основама система образовања и васпитања; I степен стручне спреме, завршена основна
школа; са најмање једном годином радног искуства
на пословима спремачице. Уз пријаву доставити:
извод из матичне књиге рођених (оригинал или овеБесплатна публикација о запошљавању

рена фотокопија); уверење о држављанству, не старије од шест месеци (оригинал или оверена фотокопија); диплому о стеченом образовању (оригинал или
оверена фотокопија дипломе); фотокопију доказа о
стеченом радном стажу на пословима спремачице
(потврде, решења или уговори) и фотокопију радне
књижице. Лекарско уверење доставити пре закључења уговора о раду, а уверење да кандидат није
осуђиван прибавља установа.
В РА Њ Е
ОСНОВНА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ“
17500 Врање, Пионирска 5
тел. 017/400-630

Директор

на период од 4 године

УСЛОВИ: лице које 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“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично
тумачење и 97/08), а почев од 10. септембра 2005.
године; на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године; лице које
испуњава услове за наставника основне школе и подручја рада, за педагога и психолога, дозволу за рад,
обуку и положен испит за директора установе и најмање 5 година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања; изабрани директор који нема положен
испит за директора дужан је да положи испит за
директора у року од годину дана од дана ступања на
дужност; лице које 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; лице
које има држављанство Републике Србије. Уз пријаву
кандидат подноси: биографске податке, односно радну биографију; оверен препис дипломе о завршеном
одговарајућем високом образовању; оверен препис
уверења о положеном стручном испиту (дозволу за
рад); потврду о раду у области образовања; уверење
да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања; уверење
о држављанству; извод из матичне књиге рођених; лекарско уверење да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; остала документа која могу послужити приликом
доношења одлуке о избору. Рок за пријављивање
кандидата је 15 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити
разматране.
Пријаве се достављају на адресу: ОШ „Вук Караџић“,
Пионирска 5, 17500 Врање. Ближа обавештења могу
се добити у секретаријату школе, на број телефона:
017/400-630.

www.nsz.gov.rs
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ОШ „БОРА СТАНКОВИЋ“
Ново Село, 17525 Трговиште
тел. 017/490-262

Директор

на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: одговарајуће 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 уверења
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“.
ВРШАЦ
ОШ „МЛАДОСТ“

26300 Вршац, Омладински трг бб
тел. 013/830-721

Секретар школе

са 72% радног времена, на одређено време до
повратка запослене са породиљског одсуства

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом
о раду, кандидат треба да испуњава следеће услове: 1. да има одговарајуће образовање предвиђено
чланом 68 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања, односно да има завршен правни
факултет (VII степен стручне спреме ): дипломирани правник - мастер, дипломирани правник који је
стекао високо образовање на основним студијама
у трајању од најмање четири године; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120
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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; познавање рада на рачунару.
Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да поред
краће биографије доставе, у оригиналу или овереном
препису/фотокопији, следећу документацију: извод
из матичне књиге рођених, уверење о држављанству
не старије од шест месеци и диплому или уверење
о стеченој стручној спреми. Доказ о неосуђиваности
прибавља школа службеним путем. Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности
за рад са децом и ученицима (лекарско уверење)
подноси изабрани кандидат, по коначности одлуке
о избору, а пре закључења уговора о раду. Рок за
пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање. Одлука о избору кандидата биће
донета најкасније у року од 30 дана од истека рока за
подношење пријава. Пријаве на конкурс са траженом
документацијом могу се поднети лично или поштом
на горенаведену адресу. Додатне информације могу
се добити на телефон: 013/830-721.
ОШ „ОЛГА ПЕТРОВ РАДИШИЋ“
26300 Вршац, Вука Караџића 8
тел. 013/801-905
e-mail: osolgapetrov@gmail.com

Наставник енглеског језика

са 8 часова недељно, у Јабланци и Сочици, на
одређено време ради замене одсутног запосленог

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања послова
наставника енглеског језика може бити примљен
кандидат који испуњава услове из чл. 8, 120 и 122
Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), односно да има стечено одговарајуће образовање према
Закону о основама система образовања и васпитања, на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или
специјалистичке струковне студије), по пропису који
уређује високо образовање почев од 10. септембра
2005. године или на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године и
Правилнику о степену и врсти образовања наставника
и стручних сарадника у основној школи. Лица која су
стекла академско звање мастер, односно дипломирани мастер, треба да поседују најмање 30 ЕСПБ из развојно-педагошких предмета. Кандидат мора да има
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи
у току студија или након дипломирања од најмање
30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу
са Европским системом преноса бодова; да поседује психичке, физичке и здравствене способности за
рад са децом и ученицима; 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;
знање језика на којем се изводи образовно-васпитни рад. Потпуном пријавом сматра се пријава која
садржи краћу биографију и уз коју су приложени следећи докази, у оригиналу или овереној фотокопији:
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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диплома о стеченој стручној спреми и доказ о образовању из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина из тачке 1 овог конкурса; извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству Републике Србије (издато у последњих 6 месеци); доказ
о знању језика на којем се остварује образовно-васпитни рад. Лекарско уверење се подноси пре закључења уговора о раду, а уверење о неосуђиваности
прибавља школа по службеној дужности. Психолошку процену способности за рад са децом и ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања,
применом стандардизованих поступака, о чему ће
кандидати који буду ушли у ужи избор бити накнадно обавештени. Рок за пријављивање на конкурс је 8
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у
разматрање. Ближе информације о конкурсу могу се
добити путем телефона: 013/801-905.
ОШ „ЂУРА ЈАКШИЋ“

26333 Павлиш, Жарка Зрењанина 79
тел. 013/2891-130

Секретар школе

са 28% радног времена, на одређено време до
повратка запослене са породиљског одсуства

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом
о раду, кандидат треба да испуњава следеће услове: да има одговарајуће образовање предвиђено
чланом 68 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања, односно да има завршен: правни
факултет (VII степен стручне спреме); дипломирани правник - мастер; дипломирани правник који је
стекао високо образовање на основним студијама у
трајању од најмање четири 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 и познавање рада на рачунару.
Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да поред
краће биографије доставе, у оригиналу или овереном
препису/фотокопији следећу, документацију: извод
из матичне књиге рођених; уверење о држављанству
не старије од шест месеци и диплому или уверење
о стеченој стручној спреми. Доказ о неосуђиваности
прибавља школа службеним путем. Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способностима за рад са децом и ученицима (лекарско уверење)
подноси изабрани кандидат по коначности одлуке о
избору кандидата, а пре закључења уговора о раду.
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање. Одлука о избору кандидата биће донета најкасније у року од 30
дана од истека рока за подношење пријава. Пријаве на конкурс са траженом документацијом могу се
поднети лично или поштом на горенаведену адресу.
Додатне информације могу се добити на телефон:
013/2891- 30.
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ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“
26370 Хајдучица, Валентова 3
тел. 013/864-223

Помоћни радник

на одређено време ради замене одсутне запослене
(до повратка са породиљског одсуства)

УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају следеће
услове: IV или III степен стручне спреме. Поред горенаведених услова кандидати треба да испуњавају и
следеће опште услове: да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл.
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да имају држављанство Републике Србије; да знају језик на коме се обавља васпитно-образовни рад. Уз пријаву кандидат подноси:
биографске податке, односно радну биографију;
оверен препис дипломе о завршеном одговарајућем
образовању; уверење о држављанству; извод из
матичне књиге рођених; лекарско уверење да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима (подноси изабрани кандидат пре
закључења уговора о раду). Доказ из тачке 2 услова
прибавља установа по службеној дужности. Пријаве
се достављају у року од 8 дана од дана објављивања
конкурса, на горенаведену адресу. Телефон за додатне информације 013/864-223. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.
ЗАЈЕЧАР
ОШ „ЉУБА НЕШИЋ“

19000 Зајечар, Доситејева 2

Наставник музичке културе

на одређено време, са 75% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидат треба да испуњава и следеће
услове: да има одговарајуће образовање у складу са
чланом 8 Закона о основама система образовања и
васпитања и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи: 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“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење,
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; изузетно,
наставник и васпитач јесте и лице са стеченим одговарајућим високим образовањем на студијама првог
степена (основне академске, односно струковне студије), студијама у трајању од три године или вишим
образовањем; лице из ст. 2 и 3 овог члана мора да
има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи,
у складу са Европским системом преноса бодова; да
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 систе08.04.2015. | Број 616-617 |
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ма образовања и васпитања; да има држављанство
Републике Србије; да зна језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад; да испуњава и друге услове утврђене законом, другим прописима или актом о
систематизацији радних места у установи. Уз пријаву
на конкурс кандидати су дужни да уз краћу биографију доставе: доказ о испуњености услова у погледу стручне спреме; уверење о држављанству; извод
из матичне књиге рођених; доказе о образовању из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина
на високошколској установи у току студија или након
дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи. Уверење о здравственој способности
кандидат подноси пре закључења уговора о раду, а
доказ да кандидат није осуђиван за наведена кривична дела прибавља установа. Проверу психофизичких
способности кандидата за рад са децом и ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања.
У пријави кандидат треба да наведе тачну адресу на којој живи, број фиксног и мобилног телефона. Пријаве достављати на наведену адресу. Рок за
пријављивање кандидата је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у обзир.

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

ИЗБОР ПОВОЉНИЈЕГ ПРАВА
Решењем НСЗ признато ми је право на новчану накнаду у трајању од 24 месеца, почев
од 01.10.2013. године. У тренутку добијања решења испуњавала сам услове да у 2015. години остварим право на старосну пензију. Како
је закон о ПИО измењен, то се неће десити.
Уколико бих у току трајања права на новчану накнаду засновала радни однос по уговору о раду на одређено време, да ли бих по
истеку уговора имала право да наставим са
коришћењем новчане накнаде и да ли би ово
право било продужено за онолико месеци колико је трајао уговор о раду на одређено време?
Да ли има разлике ако се ради на одређено време по уговору о раду или ако се ради по
уговору о привременим и повременим пословима? Постоји ли могућност да се обављају
одређени послови по неком другом правном
основу, нпр. уговору о делу, а да право на новчану накнаду остане? Такође, интересује ме
да ли имате сазнања о евентуалним законским изменама које би се односиле на кориснике новчане накнаде у трајању од 24 месеца?
Одредбом члана 72 став 3 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености, 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. Услови се цене
у односу на важећи пропис о пензијском и инвалидском осигурању на дан подношења захтева за
новчану накнаду.
На основу наведеног, вама је признато право
на новчану накнаду у трајању од 24 месеца, јер
сте у моменту престанка радног односа имали 58
година, а према важећем пропису о пензијском и
инвалидском осигурању, на дан подношења захтева за новчану накнаду било је прописано да жена
испуњава услов за старосну пензију у 2015. години
када наврши 60 година живота и 15 година стажа
осигурања, односно у вашем случају 04.08.2015. године.
Одредбом члана 88 став 1 тачка 4 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености,
прописано је да евиденција о незапосленом прес-

Бесплатна публикација о запошљавању

таје да се води када испуни услове за остваривање
права на старосну пензију или оствари право на породичну или инвалидску пензију, у складу са законом, док је одредбом члана 76 истог закона прописано да кориснику новчане накнаде право престаје
када престане да се води евиденција о незапосленом, у складу са законом.
Указујемо на Закон о изменама и допунама
Закона о пензијском и инвалидском осигурању,
који је ступио на снагу 29.07.2014. године, а којим
су прописани нови услови за остваривање права
на пензију, који се примењују почев од 01.01.2015.
године. Чланом 19 овог закона прописано је да ће
се услов за остваривање права на пензију (мушкарци и жене) испунити када се наврши 65 година
живота и најмање 15 година стажа осигурања, с
тим да је одредбом члана 19а прописано постепено
подизање старосне границе за жене, у периоду од
2015. до 2032. године. Из наведеног произилази да
ви нећете испунити услове за старосну пензију пре
истека новчане накнаде 30.09.2015. године, те ћете
ово право моћи да искористите у укупном трајању
од 24 месеца.
Што се вашег другог питања тиче, указујемо да
је Законом о запошљавању прописано да право на
новчану накнаду престаје и из разлога престанка
вођења евиденције због заснивања радног односа или започињања осигурања по другом основу.
Под осигурањем по другом основу подразумева се
осигурање за случај незапослености које уз радни
однос овухвата и обављање самосталне делатности,
као и привремене и повремене послове, али не и
уговорену накнаду. Одредбом члана 77 овог закона
прописано је да незапослени може поново остварити право на новчану накнаду ако поново испуни
све тражене услове за остваривање овог права, а у
случају да је то за њега повољније може наставити
право из претходне незапослености, ако му је новчана накнада престала управо из разлога заснивања радног односа или започињања осигурања по
другом основу. Оба права се не могу сабирати, тако
да незапослени који испуњава услове и за поновно и
за настављање права из претходне незапослености
може да оствари оно право које је за њега повољније.

08.04.2015. | Број 616-617 |

57

АКТУЕЛНО Сајам запошљавања у Апатину

ПРВИ ИНВЕСТИТОР У
СЛОБОДНОЈ ЗОНИ

Највеће интересовање за понуду
фабрике „Флеш Срб“ - нови инвеститор
би требало да запосли 230 радника
Недавно одржани Сајам запошљавања у Апатину обележило је учешће 24 послодавца и понуда од 180 радних места.
Више од 1200 људи посетило је манифестацију у потрази за
послом. Тражени су: текстилни манипуланти, магационери,
виљушкаристи, административни радници, економисти, механичари, обућари, шивачи, кројачи, хемијски лаборанти,
сервисери рачунара, возачи и многи други.
Највеће интересовање је изазвао нови инвеститор „Флеш
Срб“ (Flesh SRB), који би требало да почне да ради током
пролећа. Ово је прва фабрика која је изграђена на простору
Слободне зоне у Апатину, а бавиће се ткањем, бојењем и дорадом текстила. Планирано је да се у њој запосли 230 радника, па не чуди што је на штанду „Флеш Срба“ било толико
заинтересованих да се на разговор са послодавцем чекало и
до сат времена.
„Без помоћи Националне службе за запошљавање ни
десети део посла не бисмо обавили. Имамо много предатих
пријава, па ћемо већ у току наредне недеље организовати информативне разговоре како бисмо дошли до коначне селекције”, каже Небојша Станивук, директор фабрике.
Г.Предојевић

Нове обуке у Филијали Пријепоље

НА РЕДУ СУ ПОСЛОДАВЦИ

У Филијали Пријепоље НСЗ свечано су уручени сертификати незапосленима који су били укључени у обуку за
месаре. Сертификате је уручила директорка Филијале Пријепоље Ана Пејовић, пожелевши полазницима да им знање и
вештине које су стекли олакшају и убрзају пут до посла.
„Планира се посета послодавцима који се баве прерадом
меса, како бисмо их информисали о лицима која су успешно
завршила обуку и испитале могућности за њихово запошљавање“, рекла је Пејовићева.
А.Стикић
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У Алексинцу свечано уручени сертификати

ПОСАО ОДМАХ
НАКОН ОБУКЕ

У

компанији „Грамер систем“ д.о.о. у Алексинцу свечано су уручени сертификати лицима која су успешно
завршила обуку за шиваче у ауто-индустрији. Тромесечну обуку у организацији Службе Алексинац НСЗ
завршило је 20 полазника, а 16 је већ потписало уговоре о
раду.
„Захвалио бих се Националној служби за запошљавање
на одличној организацији обуке. Ово је леп пример директне
сарадње приватне компаније и државе и надам се да ће у
скорој будућности овакви догађаји бити чешћи у целом региону. Драго ми је што овде видим младе људе, нове генерације, јер су они кључ раста и развоја не само наше компаније. Одлучили смо да већину полазника задржимо у радном
односу, што је прави доказ да поседујете квалитет“, истакао
је Пјерлуиђи Гионе, директор фабрике „Грамер систем“ у
Алексинцу.
„Грамер систем“ д.о.о. Алексинац је чланица мултинационалне Грамер АГ групе, једног од водећих произвођача
аутомобилских ентеријера, са више од 9.000 запослених широм света. У фабрици у Алексинцу производе се наслони за
седишта и рукохвати за премијум моделе аутомобила, као
што су: ауди, јагуар и фолксваген. Тренутно запошљавају око
1.300 радника, са тенденцијом раста у будућности.
„Успех се, свакако, огледа у томе што је 80 одсто полазника који су прошли обуку већ засновало радни однос, а крајњи
циљ обуке и јесте запослење, а не само стицање сертификата“, истакао је Бобан Матић, директор Филијале Ниш НСЗ.
„Посао у суштини није много тежак, али ради се са кожом, материјалом који не толерише грешке и пажња стално
мора да буде на високом нивоу. Била сам незапослена скоро
пет година, тако да овај посао много значи мени и мојој породици“, истакла је једна од полазница.
В.Крстић

НОВИ ЦИКЛУС
КУРСЕВА У

ИНСТИТУТУ
„ГОША“

У Институту „Гоша“ у Београду у току су интензивне припреме за отпочињање курсева за визуелну и пенетрантску контролу заварених спојева, а
њихова реализација очекује се у другој половини
априла. Курсеви се изводе у сарадњи са партнерима из Словачке - Cech Zváračských Odborníkov из Трнаве, који ће вршити сертификацију.
Курс за визуелну контролу заварених спојева у
складу је са стандардом ЕН ИСО 9712:2012, а одржаваће се у просторијама Института „Гоша“ у Београду, Милана Ракића 35. Трајеће пет дана, од 14.
до 18. априла, а полагање завршног испита планирано је за прву половину маја.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

АКТУЕЛНО Студентски сајам образовања и запошљавања у Ужицу

У КОРАК С ВРЕМЕНОМ И ТРЖИШТЕМ РАДА
Студенти су имали прилику да се упознају са различитим моделима каријерног
вођења у Србији, као и примерима добре праксе у Европи

У

оквиру ТЕМПУС пројекта Establishing and capacity
building of the Southern Serbian-Academy and the
National Conference for Vocational Higher Education
517200-1-2011-1-BE-TEMPUS-SMGR, у Ужицу је организован први Студентски сајам образовања и запошљавања,
у организацији Високе пословно-техничке школе струковних
студија (ВПТШ).
Ученици завршних година средњих школа из Ужица,
представници институција и установа, представници ужичке привреде и индустрије и значајних туристичких објеката Златиборског округа у којима студенти ВПТШ Ужице
обављају стручну праксу, као и бројни гости, имали су прилику да се упознају са студијским програмима основних и
специјалистичких студија ВПТШ и свих партнера на ТЕМПУС
пројекту.
Проф. др Нада Недовић, в.д. директора Високе пословно-техничке школе, истакла је да је циљ сајма промоција
струковних студијских програма на основним и специјалистичким студијама, али и истицање улоге струковног високог
образовања у функцији одрживог развоја друштва:
„Висока пословно-техничка школа у Ужицу настоји да
развије сарадњу са осталим партнерима, нарочито са привредом Златиборског округа, а све у функцији ефикаснијег
запошљавања наших студената. Поред тога, кадрови школе
су ангажовани на разним међународним, републичким и
локалним пројектима. Способност за учешће и управљање
пројектима доказана је управо на ТЕМПУС-у, у оквиру кога је
и организован овај сајам“, нагласила је директорка Недовић.
Координаторка ТЕМПУС пројекта 517200 проф. др. Љубица Диковић истакла је његову усмереност на развој
студентског сектора. У оквиру пројекта развијен је и модел
каријерног вођења, који је од посебног значаја за струковне
студије. Посебно је представљен будући Центар за каријерно вођење, односно сет популарних предавања из области
каријерног вођења, која су организовали професори ВПТШ
Ужице и ужичка филијала НСЗ.
Студенти су имали прилику да се упознају са различитим моделима каријерног вођења у Србији, као и примерима
добре праксе у Европи. Писање радне биографије и мотивационог писма, разговор за посао, образовање менаџера, профилизам струковног образовања за сарадњу са привредом,
подстицање иновативног понашања у послу, развој студентских вештина у лабораторији, кластерски приступ у развијању модула ИС за развој каријерног вођења, само су неке
од тема које су отворене на Студентском сајму, а све у циљу
успешног запошљавања.

ЛОЗНИЦА
„Неопходно је радити на информисању ученика завршних разреда основних и средњих школа и њихових родитеља
о томе какво је реално стање на тржишту рада, каква кретања се очекују, која занимања су дефицитарна, односно суфицитарна. Потребно је стално прилагођавати постојеће образовне профиле вештинама и знањима који су тражени на
тржишту рада, а све у складу са захтевима послодаваца. НСЗ
ту може бити одличан партнер, јер поред тога што поседује
базу података о радној снази спроводи и мере активне политике запошљавања - обуке за потребе послодавца, обуке за
потребе тржишта рада, стручну праксу...“, истакла је Биљана
Терзић, представница ужичке филијале НСЗ.
Национална служба за запошљавање се може похвалити дугом традицијом система каријерног вођења, који у
оквиру институције тржишта рада постоји од 50-тих година прошлог века, тада под називом професионална оријентација. Саветници за планирање каријере пружају помоћ у
решавању недоумица при избору занимања или школе. У
филијалама се може урадити испитивање способности, особина личности и професионалних интересовања, добити неопходне информације и помоћ при сачињавању плана развоја
каријере, у складу са перспективама запошљавања, индивидуалним знањима, вештинама и професионалним интересовањима.
Сваке године више од стотину ученика основних,
средњих школа и студената потражи и добије помоћ у ужичкој филијали НСЗ. Учешће ужичке филијале на Студентском
сајму образовања и запошљавања отворило је идеје за успешну и квалитетну сарадњу са ВТПШ Ужице, која може бити
у функцији ефикаснијег запошљавања дипломираних студената ове школе.
Б. Терзић

Сајам професионалне оријентације у Вршцу

КОРИСНИ САВЕТИ ЗА
ПЛАНИРАЊЕ КАРИЈЕРЕ
Пети Сајам професионалне оријентације у организацији Филијале Вршац НСЗ и уз подршку локалне самоуправе, одржан
је у Хемијско-медицинској школи у Вршцу. Манифестацију је посетило више од 600 ученика основних школа из општина
Вршац, Бела Црква и Пландиште.
На штанду Националне службе за запошљавање могли су да потраже информације од саветника за професионалну
оријентацију и планирање каријере, као и да тестирају своја интересовања и способности путем електронске апликације.
„Сајам пружа прилику да се деца упознају са средњим школама и занимањима, као и вештинама које могу стећи током
школовања. Овде можете добити корисне савете у вези са планирањем каријере“, обратио се осмацима мр Владимир Станојев,
члан Већа за образовање.
Н.В.
Бесплатна публикација о запошљавању
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АКТУЕЛНО У Новом Саду одржан КОНТЕХ 15

Завршене обуке за тржиште рада у Зрењанину

До праксе и посла кроз директан
контакт са 24 компаније

ДО НОВОГ ПОСЛА

У СУСРЕТ ЗАПОСЛЕЊУ

С

ајам пословних могућности и стручних
пракси - КОНТЕХ 15
по девети пут је одржан на Факултету техничких наука у Новом Саду, 25.
и 26. марта 2015. године,
у организацији Удружења
студената електротехнике
Европе - Локалног комитета
Нови Сад (EESTEC LC Нови
Сад), уз већ традиционално
учешће новосадске филијале
Националне службе за запошљавање.
Сви заинтересовани су
могли да се информишу о
стручној пракси и запошљавању кроз директан контакт
са представницима 24 ком-

паније, искажу своју заинтересованост за посао или
пронађу одговарајуће место
за усавршавање. Студентима и дипломцима пружена је, такође, могућност да
своју радну биографију у
електронској форми уврсте
у базу кадрова студентског
удружења EESTEC LC Нови
Сад, која је на располагању
свим компанијама учесницама.
Представници новосадске филијале НСЗ представили су се посетиоцима кроз
непосредну комуникацију
на штанду, путем информативног материјала и радионица.
М.М. Ђорђевић

Обуке у Новом Пазару

СЕРТИФИКАТИ ЗА СЕРВИСЕРЕ

У Филијали Нови Пазар НСЗ свечано су уручени сертификати полазницима обука за тржиште рада. Програме обука успешно је савладало 18 незапослених, што ће им обезбедити већу запошљивост и бољу пролазност на тржишту рада.
У Новом Пазару је реализована обука за вођење пословних књига за осам лица, а основну информатичку обуку по
ECDL стандардима похађало је пет особа са инвалидитетом.
У Тутину је организована обука за сервисере персоналних
рачунара, коју је завршило пет лица. Сертификате је уручио
директор новопазарске филијале НСЗ Нихат Бишевац, истакавши важност обука, захваљујући којима незапослена
лица проширују своја знања и вештине, стичу самопоуздање.
А.Бојаџић

ГРАЂЕВИНСКА СЕЗОНА ПУТ

„Завршио сам обуку за армирача. Са лепшим временом
почиње и сезона грађевинских послова, па се надам да ће ме
позвати послодавац код кога смо имали праксу“, каже Немања Савковић, један од 48 незапослених којима је у Филијали за запошљавање Зрењанин уручена диплома након
завршене обуке.
„Честитам вам! Сада можете или да се запослите, јер
послодавци признају овај сертификат, или да се самостално
бавите неким послом“, рекла је мр Татјана Мијатовић.
У организацији Филијале Зрењанин НСЗ, у периоду од
новембра 2014. године до фебруара 2015. реализовано је седам обука за тржиште рада - две обуке за особе са инвалидитетом и пет обука за незапослена лица са ниским квалификацијама или без квалификација.
За послове молера-фарбара и масера-терапеута обучено
је по седам особа са инвалидитетом. Обука за масере и теоријски део обуке за молере реализовани су у просторијама
Школе рачунара „Нимико“ у Зрењанину, док је за практични део обуке за молерско-фарбарске послове била задужена
Грађевинска радња „Ђурановић ентеријери“ из Зрењанина.
По шест особа са евиденције Филијале Зрењанин НСЗ
завршило је обуке за армирача, тесара и помоћног кувара.
„Желим да отворим хамбургерију, па ћу одмах да се распитам који су услови конкурса за добијање субвенције за самозапошљавање“, каже Гизела Барна, једна од полазница
обуке за помоћног кувара, иначе конфекционар по струци.
Центар за едукацију „NS Pro Group“ из Новог Сада реализовао је две обуке у испостави Филијале Зрењанин у Новом
Бечеју: за једноставне зидарске послове обучавано је шест
лица, а десет за послове геронтодомаћице.
А.Штрбац

У Параћину реализовано пет обука за
тржиште рада

ВЕЋЕ МОГУЋНОСТИ
ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

У Удружењу дистрофичара Поморавског округа, у
Параћину, заменик директора Националне службе за
запошљавање Драган Сикимић уручио је сертификате
полазницима обуке за пословне секретаре, за пет незапослених особа са инвалидитетом са подручја општине
Параћин.
Сикимић је том приликом подсетио на актуелне
јавне позиве НСЗ који су објављени на сајту Службе и истакао да су ове године обезбеђена значајна средства за
спровођење активних мера запошљавања. Мере су само
део активности Националне службе за запошљавање, у
циљу смањења незапослености, а и многе друге активности се спроводе у циљу имплементације политике запошљавања, односно смањења незапослености, као једног од кључних приоритета Владе РС.
Извођач обуке за пословне секретаре била је Агенција за образовање „Академија“ из Чачка, обука је трајала 300
часова и реализована је у просторијама Удружења дистрофичара Поморавског округа у Параћину. Полазници су током
обуке имали право на плаћене трошкове превоза и новчану помоћ у износу од 20 процената минималне зараде, у складу
са законом.
- Велики је значај укључивања особа са инвалидитетом у програме и мере НСЗ, у циљу пружања подршке и унапређења њихових радних способности - изјавио је Борис Стојанов, директор Филијале Јагодина НСЗ.
Током марта реализоване су обуке за тржиште рада и у осталим градовима Поморавља: у Параћину обука за израду
пецива за седам полазника, у Свилајнцу обука за одржавање мотора и моторних возила за пет лица и у Деспотовцу обука
за вођење пословних књига за пет лица.
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АКТУЕЛНО Отварањем два гранична прелаза у Банату лакше запошљавање у суседној земљи

НА ПОСАО И У РУМУНИЈУ

Радници би имали организован превоз, радило би се у три смене, загарантована
плата била би око 220 евра у динарској противвредности. Неопходно
потписивање међудржавног споразума

О

тварањем два гранична прелаза у Банату, Наково-Лунга
и Врбица-Валкањ, омогућено
је, између осталог, и лакше запошљавање у суседној Румунији. Док
број незапослених у општини Кикинда
расте, Румунија, као чланица ЕУ, може
да запосли пет и по хиљада људи из земаља које нису чланице. Представници
неколико фирми из пограничног појаса суседне земље већ су организовали
разговоре са заинтересованим радницима.

Нова Црња - Жомбољ
Запошљавање радника из општине
Нова Црња у румунском граду Жомбољ, удаљеном од границе свега
десетак километара, и даље је актуелно. Са ове стране државне међе
незапосленост је још увек велика,
док су код суседа немачки инвеститори подигли фабрике којима недостају
радници.
Габор Каба, градоначелник Жомбоља, каже да само у индустријској
зони ради 12 западних, углавном
немачких фирми, које запошљавају
4500 радника, а треба им још најмање хиљаду.
Запошљавање радника преко границе до сада је спутавао законски
пропис, по коме стране фирме морају да гарантују румунски минималац, који тренутно износи 450 евра.
Западни послодавци не желе оволико да плаћају приучене раднике,
а највећа потреба је управо за неквалификованом радном снагом. Румунски закон о најнижим платама за
раднике из иностранства стављен је
ван снаге и тиме је олакшано ангажовање радника из Србије.
Тренутно у околини Темишвара раде
грађевинци из Бачке Тополе, а према
речима градоначелника Жомбоља, у
овом месту посао одмах може да добије 400 радника. Добијање посла у
Румунији постаје све више сан незапослених у источном делу Мађарске.
Према незваничним подацима, више
десетина хиљада држављана Мађарске, који живе уз границу, ради у Румунији и прима месечну плату од 250
до 300 евра.
Бесплатна публикација о запошљавању

Саша Танацков, секретар за локални економски развој општине Кикинда, каже да је реч о броју између
500 и 700 радника само у овој години.
Како напомиње Танацков, радници би
имали организован превоз, радило би
се у три смене, загарантована плата у
овом тренутку била би око 220 евра у
динарској противвредности, колико износи румунски минималац. Млади су
заинтересовани за одлазак у Румунију,
али ће морати да причекају потписивање међудржавног споразума, како
би била регулисана сва права из радног односа.
Румунским послодавцима потребни су радници техничке струке. У договору са Филијалом Кикинда НСЗ почело је евидентирање незапослених који
су спремни да раде у суседној држави.
„За сада је реч само о евидентирању, а не о конкретним разговорима за
конкретна радна места, пошто желимо
да имамо увид у укупан број заинтересованих, њихову образовну, старосну и
полну структуру“, рекао је Саша Танацков.
Секретаријат из Кикинде добио је
писма о намерама од фирми „Зопас“
(Zoppas) и „Делфи“ (Delphi), о њиховој намери да ангажују радну снагу
са подручја наше општине и о томе је
обавештено и Министарство рада Републике Србије.
„Паралелно са овим активностима
и Генерални конзулат Републике Србије из Темишвара води разговоре са
свим страним послодавцима који раде
на подручју западних румунских жупанија и о захтевима које добијају обавештавају Севернобанатски, Средњебанатски и Јужнобанатски округ и
општине Кикинда, Зрењанин, Вршац и
Панчево“, објашњавава Танацков. В.П.

Сусрет Служби за запошљавање
Сегедина, Кечкемета и Суботице
На трећем сусрету пограничних
Служби за запошљавање из Сегедина, Кечкемета и Суботице, у оквиру
пројекта „Развој Националне службе за запошљавање II“, разматране
су теме: сарадња са послодавцима,
млади на тржишту рада и припрема
за пројекте прекограничне сарадње.
Директор суботичке филијале НСЗ
Душан Торбица представио је активности НСЗ у раду и сарадњи са
послодавцима.
„Само ако на проблем незапослености гледамо као на заједнички
проблем, можемо напредовати у његовом решавању“, истакао је Торбица.
За разлику од Србије, послодавци у
Мађарској имају обавезу да пријаве слободно радно место Служби за
запошљавање, што даје потпунију
слику о потребама на тржишту рада,
суфицитарним и дефицитарним занимањима, као и основу за добро планирање обука. Већина послодаваца
има финансијску подршку приликом
запошљавања, коју Служба за запошљавање реализује кроз разне
пројекте које финансира ЕУ, а делом
и из својих средстава.
Сусрети двеју страна су само кораци на путу међународне сарадње
и пројеката, који води до модерног
сервиса окренутог ка клијентима и
доприноси развоју регионалног тржишта рада, а крајњи циљ је укључивање у јединствено европско тржиште рада и ЕУРЕС мрежу.
Е.С.Е.
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ГОРЕ-ДОЛЕ Стопа незапослености у ЕУ на најнижем нивоу од 2011. године

ПАД НЕЗАПОСЛЕНОСТИ

Без посла је у ЕУ у фебруару било 23,8 милиона грађана, што је за 91.000
мање у односу на претходни месец

С

топа незапослености у Европској
унији склизнула је у фебруару
ове године на 9,8 одсто са јануарских 9,9 одсто и на најнижем је
нивоу од септембра 2011. године, објавио је Завод за статистику ЕУ - Еуростат. У фебруару прошле године стопа је
износила 10,5 одсто. Без посла је у ЕУ
у фебруару било 23,8 милиона грађана,
што је за 91.000 мање у односу на претходни месец. На годишњем нивоу број
незапослених у 28 земаља ЕУ је смањен
за 1,5 милиона.
Најниже стопе незапослености
поново су бележиле Аустрија и Немачка, од 5,3 процента, односно 4,8 одсто.
Највећу стопу незапослености има Грчка - 26 процената (податак из децембра
2014.), Шпанија - 23,2 одсто, а на трећем
месту је Хрватска са 18,5 одсто.
Највећи пад регистровала је Естонија, где је стопа незапослености
смањена са 8,4 на 6,2 одсто на годишњем нивоу, затим Ирска са 12,1 на
9,9 процената и Бугарска, у којој је број
лица без посла опао са 12,3 на 10,2 процента.
Највећи скок стопе бележи Хрватска, са лањских 17,3 на 18,5 процената,
затим Кипар - са 15,6 на 16,3 процента
и Финска - са 8,4 на 9,1 одсто.
У ЕУ је незапосленост младих
до 25 година у фебруару пала на 21,1
одсто, у односу на 22,9 одсто у истом
месецу прошле године. Без посла је у
посматраном месецу било 4,85 милиона младих, што је смањење за 494.000
на годишњем нивоу. Групу земаља с

највишим стопама незапослености међу младима
и даље предводи Грчка,
са 51,2 одсто у децембру
2014. Следе Шпанија са
50,7 одсто, Хрватска са
46,4 одсто у четвртом тромесечју 2014. и Италија са
42,6 одсто.
Најниже стопе незапослености међу младима
имале су Немачка, Аустрија и Данска, у распону
од 7,2 до 10,2 одсто.

ЦРНА ГОРА

НА ЈЕДНОГ ПЕНЗИОНЕРА

ЈЕДАН И ПО РАДНИК

У

Црној Гори 1,56 радника уплаћује доприносе за једног
пензионера, саопштио је директор Фонда пензијског
и инвалидског осигурања (ПИО) Душан Перовић.
Црногорски Фонд ПИО има око 125.000 корисника,
од чега је око 110.000 пензионера, док остали то право стичу
по другим основама. Од укупног броја пензија исплаћених
у фебруару, око 58.000 су старосне, око 23.000 инвалидске, а
осталих, нешто мање од 29.000 - породичне пензије, прецизирао је Перовић.
Директор Фонда ПИО је навео да у Црној Гори 1,56 радника уплаћује доприносе за једног пензионера, док се оптималним односом сматра пет радника на једног пензионера.
Зато ће у 2015. око 40 одсто расхода Фонда ПИО бити обезбеђено из државног буџета.
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Најнижа незапосленост
од уједињења
Стопа незапослености у Немачкој у марту је пала
на најнижи ниво од уједињења 1990. године, јер
привредни раст највеће европске привреде наставља да убрзава, показали су подаци немачке
канцеларије за статистику. Према десезонираним подацима, број незапослених лица је у марту
смањен за 15.000, на 2,8 милиона незапослених.

Водеће европске и америчке банке
деле отказе

УГАСИЛИ 59.000

РАДНИХ МЕСТА

Водеће европске и америчке банке угасиле су прошле
године 59.000 радних места због реструктурирања и резања
трошкова, а у Европи се очекује даље смањење броја радника, будући да шефови настоје да побољшају профитабилност
коју угрожава строжа регулатива.
Осамнаест највећих банака у Европи отпустило је укупно 21.500 радника прошле године, али то је мање од половине
од 56.100 радних места, колико су исте банке укинуле 2013.
године, према подацима „Ројтерса“. Шест највећих америчких банака укинуло је укупно 37.500 радних места прошле
године, у односу на 45.700 из 2013. године. То значи да су 24
банке укинуле више од 160.000 радних места у протекле две
године.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

САЗНАЈТЕ ВИШЕ Пољска искуства у привлачењу европских фондова - добар
водич за Србију

ТЕЛЕФОН КУМА У БРИСЕЛУ НЕЋЕ ПОМОЋИ

„Искористите добра решења и грешке. Не заборавите да је Брисел бирократија и
процедура“, каже Александер Хећко, пољски амбасадор у Србији. Као чланица ЕУ,
Пољска може да рачуна на 80 милијарди евра из кохезионих фондова ЕУ

П

ољска, позната по доброј искоришћености европских
фондова пре и после приступања ЕУ, може својим
искуством да пружи драгоцену помоћ Србији. Добра
илустрација је велика искоришћеност претприступних пољопривредних фондова, због чега јој је Европска комисија доделила и додатна средства за ту намену. Сада када је
чланица ЕУ, Пољска може да рачуна на 80 милијарди евра из
кохезионих фондова ЕУ.
„Пољска је најбољи пример земље, бар у централној и
источној Европи, која је на прави начин ушла у процес европских интеграција, предузела тешке реформе и определила
се за јачање капацитета за коришћење европских фондова“,
оценила је министарка без портфеља задужена за европске интеграције Јадранка Јоксимовић, на скупу „Зашто је
Пољска успешна у ЕУ фондовима“.
Она је додала да ће следеће године Србија моћи да расписује позиве за пољопривреднике за коришћење фондова
за пољопривреду и рурални развој ИПАРД и поновила да ће

Србија ће следеће године моћи да расписује
позиве за пољопривреднике за коришћење
фондова за пољопривреду и рурални развој
ИПАРД
Натпросечна апсорпција

Почеци Пољске на плану европских интеграција били су тешки, а реформе бруталне и шокантне за обичне људе. То је веома
тежак моменат за друштво - како одржати ентузијазам и енергију, а бити спреман
на одрицања…
Србија у буџетском периоду 2014-2020. моћи да рачуна на
око 1,5 милијарди евра из ИПА2, односно годишње на око 200
милиона евра.
Пољски амбасадор у Србији Александер Хећко је
подсетио на значај добре припреме за коришћење фондова
ЕУ и додао да су и у случају Пољске почеци на плану европских интеграција били тешки, а реформе бруталне и шокантне за обичне људе, те да Србија треба да се припреми на то.
„То је веома тежак моменат за друштво - како одржати
ентузијазам и енергију, а бити спреман на одрицања“, рекао
је Хећко и додао да ће лоше припремљени захтеви бити „бачени у смеће“, а средства морати да се врате, ако не буде добро урађен обрачун дотације.
Бесплатна публикација о запошљавању

Пољски амбасадор у Србији Александер Хећко је као пример успешног коришћења фондова у Пољској навео искуство у повлачењу средстава из претприступних фондова
за развој пољопривреде и рурални развој. Он је рекао да
је својевремено искоришћеност тих средстава у Пољској
била 107 одсто, објаснивши да јој је Европска комисија, пошто је видела да Пољска ефикасно користи фондове, доделила додатних 140 милиона евра. Хећко је нагласио да су
се пољски пољопривредници, без обзира колико били образовни, јављали специјализованим агенцијама за помоћ
приликом попуњавања захтева за добијање средстава.
„Пољска је имала стручњаке у администрацији који су
познавали компликоване процедуре аплицирања за средства ЕУ“, истакао је Хећко и додао да је већина стручњака
искористила та искуства и сада ради ван домовине, пре
свега у Бриселу.
„Искористите добра решења и грешке. Не заборавите да
је Брисел бирократија и процедура... Телефон кума у Бриселу
неће помоћи. Пољска веома снажно подржава интеграцију
Србије у ЕУ“, рекао је Хећко и позвао Србију да искористи искуства и помоћ Пољске. Истакао је да је сарадња могућа и
кроз билатерални и мултилатерални оквир, попут сарадње
кроз Вишеградску групу, као и у многим областима, од владавине права и заједничке безбедносне политике, пољоприведе и заштите животне средине, до коришћења фондова ЕУ.
Званичник пољског Министарства за инфраструктуру
и развој Пољске Мадхеј Аулак рекао је да је Пољска покушала да искористи што више европских програма. Износ
који је добила занемарљив је када се гледа величина пољске
привреде, али је искуство било драгоцено. Аулак је рекао и
да су претприступни фондови у Пољској дељени регионима
који су предлагали пројекте, о којима је затим одлучивала
централна власт, али је додао да је на тај начин одлучивање
делом пребачено и на ниже нивое.
А.Б.
08.04.2015. | Број 616-617 |
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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

