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ТЕМА БРОЈА - Детаљно се уређују услови за остваривање права на
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смањује. Могућност дефинисања новог концепта јавних радова
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Закон о измени Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености доноси бројне новине:
од детаљног уређења услова за остваривање права на новчану накнаду за случај незапослености до
спречавања злоупотреба приликом примене закона у
пракси. Нови закон уводи јачу одговорност приватних
агенција за запошљавање, па и оних у иностранству,
као и могућност дефинисања новог концепта јавних
радова. Шире у нашој Теми броја.
А да за новине најчешће није неопходно доносити
закон, већ имати јасан циљ, знање и добру координацију, илуструје ефекат прошлонедељног Београдског
сајма запошљавања и пракси, који је оборио све рекорде: више од 10.000 учесника, 87 послодаваца и чак
1.717 слободних радних места. Детаљније на страни
Лакше до посла.
Јапан зову и Земљом излазећег сунца, а у Свилајнцу је свануло када се у овај српски град доселио
„Панасоник“. Јапанска компанија је пре шест година
запослила 13 радника. Данас их има 300. Од „Панасоника“ се у општински буџет слило преко 20 милиона
динара, док вредност помоћи владе Јапана Свилајнцу,
кроз донације и преко инвеститора, износи више од
300.000 евра. Шта још - на страни Привреда.
На истој страни, у јавности затурена изјава економисте Владимира Вучковића, иначе и члана
Фискалног савета: пад зарада у јавном сектору у марту, као и првом кварталу, дубок је и износи седам до
осам одсто. Он је навео да су подаци о расту плата у
приватном сектору прилично импозантни и износе
6,5 одсто за први квартал. Само у марту 2015. тај раст
је износио чак 9,4 одсто у односу на исти месец прошле године - истакао је Вучковић. Свануло је и приватном сектору - рекло би се.
А да се код приватника исплати радити, говори потез директора који је запосленима платио четвородневни одмор у Паризу и Ници. Директор није
овдашњи, већ долази из Кине. Одмор радницима
платио је 33 милиона евра. Сличних потеза, додуше
мањих размера, било је у последњих десетак година
и у Србији, али су се кретали на нивоу статистичке
грешке. О „Тиенсу“ и Ли Ђињуану на страни Економија, где ћете прочитати и која европска банка запошљава 816 намештеника који годишње зарађују више
од милион евра.
У Војводини је 6,3 одсто мање незапослених - саопштава на страни Интервју Небојша Кукић, директор Покрајинске службе за запошљавање НСЗ, као и да
се у Војводини крајем марта ове године на евиденцији
налазило 190.375 лица, што потврђује тренд смањења
броја незапослених. У односу на исти период прошле
године овај број смањен је за 12.712 лица.
Шта значи признавање претходног учења и колико увођење система ППУ омогућава лицима која су
радила неке послове за које немају квалификацију нпр. дужи рад „на црно“ у пекари - да кроз поступак
признавања обављаних послова стекну одговарајућу
квалификацију и постану конкурентнији и мобилнији
на тржишту рада, објашњава мр Ђорђе Лазић, аналитичар занимања у НСЗ, на странама Актуелно.
Милош Чолић

ПРИВРЕДА Јапанска компанија у фабрици у Свилајнцу за шест година повећала број
запослених са 13 на 300

„ПАНАСОНИК“ ПРЕПОРОДИО
СВИЛАЈНАЦ

Од „Панасоника“ општински буџет има прилив од преко 20 милиона динара, а помоћ владе Јапана овом граду - директно, кроз донације и преко инвеститора, већа од 300.000 евра

Ф

абрика „Панасоник“ у Свилајнцу почела је да ради
пре шест година. Имала је 13 радника. „Јапанска
компанија је у својој фабрици за шест година повећала број запослених са 13 на 300“, каже председник општине Свилајнац Предраг Милановић и додаје
да од „Панасоника“ град сада у буџету има прилив од преко
20 милиона динара, а укупна помоћ владе Јапана Свилајнцу, директно, путем донација и инвеститора, износи преко
300.000 евра.
Милановић је подсетио да је сарадња Свилајнца и Јапана почела доласком „Панасоника“. Последња донација стигла
је ове недеље, а реч је о комбинованом возилу - ровокопачу,
вредном више од 70.000 евра. Прошле године Влада Јапана је
донирала апарате и опрему Дому здравља, у вредности око
71.000 евра. Реч је о рендген и ултразвучном апарату, затим
ЕКГ апарату, инхалатору и још неким медицинским апаратима.

„Ове године влада Јапана ће, како се очекује, финансирати изградњу водоводне мреже у селу Седларе, дужине преко
2.500 метара, чија је вредност око 15 милиона динара“, рекао
је Милановић.

РЕКЛИ СУ Владимир Вучковић

ДУБОК ПАД ПЛАТА У ЈАВНОМ СЕКТОРУ
Економиста Владимир Вучковић изјавио је да је пад зарада у јавном сектору у марту, као и у првом кварталу,
дубок и износио је седам до осам одсто.
„Укупан пад зарада у првом кварталу је скроман, мањи од један одсто, што значи да зараде укупно јесу нешто опале,
али динамичније у јавном сектору, што значи да је забележен пораст масе зарада у приватном сектору“, казао је Вучковић, уредник часописа „Макроекономске анализе и трендови“ (МАТ). Он је на представљању новог броја часописа навео
да су подаци о расту плата у приватном сектору прилично импозантни и износе 6,5 одсто за први квартал.
„Само у марту 2015. године тај раст је износио чак 9,4 одсто у односу на исти месец претходне године“, истакао је
Вучковић и приметио да остаје питање да ли се то заиста дешава на терену или је реч о бољем статистичком обухвату
масе зарада и у приватном сектору.
„Постоје наговештаји да је борба против сиве економије утерала приватни сектор у боље пријављивање свих података, па и зарада у приватном сектору“, закључио је Вучковић.
Сајам запошљавања у Вршцу

НОВЕ
ПЕРСПЕКТИВЕ

С

ајам запошљавања у Вршцу,
одржан 12. маја, у Хотелу „Србија“, посетило је више од 1000
људи, који су међу понуђених
330 слободних послова тражили своју
шансу за запослење. Учествовало је 30
послодаваца. Сајам је отворио заменик
директора Националне службе за запошљавање Драган Сикимић, истакавши значај сарадње НСЗ, локалних
самоуправа и послодаваца у смањивању незапослености. Посебна пажња
посвећује се запошљавању младих.
„Током ове године преко 5000 младих људи биће укључено у активне
мере запошљавања, највише путем
програма ‚Стручна пракса‘, јер је На-

ционалним акционим планом запошљавања као један од приоритета утврђено запошљавање младих, а Влада
Републике Србије ради на реформама
које ће овај проблем системски и трајно
решити. Позивам младе људе да остану
у Србији и да сву своју енергију, труд,
рад и марљивост употребе овде, зато
што су потребни
својој земљи“, нагласио је Сикимић.
Заменик секретара Скупштине општине Вршац
Небојша Јанчић,
истакао је да је
незапосленост
највећи проблем у
нашој држави, али
да се у овој општини много ради на
подстицању стра-

них и домаћих инвестиција, у циљу што
већег запошљавања.
„Права прилика за запошљавање
је и овај сајам, а морамо истаћи и предности нашег Технолошког парка, у оквиру кога се реализују гринфилд и браунфилд инвестиције“, рекао је Јанчић.
З.М.

Небојша Кукић, директор
Покрајинске службе за
запошљавање НСЗ

У ВОЈВОДИНИ 6,3 ОДСТО МАЊЕ
НЕЗАПОСЛЕНИХ
Крајем марта ове године на евиденцији је било 190.375 лица, што потврђује тренд
смањења броја незапослених, јер је у односу на исти период прошле године број
незапослених смањен за 12.712 лица. Жене чине мање од половине укупног броја
незапослених. За четири програма опредељено је 528 милиона динара из буџета АП
Војводине

С

тање на тржишту рада у АП Војводини, структура незапослених, мере активне политике запошљавања које
се спроводе у Покрајини, сарадња са локалним самоуправама и послодавцима, биле су неке су од тема
разговора са Небојшом Кукићем, директором Покрајинске
службе за запошљавање НСЗ.
- Податак да се на евиденцији војвођанских филијала
Националне службе за запошљавање, крајем марта ове године, налазило 190.375 лица, потврђује нам тренд смањења
броја незапослених. Статистички посматрано, у односу на
исти период прошле године овај број смањен је за 12.712
лица или 6,3 одсто - објашњава Кукић.
- Структурна анализа евиденције незапослених у АП
Војводини указује на специфичан положај различитих категорија незапослених на тржишту рада. Жене чине мање од
половине укупног броја незапослених (49,5%), што указује
да је различитим циљаним мерама активне политике запошљавања учињен значајан корак ка полној равноправности
на тржишту рада. Са друге стране, удео млађих од 30 година међу незапосленима још увек је значајан (25,8%), тако да
су приликом креирања мера запошљавања за 2015. годину
млади препознати као једна од приоритетних категорија.
На који начин је стимулисано запошљавање младих у АП Војводини и какво је њихово интересовање за
програме запошљавања?
Младима је пре свега намењен програм „Стручна пракса“, који подразумева стручно оспособљавање незапосленог
за самосталан рад у струци и стицање услова за полагање
стручног испита. Значај запошљавања младих препознат је
на свим институционалним нивоима, тако да је јавни позив
за реализацију програма стручне праксе, поред Националне службе за запошљавање, расписао и Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова
(ПСПЗРП). Многе локалне самоуправе у Покрајини такође су
определиле средства за ову намену, што у крајњем исходу
омогућава већем броју младих да на овај начин стекну прва
радна искуства у струци.
С обзиром да је Покрајински секретаријат овај јавни
позив расписао почетком марта, располажемо првим подацима о току реализације и показаном интересовању за програм. ПСПЗРП је одобрио 254 захтева послодаваца за радно
ангажовање 302 лица. Од овог броја ангажованих већи део,
односно 223 лица, има високо и више образовање.
Oсталe мерe активне политике запошљавања - субвенције за отварање нових радних места, субвенције за самозапошљавање и програми јавних радова, сврставају младе у
приоритетне категорије приликом одлучивања о додели субвенција послодавцима или незапосленим лицима. Млади су
чинили више од трећине (35 одсто) укупног броја запослених
по прошлогодишњим јавним позивима Покрајинског секре-
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Крајем марта на евиденцији војвођанских
филијала НСЗ било је 7.308 незапослених особа
са инвалидитетом. У прва три месеца ове
године запослено 669 ОСИ
таријата. Индикативно је да је заступљеније запошљавање
младих путем субвенција послодавцима за отварање нових
радних места (43 одсто), у односу на број младих корисника
субвенције за самозапошљавање (24 процента). Послодавци
радије запошљавају млађе људе, а са друге стране, млади
још увек нису довољно заинтересовани за започињање сопственог посла.
Занимљиво је поређење ових података међу филијалама
НСЗ у АП Војводини, које нам показује различиту спремност
младих за предузетништво у зависности од средине. Тако
број младих корисника субвенције за самозапошљавање у
Филијали Вршац износи 43 одсто, док је у Филијали Суботица тек сваки десети корисник субвенције млађи од 30 година.
Споменули сте да се мере активне политике запошљавања реализују са различитих институционалних
нивоа. Каква је сарадња Покрајинске службе за запошљавање са осталим институцијама из ове сфере?
Истакао бих вишегодишњу успешну сарадњу са Покрајинским секретаријатом за привреду, запошљавање и
равноправност полова која се, пре свега, огледа у реализацији Покрајинског акционог плана запошљавања. Покрајинска служба активно учествује у реализацији јавних позива
наведеног секретаријата. Такође, велики део посла реализује
се у филијалама НСЗ са територије АП Војводине, које остварују непосредни контакт са послодавцима и незапосленима
приликом реализације ових програма - објашњава Кукић.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Сарадња са локалним самоуправама је последњих година подигнута на виши ниво, након што су готово све општине
у АП Војводини конституисале локалне савете за запошљавање. Савети су тела у којима се креира и имплементира
локална политика запошљавања уз координисано деловање
НСЗ, Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање
и равноправност полова и локалних самоуправа. Показатељ
успешности оваквог рада видимо и у чињеници да су локалне самоуправе препознале властиту одговорност за локално
тржиште рада и сходно томе, издвајају све већа средства за
програме запошљавања који се реализују путем удруживања са НСЗ, удруживања са Покрајинским секретаријатом
за привреду, запошљавање и равноправност полова или самостално.
Какво је интересовање незапослених и послодаваца за јавне позиве Покрајинског секретаријата за
привреду, запошљавање и равноправност полова, који
су расписани ове године?
Поред стручне праксе и јавних радова, за које је завршен
пријем захтева, у току је реализација јавног огласа за субвенционисање самозапошљавања и јавног огласа послодавцима
за запошљавање незапослених лица. За ова четири програма
опредељено је 528 милиона динара из буџета АП Војводине,
а планирано је запошљавање или ангажовање око 3.500 лица
са евиденције НСЗ.
Пријем захтева за спровођење јавних радова у Покрајини, по јавном огласу ПСПЗРП, трајао је до 23. марта. У
војвођанским филијалама НСЗ примљено је 376 захтева, при
чему 291 захтев испуњава услове (за запошљавање 1.971
лица). Захтеве за субвенцију за самозапошљавање у првих
45 дана трајања огласа поднело је 929 лица. Покрајински секретаријат је до сада донео једну одлуку, којом је одобрена
субвенција за 200 лица. Захтеве за доделу субвенције за запошљавање незапослених лица поднело је 419 послодаваца,
за запошљавање 1.216 лица. Напомињем да су ова два јавна
огласа отворена до утрошка средстава, а најкасније до првог
октобра 2015. године, тако да се очекује још већи број захтева.

У Војводини различита спремност младих за
предузетништво: младих корисника субвенције за самозапошљавање у Филијали Вршац
43 одсто, док је у Филијали Суботица тек
сваки десети корисник субвенције млађи од 30
година
Сви наведени показатељи говоре нам о великом интересовању незапослених и послодаваца за јавне огласе ПСПЗРП.
Када томе додамо знатан број незапослених који се ангажују
кроз мере НСЗ и локалних самоуправа, долазимо до заиста
великог броја лица обухваћених мерама активне политике
запошљавања у АП Војводини.
Национална служба за запошљавање креира посебне програме намењене незапосленим особама са
инвалидитетом. Какво је стање на тржишту рада у
Покрајини када говоримо о овој категорији незапослених?
Крајем марта на евиденцији војвођанских филијала НСЗ
налазило се 7.308 незапослених особа са инвалидитетом, а у
прва три месеца ове године запослило се 669 лица. Примена
законске регулативе, јавни позиви НСЗ намењени особама са
инвалидитетом, као и чињеница да је запошљавање незапос-
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лених из ове категорије приоритет и код реализације осталих
јавних позива, довели су до одређених помака у овој области.
Квалификациона структура незапослених један је
од основних проблема тржишта рада. Који су начини
за ублажавање ове неповољне појаве?
Велики број незапослених у АП Војводини поседује први
или други степен стручне спреме, односно нема одговарајуће
образовне квалификације. Знатан број незапослених лица
је без школске спреме и са незавршеним основним образовањем. У контексту ових података, посебно добија на значају
сарадња са Едукативним центром за обуке у професионалним и радним вештинама, који су основали Влада АП Војводине и Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање
и равноправност полова.
Едукативни центар, основан са циљем превенције незапослености, пружања помоћи у стицању нових знања и
вештина ради лакшег запошљавања и пружања подршке
развоју предузетништва, основан је 2012. године, у Новом
Саду. Обуке су бесплатне, уз једини услов да се лица налазе
на евиденцији НСЗ. Од почетка рада до краја 2014. године
различите обуке, редовно планиране или по основу пројеката, завршила су 3.172 лица са евиденције војвођанских филијала НСЗ. Према расположивим подацима, највеће интересовање незапослених влада за обуке за завариваче, браваре,
књиговође, геронтонеговатеље, педикире, маникире, фризере, пекаре, посластичаре, куваре, руковаоце грађевинским
машинама, итд. Такође, значајне су обуке из информатике,
енглеског и немачког језика.
Неусклађеност школског система и тржишта рада
проблем је који се манифестује на глобалном нивоу,
чак и у многим развијеним земљама. Каква је ситуација на регионалном тржишту рада АП Војводине по
овом питању?
Ситуација је још увек неповољна, с обзиром на већи
прилив незапослених са суфицитарним занимањима на евиденцију. Повољна околност је да све надлежне институције
у сфери запошљавања, образовања и науке добро сарађују
и налазе оптимална решења за постепено превазилажење
овог проблема. Пример позитивне праксе у овој области је и
сарадња Покрајинске службе за запошљавање са Покрајинским секретаријатом за науку и технолошки развој. НСЗ –
ПСЗ доставља Секретаријату статистичке податке о суфицитарним и дефицитарним занимањима међу незапосленима
са високим образовањем. На основу ових података, Секретаријат даје Универзитету у Новом Саду одређене препоруке у
погледу уписне политике. Са друге стране, имамо спремност
Универзитета да се прилагоди потребама тржишта рада - закључује Небојша Кукић.
Ненад Стојковић
20.05.2015. | Број 622 |
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ТЕМА БРОЈА Љиљана Џувер, помоћница министра за запошљавање, у Министарству за рад,
запошљавање, борачка и социјална питања, о Закону о измени Закона о запошљавању и
осигурању за случај незапослености

ЗАКОНСКЕ НОВИНЕ НА
ТРЖИШТУ РАДА

Детаљно се уређују услови за остваривање права на новчану накнаду за случај
незапослености и спречава злоупотреба приликом примене закона у пракси. Нови закон
уводи јачу одговорност приватних агенција за запошљавање. Висина новчане накнаде се
не смањује. Могућност дефинисања новог концепта јавних радова
Закон о измени Закона о запошљавању и осигурању за
случај незапослености ступио је на снагу 8. маја, доносећи
бројне новине које треба да допринесу спречавању злоупотреба присутних у пракси. Нова законска решења иду на
руку великом броју незапослених, пре свега онима који припадају различитим категоријама теже запошљивих лица,
јер отвара могућност креирања нових мера запошљавања, у
складу са потребама локалног тржишта рада, али и једном
броју наших суграђана који желе да раде у иностранству, јер
се уводи јача одговорност приватних агенција за запошљавање.
О свим новинама за „Послове“ говори Љиљана Џувер,
помоћница министра за запошљавање, у Министарству за
рад, запошљавање, борачка и социјална питања.
Који су били основни разлози за измену старог Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености?
Стари закон даје оквире за креирање активних мера запошљавања, међутим, његова примена у пракси показала је
потребу да се конкретизују одредбе у делу децентрализације
активне политике запошљавања и креирања нових мера. Поред тога, законом смо хтели да омогућимо и почетак реформе Националне службе за запошљавање, као и да повећамо
одговорност приватних агенција за запошљавање приликом
слања домаћих држављана на рад у иностранство. Такође,
веома важне су и одредбе које се односе на новчану накнаду.
Новим законом детаљно се уређују услови за остваривање
права на новчану накнаду за случај незапослености одређених категорија незапослених лица (нпр. вишак запослених,
запослени којима је радни однос престао њиховом вољом
или кривицом) и уједно спречава злоупотреба приликом
примене закона у пракси.
Морам нагласити да није било битних измена у делу
остваривања права, дакле, лица ће и даље остваривати иста
права као и до сада, али с обзиром на велики број судских
спорова са којима се суочавала Национална служба у претходним годинама, поједине одредбе морале су бити прецизније одређене. Оне се односе на утврђивање основице за новчану накнаду у случајевима који су, нажалост, били чести у
претходним годинама, када су радници остајали без посла
у фирмама које нису исплаћивале зараде. Ово је важно, пре
свега, за лица која по основу вишка запослених остварују ово
право, јер ће сада тачно знати коју висину новчане накнаде
могу да очекују.
Бројне злоупотребе су се тицале радника који су примали отпремнине средствима из буџета РС кроз социјалне
програме, у износу већем од оног који је прописан Законом о
раду. Они сада, као и у претходном периоду, не могу да остваре право на новчану накнаду. Прецизирана је и одредба по
којој да би остварили право на новчану накнаду, морају да
раде најмање 12 месеци непрекидно или са прекидима у последњих 18 месеци. На тај начин спречене су бројне злоупотребе. Наиме, лица којима је радни однос престао уз исплату
новчане накнаде, односно отпремнине, у складу са одлуком
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Владе о утврђивању програма решавања вишка запослених, као и запослени којима је радни однос престао њиховом
вољом или кривицом, заснивају радни однос на одређено, у
пракси често веома кратко време (од 2 до 6 дана), а затим

У наредном периоду радиће се на томе да се одвоје они
који су активни и заиста траже запослење, од оних
који из различитих разлога нису тренутно у
могућности да раде
у договору са послодавцем раскину радни однос, по основу
који им омогућава остваривање права на новчану накнаду
за случај незапослености на коју иначе не би имали право.
Да ли се смањује висина новчане накнаде?
Висина новчане накнаде се не смањује, само се прецизира на који начин се врши обрачун, што до сада није био случај. Јасно је дефинисано како се узима број сати за обрачун
новчане накнаде, због чега је раније често долазило до судских спорова. Сваки месец има различит број радних сати, па
закон сада прецизира начин обрачуна новчане накнаде на
основу просечног броја радних сати за месец.
На кога и како ће се измене највише одразити?
Поред Националне службе и агенција за запошљавање,
измене закона ће се одразити и на све остале актере који
учествују у креирању мера активне политике запошљавања,
посебно на локалном нивоу, приликом доношења локалних
планова запошљавања. Закон сада омогућава креирање нових мера запошљавања у складу са потребама локалног тржишта рада.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

На шта се конкретно односи редизајн активних
мера политике запошљавања?
Даје се могућност за дефинисање новог концепта јавних
радова. Стари закон је предвиђао да приликом реализације
јавних радова послодавац склапа уговор о раду са незапосленим лицем на одређено време, док траје јавни рад. Пракса је показала да се то касније негативно одражава на однос послодаваца и запослених. И кроз пројекат са Светском
банком, која нам помаже у редизајнирању активних мера
запошљавања, уочили смо неопходност промене у концепту јавних радова. Новим законским решењима омогућено је
послодавцима да закључе било који уговор о радном ангажовању незапослених, а не као до сада - искључиво уговор
о раду на одређено време. Овакво решење допринеће већем
обухвату лица, па ће бити и много једноставније организовати јавни рад.
Закон, такође, отвара могућност да се креирају нове
мере и програми запошљавања, што до сада није било могуће. У члану који наводи мере АПЗ стоји да су то „... и друге
мере“, али не дефинише ко их и на који начин утврђује. Сада
је прецизирано да се то ради Националним акционим планом запошљавања који доноси Влада, на годишњем нивоу.
Дакле, ми ћемо заједно са социјалним партнерима у овој
години моћи да креирамо специфичне мере, које би могле
бити усмерене на вишкове запослених, јер су нам они сада
у фокусу.

Реформа ће се односити и на начин рада са незапосленим лицима, што ће омогућити увођење посебних евиденција. У наредном периоду радићемо на томе да се одвоје они
који су активни и заиста траже запослење од оних који из
различитих разлога нису тренутно у могућности да раде. Фокус у раду саветодаваца ће бити на лицима која су спремна
да одмах и сада почну да раде. Очекујемо помоћ експерата
који ће помоћи да се унапреди систем профилисања незапослених од тренутка када дођу да се пријаве на евиденцију,
како би се што брже реаговало и они упућивали на рад.
Протеклих година били смо сведоци бројних проблема наших грађана који одлазе на рад у иностранство, нарочито када је у питању безбедност. Да ли је
нешто урађено по овом питању?
Измена коју смо предложили и која је усвојена је да се
повећа одговорност приватних агенција за запошљавање у
поступку слања домаћих држављана на рад у иностранство.
Агенције ће и даље имати обавезу да надлежном министарству достављају информације о лицима која запошљавају у

У буџету је обезбеђено 16 милијарди динара за отпремнине радницима који ће као вишкови остати без
посла. Шта је још предвиђено?
Отпремнине вишковима запослених се исплаћују из
Транзиционог фонда и предвиђене су за раднике који ће
остати без посла у предузећима која се налазе у Портфолиу
Агенције за приватизацију - укупно 520 предузећа. Обавеза
НСЗ је да реализује тзв. „пакет за вишкове“, предвиђен Акционим планом за 2015. годину, који подразумева интензиван
рад саветника Националне службе за запошљавање. У првој,
превентивној фази, када се припрема социјални програм у
предузећу, долазе саветници из НСЗ и раде са људима, информишу их о ситуацији на тржишту рада, шта им стоји на
располагању у остваривању њихових права. Након тога, када
се отпремнине исплате, фокус је на томе како употребити добијена средства, у циљу новог запослења.
Како ће измена закона утицати на рад Националне службе за запошљавање?
Новим законом је дата могућност да се отпочне са реформом НСЗ, односно да се омогући реорганизација НСЗ и
редизајн програма запошљавања. Реформа ће се огледати у
успостављању система за континуирано иновирање знања
и вештина запослених у раду са незапосленима и послодавцима, као и обавезном укључивању свих новозапослених у
обуке. Очекивања су да ће ова мера на крају донети бољи
квалитет рада у самој служби.
Да ли то значи да ће се повећати број саветника за
запошљавање?
Управо тако. Идеја је да се повећа број људи који непосредно раде са незапосленима и послодавцима. Тренутно
постоји велика разлика од града до града, од филијале до
филијале, у броју људи ангажованих у непосредном раду са
клијентима. Циљ је смањити притисак на једног саветодавца
по броју незапослених лица са којима ради и успоставити однос по коме би на једног саветодавца ишло 250 до 300 лица.
Овај посао није могуће квалитетно завршити за годину дана,
то је систематско решење, на коме ће се радити до 2018.
Бесплатна публикација о запошљавању

Новим законом је дата могућност да се отпочне са
реформом НСЗ, односно да се омогући реорганизација
НСЗ и редизајн програма запошљавања
иностранству. Новина је да су сада одговорне и за информације које пружају радницима, о томе какви су услови рада,
колика је зарада, какав ће им бити статус у земљи у коју
одлазе и сносиће последице у случају да информације буду
лажне. Овакво решење је у складу са европским директивама, по којима се мора обезбеди већа сигурност радника
на раду у иностранству. Хрватска, на пример, већ има такво законско решење. Такође, бројне неправилности у раду
агенција тицале су се обезбеђивања радних дозвола и друге
неопходне документације за запошљавање у иностранству
(трошкови превоза и друго). Изменама закона спречићемо
да наши радници убудуће буду жртве преваре.
Да ли су и које мере предвиђене у току примене
овог закона како би се постигла његова потпуна примена у пракси?
Потребна је измена Статута Националне службе за запошљавање, с обзиром да се мења број чланова Управног одбора. Такође, мењаће се и унутрашња акта службе, односно
правилник по којем се незапослена лица укључују у активне
мере запошљавања. Дакле, мењаће се подзаконска акта, која
ће омогућити да се што пре крене са реализацијом свега што
је предвиђено изменама закона.
Весна Пауновић
20.05.2015. | Број 622 |
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ЛАКШЕ ДО ПОСЛА Београдски сајам запошљавања и пракси 2015

ОБОРЕНИ СВИ РЕКОРДИ

Чак 1.717 слободних радних места, више од 10.000 учесника и 87 послодаваца

У

Дому омладине у Београду,
прошле недеље, одржан је Београдски сајам запошљавања
и пракси 2015, који је посетило
преко 10.000 Београђана. Они су шансу
за посао потражили на штандовима 87
послодаваца, домаћих и страних компанија. Предузетници који послују у
Београду и широм Србије понудили су
више од 1.700 слободних радних места.
Поред непосредног контакта, заинтересованима је омогућено да на
дан одржавања и дан после, путем интернет сајта НСЗ онлајн аплицирају на
слободна радна места код послодаваца
који су учествовали на сајму и код оних
којима због просторних капацитета
није обезбеђен штанд у Дому омладине.
„Ово је сјајна шанса за све који траже посао, али и за компаније којима је
потребан прави кадар. За нас је важно
да сваки млади човек има могућност
да се едукује и да се запосли. То је наша
обавеза, а уједно и циљ овог сајма“, рекао је градоначелник Београда Синиша Мали, који је позвао студенте да
учествују у „БГ пракси“, којом им Град
Београд омогућава да раде током лета
у Градској управи и јавним комуналним предузећима.
„Београдски сајам запошљавања
је највећи сајам запошљавања до сада
одржан. Показао је да је од кључног
значаја за запошљавање да сви органи
власти, институције, службе, фондови,
коморе и друге асоцијације привредника дају свој максимум, како би се створио још повољнији пословни амбијент,
који ће неминовно довести до отварања
нових радних места и даљег пада стопе
незапослености“, рекао је заменик директора Националне службе за запошљавање Драган Сикимић, на отварању Београдског сајма запошљавања
и пракси.
„Највећи по броју послодаваца,
броју понуђених реалних радних места,
преко 1.700, и показаном интересовању,
овај сајам доказ је континуирано добре
сарадње НСЗ и наших стратешких
партнера, који су учествовали у његовој организацији“, казао је Сикимић
и посебно захвалио градоначелнику
Синиши Малом, председнику Савета
за запошљавање Драгомиру Петро-
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нијевићу, Привредној комори Београда и Дому омладине.
„Прошле године организовали смо
више од 400 бесплатних радионица
за младе, а ове године смо покренили
и бесплатну школу омладинског предузетништва. Жеља нам је да младима упутимо поруку да треба да узму
судбину у своје руке“, рекао је Марко
Стојановић, в.д. директора Дома омладине.
У оквиру пратећих сајамских активности биле су изведене три презентације - јавних позива и конкурса НСЗ
за 2015. годину, програма „БГ пракса“ и
презентација послодаваца.
Послодавци су тражили раднике
у области информационих технологија, економије, медицине, машинства,
грађевинарства, пољопривреде, образовања, трговине и услуга. Посао на сајму су могли потражити и лекари различитих специјалности, фармацеути, ИТ
стручњаци, програмери и оператери,
инжењери машинства, електротехнике
и грађевинарства, технолози, менаџери, комерцијалисти, правници и други.
Сајам је понудио и 20 места за стручну
праксу и 166 за „БГ праксу“ за студенте
Београдског универзитета.
Сајамску
атмосферу
можда
најбоље илуструје коментар једног
послодаваца: „Била је то организована гужва“. Да се по јутру дан познаје,
показала је гужва на Платоу Милана
Младеновића пре отварања сајма. Колоне Београђана су се током целог дана
смењивале на штандовима послодаваца на сва три нивоа зграде Дома омладине. Све генерације на једном месту, у
потрази за послом. Разлози различити -
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каријера, посао у струци, егзистенција,
да се нешто ради, а не да се седи, било
какав посао и како нам рече Радмило,
искусни металски радник: „Треба ми
посао да премостим до пензије“.
„Није лако радити, па остати без
посла и поново га тражити, није лако ни
младима, траже им искуство, али овде
им се, видим, нуди и стручна пракса“,
рекла нам је Славица, док је правила
план обиласка послодаваца. На сајму
је била и Љиљана, забринути родитељ.
Дошла је да види има ли посла за њену
ћерку, која је завршила факултет и постдипломске, има децу и не ради, па да
јој јави да дође на сајам, а она да преузме чување унука.
„Не верујем да ћу наћи посао на
сајму, али да нисам дошла можда бих
пропустила прилику, никад се не зна“,
каже Ана.
Милан је млад, тек је завршио факултет, први пут је на сајму и има прави одговор на питање како до посла:
„Ако знате где и када да тражите, ствар
је једноставна“.
Мира Колаковић

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

У ОВОМ БРОЈУ

268
СЛОБОДНИХ РАДНИХ
МЕСТА

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

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

Бесплатна публикација о запошљавању
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Администрација и управа

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. директора 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:
ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД

1) Самостални саветник - координатор за
извештавање
Одсек за извештавање о личним примањима, Сектор за
обраду личних примања
1 извршилац
УСЛОВИ: високо образовање из научне, односно стручне области
у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука
на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету; положен државни
стручни испит; познавање рада на рачунару и најмање 5 година
радног искуства у струци;
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:
познавање законских прописа који регулишу област обраде личних примања - усмено; познавање рада на рачунару - практичним
радом на рачунару; вештина комуникације - усмено.

2) Саветник - аналитичар за извештавање
Одсек за извештавање о личним примањима, Сектор за
обраду личних примања
1 извршилац
УСЛОВИ: високо образовање из научне, односно стручне области
у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука
на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету; положен државни
стручни испит; познавање рада на рачунару и најмање 3 године
радног искуства у струци;
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање законских прописа који
регулишу област обраде личних примања - усмено; познавање рада
на рачунару - практичним радом на рачунару; вештина комуникације - усмено.

3) Саветник - координатор за систем јавних плаћања
Одељење за извршавање јавних плаћања, Сектор за
јавна плаћања и фискалну статистику
1 извршилац
УСЛОВИ: високо образовање из научне области економске науке,
правне науке, организационе науке, или из научне, односно стру-
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чне области у оквиру образовно-научног поља природно-математичких или техничко-технолошких наука на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама
на факултету; положен државни стручни испит; познавање рада на
рачунару и најмање 3 године радног искуства у струци;
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање законских прописа који
регулишу област буџетског система и платног промета - усмено;
познавање рада на рачунару - практичним радом на рачунару;
вештина комуникације - усмено.
III Место рада: Београд, Поп Лукина 7-9
ФИЛИЈАЛА КРАЉЕВО

4) Млађи саветник - радно место за извршење јавних
плаћања
Одељење за јавна плаћања и фискалну статистику
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 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету; положен државни
стручни испит; познавање рада на рачунару; 1 година радног искуства у струци или најмање пет година радног стажа у државним
органима;
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:
познавање законских прописа који регулишу област јавних
плаћања, јавних финансија, буџетског система и платног промета
-усмено; познавање рада на рачунару - практичним радом на рачунару; вештина комуникације - усмено.
IV Место рада: Краљево, Цара Душана 41
V Адреса на коју се подносе пријаве: Министарство финансија
- Управа за трезор, Поп Лукина 7-9, 11000 Београд, са назнаком:
„За јавни конкурс“.
VI 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).
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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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 10. јуна 2015.
године, са почетком у 9 часова, у Београду, у просторијама Управе
за трезор - Министарство финансија, Поп Лукина 7-9.
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 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
РЕПУБЛИЧКА КОМИСИЈА ЗА
ЗАШТИТУ ПРАВА У ПОСТУПЦИМА
ЈАВНИХ НАБАВКИ
На основу чл. 54 и 61 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), и члана 17 став 3 члана
18 став 1 и члана 19 ст. 1 и 2 Уредбе о спровођењу интерног и
јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима
(„Службени гласник РС“ бр. 41/07-пречишћен текст и 109/09),
Оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА
У РЕПУБЛИЧКОЈ КОМИСИЈИ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА У
ПОСТУПЦИМА ЈАВНИХ НАБАВКИ
I Oрган у коме се радна места попуњавају: Републичка
комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки, Београд,
Немањина 22-26
II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место за стручне послове припреме седница,
у звању виши саветник
у Служби Републичке комисије за заштиту права у
поступцима јавних набавки, Сектор за заштиту права
у поступцима јавних набавки, Одељење за стручне
послове заштите права у поступцима јавних набавки
1 извршилац
Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање из
научне области правне науке на основним академским студијама
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету и најмање седам година радног искуства у струци, положен
државни стручни испит и знање рада на рачунару (MS Office пакет
и интернет).
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање Закона о јавним набавкама - усмено; познавање рада на рачунару - увидом у доказ о
познавању рада на рачунару или практичном провером на рачунару, уколико овај доказ не поседује; вештине: мотивисаност и комуникативност - усмено.

2. Радно место за стручне послове, у звању
самостални саветник
у Служби Републичке комисије за заштиту права у
поступцима јавних набавки, у Сектору за заштиту права
у поступцима јавних набавки, Одељењу за стручне
послове заштите права у поступцима јавних набавки
1 извршилац

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

Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање из
научне области правне науке на основним академским студијама
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним студијама у трајању
од најмање четири године или специјалистичким студијама на
факултету и најмање пет година радног искуства у струци, положен
државни стручни испит и знање рада на рачунару (MS Office пакет
и интернет).
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање Закона о јавним набавкама - усмено, познавање рада на рачунару - увидом у доказ о
познавању рада на рачунару или практичном провером на рачуна20.05.2015. | Број 622 |
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ру, уколико овај доказ не поседује; вештине: мотивисаност и комуникативност - усмено.
III Место рада: Београд; Масарикова 5
IV Адреса на коју се подносе пријаве: Републичка комисија
за заштиту права у поступцима јавних набавки, 11000 Београд,
Немањина 22-26, са назнаком: „За јавни конкурс“.
V Лице задужено за давање обавештења: Свјетлана Радовић,
телефон: 011/20-60-949.
VI ЗАЈЕДНИЧКО ЗА СВА РАДНА МЕСТА
Услови за рад на радном месту: 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: 8 (осам) дана и почиње да тече
наредног дана од дана објављивања конкурса 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; оригинал или оверена фотокопија доказа о одговарајућој
стручној спреми; 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 траженом радном искуству у струци и оверена изјава кандидата или други доказ надлежног органа да кандидату није
престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа
Уколико се уз пријаву на конкурс прилаже фотокопија доказа, иста
мора бити оверена код јавног бележника, у општини или суду.
Са кандидатима чије су пријаве благовремене, потпуне, јасне, уз
које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашено радно место, провера стручних оспособљености,
знања и вештина кандидата у изборном поступку обавиће се дана
04.06.2015. године, са почетком у 10,00 часова, у просторијама
Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, Београд, Масарикова 5, о чему ће учесници конкурса бити
благовремено обавештени путем контакт телефона који наведу у
својим пријавама.
Напомена: За наведена радна места радни однос се заснива на
неодређено време, с тим да кандидати који први пут заснивају
радни однос на неодређено време у државном органу подлежу
пробном раду од шест 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. Кандидати који
конкуришу на оба радна места подносе појединачне пријаве у којима наводе уз коју од пријава су приложена тражена документа.
Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, у оригиналу или фотокопији овереној код јавног бележника, у општини или
суду, као и непотпуне, недопуштене и неблаговремене пријаве,
биће одбачене.
Овај оглас објављује се на интернет презентацији Републичке
комисије, на интернет презентацији Службе за управљање кадровима, на порталу е-управе, на огласној табли Републичке комисије
и на огласној табли, интернет презентацији и периодичном издању
огласа Националне службе за запошљавање.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који
су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.
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Република Србија
УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА
Управа за заједничке послове републичких органа, на основу члана 54 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) и чланa 17 Уредбе о спровођењу интерног
и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“, бр. 41/07-пречишћен текст и 109/09)
и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање
и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51
број: 112-4580/2015 од 30.04.2015. године,
Оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ
РАДНОГ МЕСТА
I Орган у коме се попуњавају радна места: Управа за заједничке послове републичких органа, Београд, Немањина 22-26
II Радно место које се попуњава:

1. Шеф Одсека за књиговодствене послове, у звању
самостални саветник
Одсек за књиговодствене послове, Сектор за
финансијско-материјалне послове
1 извршилац
Опис послова: руководи, планира, усмерава и надзире рад
запослених у Одсеку; обавља најсложеније послове из делокруга
рада Одсека; израђује захтеве за израду програма за аутоматску
обраду података; организује вођење пословних књига; води евиденцију основних средстава, амортизацију и припрема предлог
отписа основних и других средстава по захтеву корисника; контролише извештаје о извршењу финансијског плана прихода расхода;
израђује закључна књижења и учествује у изради завршног рачуна; сарађује са инспекцијским и другим органима и обавља друге
послове по налогу помоћника директора.
Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање из
научне области економске науке на студијама II степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије,
специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године, положен државни стручни
испит, најмање пет година радног искуства у струци и познавање
рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање Уредбe о буџетском рачуноводству, Правилник о стандардном класификационом
оквиру и контном плану за буџетски систем, Правилник о начину и
роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања
са стварним стањем - усмено; познавање Закона о државној управи, Закона о државним службеницима, познавање Уредбе о канцеларијском пословању органа државне управе и Упутства о канцеларијском пословању органа државне управе - усмено; познавање
рада на рачунару - практични рад; вештине аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационе способности и
вештина руковођења - путем стандардизованих тестова и вештина
комуникације - усмено.
III Место рада: Београд, Немањина 22-26
IV Адреса на коју се подносе пријаве за конкурс: Управа за
заједничке послове републичких органа, 11000 Београд, Немањина
22-26, са назнаком: „За јавни конкурс“.
V Лице задужено за давање обавештења: Љиљана Стоиљковић, тел. 011/3611-048, Управа за заједничке послове републичких
органа.
VI Услови за рад на радном месту: држављанство Републике
Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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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.
VII Рок за подношење пријава: Рок за подношење пријава је
8 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања конкурса у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
VIII Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: 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 (потврда, решење или други акти из којих се види
на којим пословима и са којом стручном спремом и у којем периоду
је стечено радно искуство).
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.
Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији која је оверена у општини, суду или код јавног бележника.
IX Трајање радног односа: радни однос се заснива на неодређено време.

вања слободног радног места против њега не води поступак пред
истражним органима; да у моменту оглашавања слободног радног
места није осуђиван за кривична дела на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу. Докази који се
прилажу уз пријаву на оглас: пријава са биографијом; уверење о
држављанству; извод из матичне књиге рођених; диплома којом
се потврђује стручна спрема; уверење о здравственој способности; уверење надлежног суда да против кандидата није покренут
истражни поступак и уверење надлежног органа управе да кандидат није осуђиван за кривична дела на безусловну казну затвора од
најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за
обављање послова у државном органу, све у оригиналу или овереним фотокопијама. Пријаве са доказима о испуњавању услова огласа подносе се у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“, на следећу адресу: Правобранилаштво Градске општине Вождовац, Београд, Устаничка 53 или непосредно на писарници
Правобранилаштва. Пријаве уз које нису приложени сви потребни
докази (у оригинал или оверене фотокопије), као и неблаговремене, неразумљиве и недопуштене пријаве, неће се разматрати и
биће одбачене. Сви изрази, појмови, именице, прилози и глаголи
у овом огласу који су употребљени у мушком роду, односе се без
дискриминације и на особе женског пола.

Ч АЧ А К
ДОПУНА КОНКУРСА
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МОРАВИЧКИ УПРАВНИ ОКРУГ

32000 Чачак, Жупана Страцимира 2

X Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак:
Са кандидатима чије су пријаве благовремене, потпуне, разумљиве,
уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове
за оглашено радно место, провера стручне оспособљености знања
и вештина обављаће се почев од 08.06.2015. године, са почетком
у 9 часова, у Палати „Србија“, Булевар Михаила Пупина 2 (источни
улаз) и просторијама Управе за заједничке послове републичких
органа у Београду, Немањина 22-26. О тачном датуму и времену
провере у изборном поступку, учесници конкурса ће бити благовремено обавештени на контакте (бројеве телефона или адресе) које
наведу у својим пријавама.

Оглас објављен у публикацији „Послови“ 13.05.2015. године допуњава се за извршилачко радно место у Стручној
служби Моравичког управног округа са седиштем у Чачку,
и допуна гласи: У поднаслову: „У изборном поступку проверавају се”, после тачке 2. додаје се тачка 3. која гласи:
Вештине аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационе способности и вештина руковођења,
провераваће се посредно, путем стандардизованих тестова. Конкурс остаје са важношћу до 21. маја 2015. године.

Напомене: Кандидати који први пут заснивају радни однос у
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. 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 стране јавног
бележника биће одбачене закључком конкурсне комисије.

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ

Овај оглас објављује се веб-страници Управе за заједничке послове републичких органа: www.uzzpro.gov.rs, на веб-страници Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs, на порталу e-управе, на огласној табли, веб-страници и периодичном издању огласа
Националне службе за запошљавање. На наведеној веб-страници
Службе за управљање кадровима кандидати који конкуришу могу
се упознати са описом послова за наведено радно место.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД БЕОГРАД
ПРАВОБРАНИЛАШТВО
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВОЖДОВАЦ
11000 Београд, Устаничка 53

Приправник
на одређено време од 3 године
УСЛОВИ: завршен правни факултет, познавање рада на рачунару. Кандидат за наведено радно место треба да испуњава и опште
услове утврђене чл. 6 Закона о радним односима у државним
органима: да је држављанин Републике Србије; да је пунолетан;
да има општу здравствену способност; да се у моменту оглашаБесплатна публикација о запошљавању

ЈАГОДИНА
35260 Рековац, Краља Петра I 56

Директор ТО општине Рековац
на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних законом
испуњава и следеће услове прописане чланом 18 Статута, да има
средњу, вишу или високу стручну спрему. Кандидат је дужан да
предложи програм рада и развоја установе. Пријаве са потребном
документацијом слати на горенаведену адресу, са напоменом: „За
јавни конкурс за избор директора“. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће бити узете у разматрање.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
35230 Ћуприја, 13. октобар 7

Заменик начелника Општинске управе општине
Ћуприја
на период од 5 година
УСЛОВИ: VII/2 степен, високо образовање стечено на студијама другог степена, односно завршене мастер академске студије
или високо образовање у складу са прописима који су важили до
ступања на снагу Закона о високом образовању и које је законом изједначено са академским називом мастер - правни факултет, положен испит за рад у органима државне управе и најмање
5 година радног искуства у струци. Уз пријаву доставити: кратку
биографију, уверење о држављанству (не старије од шест месеци),
извод из матичне књиге рођених, оверену фотокопију дипломе о
стеченом високом образовању, уверење о положеном правосудном
20.05.2015. | Број 622 |
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испиту, уверење да лице није осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од 6 месеци или за кажњиво дело које га чини
неподобним за обављање послова у државном органу (не старије
од 6 месеци), оверену копију радне књижице (као и доказ о радном
искуству), уверење о здравственој способности (оригинал). Рок за
подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања. Пријаве са
потребном документацијом доставити на горенаведену адресу, са
назнаком: „За оглас“ или лично, предајом на шалтеру писарнице,
у згради Општинске управе. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узети у разматрање.

ЛЕСКОВАЦ
АГЕНЦИЈА ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
И ИМОВИНУ ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
16230 Лебане, Цара Душана 72

Директор
на мандатни период од 5 година
УСЛОВИ: VII/1 степен, висока стручна спрема економске или
правне струке; предлог програма рада Агенције; три године радног
искуства; пунолетно и пословно способно лице; оверена фотокопија дипломе; извод из матичне книге рођених (оригинал или оверена копија); извод из књиге држављана РС (оригинал или оверена копија); доказ о неосуђиваности и да лице није под истрагом
(не старије од шест месеци); оверена фотокопија радне књижице;
доказ о општој здравственој способности (лекарско уверење); оверена фотокопија личне карте. Рок за подношење пријава је 15 дана
од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријава на конкурс
са доказима подноси се препорученом пошиљком или лично на
адресу: Агенција за локални економски развој и имовину општине Лебане, Цара Душана 72, 16230 Лебане, са назнаком: „За јавни
конкурс за избор директора“. Непотпуне и неблаговремене пријаве
се неће разматрати.

ОПШТИНА ВЛАСОТИНЦЕ
ОПШТИНСКА УПРАВА

16210 Власотинце, Трг ослобођења 12
тел. 016/875-122

Послови личног стања грађана
на одређено време од 12 месеци, због повећаног обима
посла
УСЛОВИ: средња стручна спрема, шест месеци радног искуства,
познавање рада на рачунару. Кандидат треба да испуњава и услове из чл. 6 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 шест месеци или за кажњиво
дело које га чини неподобним за обављање послова у државном
органу. Уз пријаву кандидат је обавезан да приложи следеће доказе: диплому о стручној спреми, уверење о држављанству РС, извод
из матичне књиге рођених, 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), оверену фотокопију радне књижице, уверење о здравственој способности, уверење надлежне полицијске
управе да лице није осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора у трајању од најмање шест месеци или за кажњиво дело
које га чини неподобним за обављање послова у државном органу
(издато након објављивања огласа), уверење основног или вишег
суда да против лица није покренута истрага и да није подигнута
оптужница (издато након објављивања огласа), доказ о познавању
рада на рачунару - сертификат. Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена у општини или суду. Пријава на
оглас треба да садржи: име и презиме кандидата, датум и место
рођења, адресу становања, податке о образовању, податке о врсти
и дужини радног искуства с кратким описом пословима на којима
је кандидат радио до подношења пријаве на оглас и одговорности
на тим пословима, податке о стручном усавршавању и податке о
посебним областима знања. Пријаву на оглас са комплетном документацијом слати на адресу: Општинска управа Општине Власотин-
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це - начелнику, 16210 Власотинце, Трг ослобођења 12, са назнаком: „За оглас на одређено време“. Рок за подношење пријаве је
осам дана од дана објављивања у публикацији „Послови“ и почиње
да тече наредног дана од дана објављивања. Пријаве уз које нису
приложени сви потребни докази, у оригиналу или фотокопији овереној у општини или суду, као и непотпуне и неблаговремене пријаве, биће одбачене.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
16230 Лебане, Цара Душана 116

Оглас објављен 13.05.2015. године у публикацији „Послови“ мења се у делу назива радног места и уместо: Послови
ликвидатуре борачко-инвалидске заштите и породиљског
права, треба да стоји: Послови ликвидатуре борачко-инвалидске заштите и породиљског права, за рад на одређено
време до 2 године, за особу са инвалидитетом.

НИШ
УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ, ОДРЖИВИ РАЗВОЈ И
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
18000 Ниш

Нормативно-правни послови
на одређено време до 24 месеца
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме: правни факултет; положен
стручни испит за рад у органима државне управе; најмање једна
година радног искуства у струци; да је кандидат држављанин Републике Србије; да је пунолетно лице; да има општу здравствену способност; да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну
затвора од најмање 6 месеци или кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу. Учесници огласа дужни су да уз пријаву приложе оригинале или оверене копије
доказа о испуњености свих услова из огласа, као и оверену фотокопију радне књижице и оригинал или оверену фотокопију доказа
о радном искуству у струци. Уверење о држављанству и уверење
надлежне полицијске управе о неосуђиваности не смеју бити старија од 6 месеци. Уверење о општој здравственој способности (не
старије од 6 месеци) кандидат ће доставити по коначности одлуке
о избору. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у
разматрање. Пријаве слати на адресу: Управа за грађанска стања и
опште послове, Николе Пашића 24, Ниш.

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ
18220 Алексинац, Књаза Милоша 169
тел. 018/804-711

Послови јавних набавки
у Одељењу за финансије, Одсек финансијске оперативе,
на одређено време до 12 месеци
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање стечено на студијама
другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије),
односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године у
образовно-научном пољу правних наука; једна година радног искуства у струци; положен испит за рад у органима државне управе;
познавање рада на рачунару. Општи услови из члана 6 Закона о
радним односима у државним органима - да је кандидат држављанин Републике Србије, да је пунолетан, да има општу здравствену
способност, да има прописану стручну спрему, да није осуђиван за
кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци
или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу. Уз пријаву на оглас доставити, у оригиналу
или у овереној фотокопији: доказ о школској спреми; уверење о
држављанству (не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге
рођених; уверење да кандидат није под истрагом, односно да није
кажњаван (доказ основног суда, основног и вишег тужилаштва и
МУП-а, не старије од 6 месеци); уверење о положеном стручном
испиту за рад у органима државне управе; доказ о радном искуству;
лекарско уверење (прилаже кандидат који буде изабран). ПријаНационална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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ве са доказима о испуњености свих услова из огласа доставити на
горенаведену адресу, са назаком: „За оглас“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ
18410 Дољевац

Грађевински инспектор
у Одељењу за урбанизам, имовинско-правне и
инспекцијске послове
УСЛОВИ: услови утврђени Правилником о унутрашњем уређењу и
систематизацији радних места у Општинској управи Општине Дољевац, број 110-28 од 24.10.2014. године, број 110-7 од 22.01.2015.
године и број 110-23 од 20.03.2015. године: високо образовање стечено на студијама другог степена грађевинарства (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске
студије, специјалистичке струковне студије), односно дипломирани
инжењер грађевинарства или лице са стеченим високим образовањем на студијама другог степена архитектуре (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске
студије, специјалистичке струковне студије), односно дипломирани
инжењер архитектуре, најмање 3 године радног искуства у струци и положен државни стручни испит. Поред наведеног, уз пријаву
доставити: оверену фотокопију дипломе; уверење о држављанству
Републике Србије; уверење о општој здравственој способности;
извод из матичне књиге рођених; уверење да кандидат није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6
месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање
послова у државном органу.

ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ МЕРОШИНА

18252 Мерошина, Цара Лазара 17

Матичар
за матично подручје Азбреснице и Облачине, на
одређено време до повратка запослене са породиљског
боловања
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме: дипломирани правник; положен државни стручни испит; једна година радног искуства. Лица
треба да испуњавају и услове из члана 6 Закона о радним односима у државним органима („Службени гласник РС“, бр. 48/91, 44/98,
49/99, 34/01 и 39/02): да су држављани Републике Србије, да су
пунолетни, да имају општу здравствену способност, да имају прописану стручну спрему, да нису осуђивани за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које
их чини неподобним за обављање послова у државном органу, да
испуњавају друге услове утврђене законом, другим прописима или
актом о систематизацији радних места у органу. Пријаве доставити
поштом или лично на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

демске студије или специјалистичке струковне студије), односно на
основним студијама у трајању од најмање 4 године и одговарајући
академски, односно стручни назив утврђен у области правних, економских, психолошких, педагошких и андрагошких наука и социолошких наука, односно стручни назив дипломирани социјални радник (оверена копија дипломе); најмање 5 година радног искуства
у струци; поседовање организаторских способности; да кандидат
није осуђиван и да се против њега не води кривични поступак за
кривична дела која га чине неподобним за рад у државним органима (уверење); општа здравствена способност (лекарско уверење).
Мандат директора Центра за социјални рад траје 4 године и исто
лице може поново бити именовано за директора. Поред горенаведене документације, кандидат за директора подноси програм рада
за мандатни период на који се врши избор.

НОВИ САД
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ЦЕНТАР ЗА ПОРОДИЧНИ СМЕШТАЈ
И УСВОЈЕЊЕ НОВИ САД
21000 Нови Сад
Булевар Михајла Пупина 16

Директор
на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама другог степена
(мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у
трајању од најмање 4 године и одговарајући академски односно
стручни назив утврђен у области правних, психолошких, педагошких и андрагошких наука, специјалне едукације и рехабилитације,
социолошких, политичких, економских или медицинских наука; да
има најмање 5 година радног искуства у струци; држављанство
Републике Србије; општа здравствена способност; да кандидат није
под истрагом, против кога није подигнута оптужница, односно против кога се не води поступак за дела која се гоне по службеној
дужности.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс, кандидат за директора уз приложену законом предвиђену документацију о испуњавању услова,
дужан је да поднесе програм рада Центра за породични смештај
и усвојење, за мандатни период, са смерницама за његову реализацију. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве са конкурсном документацијом доставити на адресу:
Центар за породични смештај и усвојење Нови сад, 21000 Нови Сад,
Булевар Михајла Пупина 16, са назнаком: „За конкурс“. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
18252 Мерошина
тел. 018/4892-340

Конкурс објављен 21.01.2015. године у публикацији
„Послови“, поништава се у целости.

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
18252 Мерошина
тел. 018/4892-340

Директор
на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: за директора Центра за социјални рад Мерошина
може бити именован држављанин Републике Србије (уверење
о држављанству) који је стекао високо образовање на студијама
другог степена (мастер академске студије, специјалистичке акаБесплатна публикација о запошљавању

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом

20.05.2015. | Број 622 |
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Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА
21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16
тел. 021/4874-842 факс: 021/4874-742
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 УПРАВИ ЗА
КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ
ВОЈВОДИНЕ
1. Орган у коме се радно место попуњава: Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине
2. Радно место које се попуњава:

Самостални стручни сарадник I за правне послове
на одређено време због повећаног обима посла, до
31.12.2015. године
1 извршилац
3. Опис послова радног места: непосредно извршава најсложеније послове из делокруга рада одељења; учествује у унапређивању и подизању ефикасности рада одељења; одговара за благовремено, законито и квалитетно обављање послова; праћење
прописа и обавештавање запослених о променама истих у вези
са радом Управе; контрола и израда општих и појединачних правних аката Управе; обављање послова који се односе на доступност
информација од јавног значаја значаја и пружање потребних одговора на посланичка питања; комуникација са Агенцијом за борбу
против корупције; израда извештаја из делокруга рада одељења;
припрема и контрола израде уговора, протокола и споразума, верификација и давање предлога типских уговора, као и других решења
и одлука; стручна обрада одређених питања и давање мишљења
из делокруга рада одељења; учествује у разматрању, оцењивању
и рангирању предлога пројеката у складу са релевантном процедуром; учествује у изради општих и појединачних аката везаних за
интерне процедуре и упутства у циљу ефикасног и усклађеног рада
Управе; учествује у раду стручних тела Управе; обављање осталих послова по налогу директора, заменика директора и помоћника
директора.
4. Услови потребни за заснивање радног односа: стечено
високо образовање из научне, односно стручне области правних
наука на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године; најмање 5 година радног стажа
у струци; положен државни стручни испит.
5. Одлука о избору: Одлуку о избору између пријављених кандидата доноси директор Управе за капитална улагања Аутономне
Покрајине Војводине.
6. Место 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 21. маја 2015.
године, а истиче 28. маја 2015. године.
8. Адреса на коју се подносе пријаве: Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине, Булевар Михајла Пупина 25,
21000 Нови Сад.
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9. Име лица задуженог за давање обавештења о огласу:
Предраг Живановић, помоћник директора у Сектору за правне и
опште послове, телефон 021/4881-751.
10. Докази који се прилажу: потписана пријава на оглас у којој
је потребно навести тачну адресу становања, контакт телефон и
назив радног места на које се подноси пријава; Curriculum Vitae радна биографија; уверење о држављанству не старије од 6 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 стручној спреми према условима радног места (оригинал или оверена фотокопија дипломе); уверење о положеном државном стручном испиту (оригинал или оверена фотокопија); доказ о стеченом
радном стажу у струци (потврде, решења, уговори и други акти из
којих се може утврдити на којим пословима и са којом стручном
спремом је стечен радни стаж); фотокопија радне књижице.
Напомена: Кандидат који буде изабран дужан је да достави лекарско уверење о општој здравственој способности, не старије од 6
месеци. Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази на
начин предвиђен огласом, као и непотпуне, неблаговремене и
неразумљиве пријаве на оглас неће се узимати у разматрање.
11. Датум оглашавања: 20. мај 2015. Године.
Овај оглас објављен је на интернет страници Службе за управљање
људским ресурсима, на огласној табли Покрајинске владе, на огласној табли Управе за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине и у гласилу организације надлежне за послове запошљавања.

ПАНЧЕВО
ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОПШТИНА АЛИБУНАР
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

26310 Алибунар, Трг слободе 4

Оглас објављен 22.04.2015. године у публикацији „Послови“, за постављање на период од пет година заменика начелника Општинске управе Општине Алибунар,
поништава се у целости.

ОПШТИНА АЛИБУНАР
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

26310 Алибунар, Трг слободе 4

Заменик начелника Општинске управе општине
Алибунар
за постављање на период од пет година
УСЛОВИ: Општи услови: 1) да је кандидат држављанин/држављанка Републике Србије; 2) да је пунолетан/пунолетна; 3) да има општу
здравствену способност, да има прописану стручну спрему, 4) да
није осуђиван/осуђивана за кривично дело на безусловну казну
затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га/је чини
неподобним/неподобном за обављање послова у државном органу.
Доказ из тачке 3) доставља кандидат који буде постављен. Посебни услови за рад на радном месту су: висока стручна спрема - VII
степен, дипл. правник/дипл. правница, положен стручни испит за
рад у органима државне управе - државни стручни испит, најмање
пет година радног искуства у струци. Кандидати подносе: пријаву
на оглас, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству Републике Србије, доказ о прописаној стручној спреми, доказ
да нису осуђивани за кривично дело на безусловну казну затвора
у трајању од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које их чини
неподнобним за обављање послова у државним органима, доказ
о положеном стручном испиту за рад у органима државне управе, доказ о потребном радном искуству. Доказ о поседовању опште
здравствене способности доставља само кандидат/киња који/а
буде постављен/а на функцију заменика начелника Општинске
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управе. Пријаве се подносе у року од 8 дана од објављивања огласа у публикацији „Послови“, на адресу: Општинска управа Општине
Алибунар, Трг слободе 4, 26310 Алибунар, са назнаком: „За Комисију - конкурс за избор заменика начелника ОУ“. Рок за подношење
пријаве рачуна се од првог наредног дана од дана објављивања
јавног огласа у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА

26000 Панчево, Трг краља Петра I 2-4

Заменик матичара
на одређено време ради замене привремено одсутног
запосленог
УСЛОВИ: високо образовање на основним академским студијама у
обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године, 1 година радног
искуства, положен посебан стручни испит за матичара и овлашћење
за обављање послова матичара; да је кандидат држављанин Републике Србије; да је пунолетан; да поседује 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 Градској управи. Пријаве на
оглас за заснивање радног односа на одређено време са доказима
о испуњавању услова у погледу општих и посебних услова из огласа, осим доказа о општој здравственој способности, подносе се у
року од 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве са доказима о испуњавању услова из огласа могу се предати лично у Градском услужном
центру или путем поште, на адресу: Градска управа града Панчева,
Трг краља Петра I 2-4.

СОМБОР
ИСПРАВКА ОГЛАСА
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ОЏАЦИ
25250 Оџаци, Кнез Михајлова 41
тел. 025/5742-142

Оглас објављен у публикацији „Послови” 13.05.2015. године мења се у делу УСЛОВИ, тако што уместо речи: „да приложи програм рада за мандатни период 2012-2016.“, треба
да стоји: „да приложи програм рада за мандатни период
2015-2019.“. У осталом делу оглас остаје непромењен.

СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
ОПШТИНЕ ИРИГ
22406 Ириг, Николе Тесле 4
тел. 022/2462-750
e-mail: csririg@open.telekom.rs

Директор Центра за социјални рад општине Ириг
на мандатни период четири године
УСЛОВИ: За директора Центра за социјални рад општине Ириг
може бити именовано лице које је: држављанин Републике Србије;
стекло високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године и одговарајући академски, односно стручни назив утврђен у области правних, економских, психолошких,
педагошких и андрагошких и социолошких наука, односно стручни
назив дипломирани социјални радник и најмање пет година радног искуства у струци; да није осуђивано за кривична дела из групе кривичних дела против живота и тела, против слобода и права
човека и грађанина, против права по основу рада, против части и
угледа, против полне слободе, против брака и породице, против
службене дужности, као и против уставног уређења и безбедности
Републке Србије. Поред општих услова за заснивање радног односа
кандидат за директора, уз прописану документацију којом доказује
Бесплатна публикација о запошљавању

да испуњава услове, подноси програм рада за мандатни период
на који се именује. Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана
објављивања конкурса у средствима јавног информисања. Пријаве се подносе Управном одбору Центра, са назнаком: „За конкурс“.

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

Радник на пословима водитељ случаја на пословима
јавних овлашћења у Центру
на одређено време до повратка раднице са породиљског
одсуства
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен факултет политичких наука, социјални радник, са најмање 12 месеци радног искуства.
Кандидати су дужни да доставе следећа документа: кратку биографију, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству,
диплому о стеченом образовању, уверење да лице није осуђивано
за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест
месеци или за кривично дело који га чини неподобним за обављање
послова у државним органима, потврду о радном стажу.

Трговина и услуге
PTPD CMANA DOO KRNЈEVO

11319 Крњево, Булевар ослобођења 16
тел. 064/8642-073

Менаџер набавке
на одређено време
УСЛОВИ: VII/1 или VI/1 степен стручне спреме; дипломирани
инжењер пољопривреде или дипломирани економиста, пољопривредни инжењер за производњу биља или економиста за финансије,
рачуноводство и банкарство; возачка дозвола Б категорије, основна информатичка обука (Windows, Word, Excel, Explorer, Outlook),
енглески језик - средњи ниво.

Радник за рад у служби књиговодства
на одређено време
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани економиста
за општу економију, банкарство и финансије, дипломирани економиста, основна информатичка обука (Windows, Word, Excel, Explorer,
Outlook), радно искуство 24 месеца.

Менаџер продаје на терену
на одређено време
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, пољопривредни техничар за
производњу биља или ветеринарски техничар, радно искуство 12
месеци, возачка дозвола Б категорије, основна информатичка обука (Windows, Word, Excel, Explorer, Outlook); рад се обавља ван просторија послодавца.

KLEFFMANN DOO

11000 Београд
Трг Николе Пашића 8
тел. 011/3247-031, 7702-494, 064/7088-561

Теренски анкетар
вршење анкетирања за пројекте - кукуруз, житарице,
сунцокрет и соја, у периоду од 01.06.2015. године до
15.07.2015. године
5 извршилаца
Место рада: више регионалних округа - Београдски, Подунавски,
Топлички, Јабланички, Нишавски, Поморавски, Јужнобанатски,
Сремски, Браничевски, Поморавски и Мачвански - општина пребивалишта кандидата или суседна најближа општина.
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УСЛОВИ: средња стручна спрема или ВСС без обзира на профил/
врсту школе; пожељно је поседовање возачке дозволе Б категорије
као и познавање места у општини рада; кандидати који су радили
сличне послове имаће предност приликом избора.
ОСТАЛО: теренски рад; послодавац сноси трошкове превоза (аутобуске карте или рачуне за гориво). За кандидате који ће бити ангажовани послодавац организује обавезну обуку у трајању 2-3 сата
у току договореног дана, у Новом Саду и Београду и рефундира
трошкове превоза. Радно ангажовање по уговору о делу. Трајање
конкурса: до 31.05.2015. године. Заинтересовани кандидати могу
да се јаве на горенаведене бројеве телефона, особа за контакт:
Весела Манасијевић.

„КНЕЗ ПЕТРОЛ“ ДОО

25000 Сомбор
тел. 064/859-31-66
e-mail: sombor.knezpetrol@gmail.com

Кувар
на одређено време
2 извршиоца
УСЛОВИ: радник са искуством или без искуства, али са жељом за
учењем и усавршавањем. Рок за пријаву је до попуне конкурса.

KLEFFMANN DOO

11000 Београд, Трг Николе Пашића 8
тел. 011/3247-031, 011/7702-494
064/7088-561, 063/331-938

Теренски анкетар
за рад у Крагујевцу и околини (уговор о делу од
01.06.2015. до 15.07.2015. године)
10 извршилаца
УСЛОВИ: IV или VI степен стручне спреме без обзира на занимање;
пожељно поседовање возачке дозволе Б категорије; предност је
радно искуство на сличним пословима; теренски рад. Заинтересовани кандидати треба да се јаве на горенаведене бројеве телефона, најкасније до 31.05.2015. године.

„MOMO&CO“ DOO

24000 Суботица, Банијска 4/17
тел. 063/108-63-90

Трговац
на одређено време 3 месеца
УСЛОВИ: било који степен стручне спреме у било ком занимању,
са искуством на траженим пословима, основно познавање рада на
рачунару, рад у сменама. Јављање кандидата на горенаведени контакт телефон. Оглас остаје отворен до 27.05.2015. године.

„ЕУРО 07“ ДОО

11000 Београд - Земун, Цара Душана 205а
тел. 011/3072-545
e-mail: m.popovic@ng.euro07.rs

Возач - достављач
за рад у Ветернику, на одређено време до 24 месеца
УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме у било ком занимању, возачка дозвола Б категорије, пробни рад 1 месец, пожељно радно искуство у достави робе. Место рада је Ветерник. Слање пријаве за
посао мејлом. Рок за пријављивање: до 22.05.2015. године.

KLEFFMANN DOO

11000 Београд, Трг Николе Пашића 8
тел. 011/324-7031

Теренски анкетар
за рад на територији општине Беочин
10 извршилаца
УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме у било ком занимању. Послодавац Kleffmann тражи теренске анкетаре на територији општине
Беочин, за пројекте кукуруз, житарице, сунцокрета и соје, у периоду од 01.06.2015. до 15.07.2015. године. Kleffmann doo организује
обавезну обуку у трајању од 2 до 3 сата у току договореног дана
у Новом Саду или Београду. Трошкове пута (долазак на обуку)
рефундира Kleffman doo, као и теренске трошкове (аутобуске карте или рачуне за гориво). Кандидати који су заинтересовани треба да се јаве на контакт телефоне: 064/7088-561, 063/331-938 или
путем и-мејла: vesela.manasijevic@kleffmann.com; marija.koprivica@
kleffmann.com или branislav.milic@kleffann.com. Рок за пријављивање: 31.05.2015. године.

DELTEX D.O.O. NOVI SAD

21000 Нови Сад, Царинска 1

Оперативни менаџер продаје
УСЛОВИ: било који степен стручне спреме у било ком занимању,
искуство у продаји од минимум 2 године; пробојност и упорност;
спремност на рад под притиском и усавршавање.

Књиговођа
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, искуство у књиговодственим
пословима минимум 3 године; искуство у попису роба и наплати
потраживања; прецизност и упорност. Уколико испуњавате услове конкурса, пошаљите ваш CV на и-мејл: novako@open.telekom.rs,
факс: 021/6614-311 или на адресу: Царинска 1, Нови Сад.

КОМПАНИЈА „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“ А.Д.О, БЕОГРАД
ГЛАВНА ФИЛИЈАЛА СМЕДЕРЕВО
ФИЛИЈАЛА СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА И ВЕЛИКА ПЛАНА
11420 Смедеревска Паланка, Др Рајса бб
тел. 064/8345-165

Продаја неживотног осигурања
на терену, на одређено време до три месеца
2 извршиоца
УСЛОВИ: од IV до VII степена стручне спреме, без обзира на образовни профил. Радну биографију и мотивационо писмо послати на
и-мејл: Dragoslava.Jovanovic@dunav.com.

„ШТАМПА СИСТЕМ“ Д.О.О.

Нови Београд, Булевар Милутина Миланковића 19
тел. 011/7159-662, 011/7159-671
e-mail: bajo.bozovic@stampa.rs

Продавац - рачунополагач
на одређено време до 3 месеца
20 извршилаца
УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме трговачке струке, радно
искуство на сличним пословима је предност, познавање основног
рада на рачунару; рад у сменама. Пријаве на конкурс путем поште
или мејлом. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови”.

ДЕНИС ПЛУС
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24000 Суботица, Аксентија Мародића 56
тел. 069/29-00-330

Конобар - конобарица
на одређено време 3 месеца

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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УСЛОВИ: било који степен стручне спреме у било ком занимању,
12 месеци радног искуства на траженим пословима. Рад у сменама,
исхрана и превоз обезбеђени.

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПИРОТ

Куварица
на одређено време 3 месеца

Здравствени радник
за рад у Центру за микробиологију

УСЛОВИ: било који степен стручне спреме у било ком занимању,
12 месеци радног искуства на траженим пословима. Рад у сменама,
исхрана и превоз обезбеђени.

УСЛОВИ: Посебни услови за заснивање радног односа предвиђени
су Правилником о организацији и ситематизацији послова у ЗЗЈЗ
Пирот, бр. 2796 од 30.10.2014. године, и то: завршена средња школа здравствене струке - смер лабораторијски техничар; положен
стручни испит; радно искуство (најмање годину дана у струци);
познавање рада на компјутеру. Заинтересовани кандидати су дужни да доставе следећу документацију: кратку биографију, адресу и
контакт телефон; оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој
школи; оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту
за лабараторијског техничара; потврду о радном искуству издату од
стране послодавца; оверену фотокопију извода из матичне књиге
рођених. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања. Пријаве се подносе поштом или лично, на адресу: Завод
за јавно здравље Пирот, Кеј бб, са назнаком: „Оглас за лабораторијског техничара“. Кандидати који испуњавају услове огласа могу
бити позвани на разговор ради пружања додатних информација,
које могу бити важне за доношење одлуке о пријему. Кандидат који
буде изабран, пре закључивања уговора о раду дужан је да достави
доказ о здравственој способности за рад. Непотпуне и неблаговремено приспеле пријаве неће се узимати у разматрање.

Оглас остаје отворен до 27.05.2015. године.

ДЕНИС ПЛУС

24000 Суботица, Аксентија Мародића 56
тел. 069/29-00-330

Спремачица
на одређено време 3 месеца
2 извршиоца
УСЛОВИ: било који степен стручне спреме у било ком занимању,
3 месеца радног искуства на траженим пословима. Рад у сменама,
исхрана и превоз обезбеђени. Оглас остаје отворен до 27.05.2015.
године.

Mедицина
ПОЛИКЛИНИКА „ВИЗИМ“

11000 Београд, Кнез Милетина 36
e-mail: konkurs@vizim.co.rs

Медицинска сестра
на одређено време
УСЛОВИ: VI или IV степен стручне спреме; виша медицинска сестра
или медицинска сестра; пробни рад 1 месец; 2 године радног искуства; возачка дозвола Б категорије; основна информатичка обука;
енглески језик - средњи ниво; положен стручни испит; могу да конкуришу и лица са инвалидитетом. Пријаве слати на наведену и-мејл
адресу. Оглас је отворен до 31.05.2015. године.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ
„СВЕТИ ВРАЧЕВИ“

23330 Нови Кнежевац
Краља Петра I Карађорђевића 85

Медицинска сестра - техничар на одсеку/одељењу
2 извршиоца - 1 на одређено време до повратка
привремено одсутног запосленог са боловања и 1 на
одређено време до повратка одсутног запосленог са
неплаћеног одсуства (од 01.06.2015. до 01.09.2015.)
УСЛОВИ: Поред услова утврђених чланом 24 Закона о раду, кандидати треба да испуњавају услове прописане Правилником о
унутрашњој организацији и систематизацији послова Специјалне
болнице за психијатријске болести „Свети врачеви“ Нови Кнежевац, и то: завршена средња медицинска школа, положен стручни
испит, најмање 6 месеци радног искуства. Кандидат је обавезан
да уз пријаву, која садржи биографију, достави: оверену фотокопију дипломе о школској спреми, оверену фотокопију потврде или
уверења о положеном стручном испиту, доказ о радном искуству,
неоверену фотокопију личне карте. Рок за достављање пријаве је
8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“ и на
веб-сајту Министарства здравља Републике Србије. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Обавештење о избору
кандидатима ће бити достављено у року од 30 дана од дана доношења одлуке о избору. Пријаве се достављају на адресу: Специјална болница за психијатријске болести „Свети врачеви“ Нови Кнежевац, Краља Петра I Карађорђевића 85, 23330 Нови Кнежевац, са
назнаком: „За оглас за пријем у радни однос“ или лично предати у
правну службу Специјалне болнице.
Бесплатна публикација о запошљавању

18300 Пирот, Кеј бб
www.zzjzpirot.org.rs

Доктор специјалиста микробиологије
са половином радног времена у Одсеку за санитарну
микробиологију и половином радног времена у Центру
за микробиологију
УСЛОВИ: Посебни услови за заснивање радног односа предвиђени
су Правилником о организацији и ситематизацији послова у ЗЗЈЗ
Пирот бр. 2796 од 30.10.2014. године, и то: завршена специјализација из микробиологије, радно искуство (најмање годину дана
у акредитованој лабораторији санитарне микробиологије); познавање рада на компјутеру; пожељно знање енглеског језика. Заинтересовани кандидати су дужни да доставе следећу документацију:
кратку биографију, адресу и контакт телефон; оверену фотокопију
извода из матичне књиге рођених; оверену фотокопију дипломе о
завршеном медицинском факултету; оверену фотокопију уверења о
положеном стручном испиту; оверену фотокопију дипломе о стеченом стручном називу специјалисте микробиологије; оверену фотокопију лиценце издате од надлежне коморе или решења о упису
у комору; доказ о радном искуству у струци - фотокопија уговора
о раду; уверење да кандидат није осуђиван (издаје МУП) - издато након објављивања огласа; уверење да се против кандидата не
води кривични поступак (издаје суд ) - издато након објављивања
огласа. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања.
Пријаве се подносе поштом или лично, на адресу: Завод за јавно
здравље, Пирот, Кеј бб, са назнаком: „Оглас за доктора специјалисту микробиологије“. Кандидати који испуњавају услове огласа
могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација које могу бити важне за доношење одлуке о пријему. Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора о раду дужан је
да достави доказ о здравственој способности за рад. Непотпуне и
неблаговремено приспеле пријаве неће се узимати у разматрање.

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР УЖИЦЕ

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

Доктор медицине
на одређено време ради замене радника на дужем
одсуству
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме - завршен медицински факултет, положен стручни испит.

Сервирка
у Одсеку за исхрану болесника, на одређено време ради
замене радника на дужем одсуству
2 извршиоца
20.05.2015. | Број 622 |
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УСЛОВИ: I степен стручне спреме - завршена основна школа.
ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати достављају следећа документа: молбу за пријем са тачно назначеним радним местом на које
се конкурише, оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем факултету, школи, оверену фотокопију потврде о положеном стручном испиту, кратку биографију. Пријаве са потребном
документацијом подносе се на адресу: Здравствени центар Ужице,
Милоша Обреновића 17, 31000 Ужице - Комисија за пријем. Одлуку о пријему донеће директор Здравственог центра, у року од 30
дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве
се неће разматрати. Поднета документа неће се враћати.

УСЛОВИ: завршена медицинска школа лабораторијског смера и
положен стручни испит.
ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати уз пријаву подносе: оверену
фотокопију дипломе о завршеној школи и оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту. Рок за пријаву кандидата је 8
дана од дана објављивања огласа у листу „Послови“.

ДОМ ЗДРАВЉА
„ДР ДОБРИВОЈЕ ГЕР. ПОПОВИЋ“
37230 Александровац, Болничка 6
тел. 037/751-148

ДОМ ЗДРАВЉА „ДР НИКОЛА ЏАМИЋ“
36210 Врњачка Бања, Краљевачка 21

Медицинска сестра - техничар (општи смер)
2 извршиоца

Медицинска сестра општег смера
2 извршиоца

Медицинска сестра - техничар (гинеколошкоакушерски смер)

Опис посла: даје потребна обавештења пацијентима која се односе
на рад службе опште медицине; прима књижице од пацијената уз
приложену личну карту, проверава њену исправност и врши дистрибуцију пацијената по ординацијама; отвара картоне по регистру,
узима картоне из картотеке и враћа их; разноси здравствене књижице по ординацијама и уписује у протокол пацијенте пролазнике
који немају здравствене картоне; попуњава све рецепте, дознаке, упуте, лекарска уверења и осталу медицинску документацију;
врши месечно достављање текуће евиденције и месечних збирних
извештаја; врши наплату услуга и одговара за печат; према потреби обавља послове терапије у одељењу за ињекције; задужује се и
одговара за признанице; обавља и друге послове из своје струке по
налогу начелника службе, директора и главне сестре - техничара
службе.

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом о раду, кандидат мора да испуњава и посебне услове
утврђене Правилником о организацији и систематизацији послова
Дома здравља „Др Добривоје Гер. Поповић“. Посебни услови за
заснивање радног односа су: завршена средња медицинска школа (IV степен) - општи смер; завршена средња медицинска школа
(IV степен) - гинеколошко-акушерски смер; положен стручни испит;
лиценца Коморе медицинских сестара и здравствених техничара
Србије.

УСЛОВИ: Услови за заснивање радног односа су: завршена медицинска школа општег смера и положен стручни испит. Заинтересовани кандидати уз пријаву подносе: оверену фотокопију дипломе о
завршеној школи, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, лиценцу за рад. Рок за пријаву кандидата је 8 дана од
дана објављивања огласа у публикацији „Послови“.

ДОМ ЗДРАВЉА „ДР НИКОЛА ЏАМИЋ“
36210 Врњачка Бања, Краљевачка 21

Медицинска сестра општег смера
на одређено време до 6 месеци
Опис посла: даје потребна обавештења пацијентима која се односе
на рад службе опште медицине; прима књижице од пацијената уз
приложену личну карту, проверава њену исправност и врши дистрибуцију пацијената по ординацијама; отвара картоне по регистру,
узима картоне из картотеке и враћа их; разноси здравствене књижице по ординацијама и уписује у протокол пацијенте пролазнике
који немају здравствене картоне; попуњава све рецепте, дознаке, упуте, лекарска уверења и осталу медицинску документацију;
врши месечно достављање текуће евиденције и месечних збирних
извештаја; врши наплату услуга и одговара за печат; према потреби обавља послове терапије у одељењу за ињекције; задужује се и
одговара за признанице; обавља и друге послове из своје струке по
налогу начелника службе, директора и главне сестре - техничара
службе.

ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати уз пријаву подносе: оверену
фотокопију дипломе о завршеној школској спреми; оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту; оверену фотокопију
лиценце Коморе медицинских сестара и здравствених техничара
Србије или решење о упису у Комору медицинских сестара и здравствених техничара Србије; фотокопију личне карте; кратку биографију са адресом и контакт телефоном. Рок за подношење пријава
на оглас је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.
Оглас ће бити објављен и на сајту Дома здравља „Др Добривоје
Гер. Поповић“. Пријаве послати на адресу Дома здравља, са назнаком: „Пријава на оглас за пријем у радни однос“ или предати лично
у Правној служби Дома здравља, радним данима, од 07 до 15 часова. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ДЗ „ДР СИМО МИЛОШЕВИЋ“
11030 Београд, Пожешка 82
тел. 011/3538-300
e-mail: office@dzcukarica.rs

Доктор стоматолог
УСЛОВИ: завршен стоматолошки факултет (VII/1 степен стручне спреме), положен стручни испит за доктора стоматологије,
лиценца, познавање рада на рачунару (основни пакет MS Office
и Windows окружење), пожељно радно искуство у струци. Заинтересовани кандидати подносе: пријаву на оглас са кратком биографојим, извод из матичне књиге рођених/венчаних, уверење о
држављанству, фотокопију дипломе о завршеном факултету, фотокопију уверења о положеном стручном испиту, фотокопију радне
књижице, фотокопију лиценце, фотокопију личне карте.

Спремачица

Лабораторијски техничар
на одређено време до 6 месеци

УСЛОВИ: основно образовање - ПК радник - I степен стручне спреме. Уз пријаву на оглас са кратком биографијом доставити: извод
из матичне књиге рођених/венчаних, уверење о држављанству,
фотокопију дипломе о завршеној основној школи, фотокопију радне књижице, фотокопију личне карте.

Опис посла: прима и узима материјал (узорке) од пацијената у
болничким и ванболничким условима; ради биохемијске, хематолошке и друге анализе; обавља бактериолошке и цитолошке анализе; региструје материјал (узорке) у протокол, заводи резултате
анализа и записује их у формуларе; обавља и друге послове у оквиру своје струке и захтева свог радног места.

ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања. Пријаве доставити на горенаведену адресу Дома здравља (III
спрат, соба бр. 15). Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити
разматране. Обавештења о позиву на разговор и избору кандидата
биће објављена на сајту Дома здравља. По завршетку огласа предата документа се неће враћати кандидатима.

УСЛОВИ: завршена медицинска школа општег смера и положен
стручни испит.
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СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
РЕХАБИЛИТАЦИЈУ „ГЕЈЗЕР“

16246 Сијаринска Бања, Краља Милутина 16
тел. 016/895-153

Физиотерапеутски техничар
на одређено време 3 месеца
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, положен стручни испит.

Медицинска сестра - општи смер
на одређено време 3 месеца
2 извршиоца
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, положен стручни испит.

Хигијеничар
на одређено време 3 месеца
5 извршилаца
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена основна школа.

Конобар
на одређено време 3 месеца
4 извршиоца
УСЛОВИ: III степен стручне спреме.

Референт маркетинга - рецепције
на одређено време 6 месеци
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани туризмолог
или дипл.ецц, обавезно познавање енглеског језика.

Продавац
на одређено време 3 месеца
2 извршиоца
УСЛОВИ: III степен стручне спреме.
ОСТАЛО: За сва радна места уз пријаву са биографијом подносе
се следећа документа, у оригиналу или овереној копији: диплома којом се потврђује стручна спрема, уверење о држављанству
Републике Србије (не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге
рођених (извод на новом обрасцу сходно Закону о матичним књигама објављеном у „Службеном гласнику РС“, бр. 20/09), уверење да
против лица није покренута истрага и да није подигнута оптужница (уверење издаје надлежни суд, издато након објављивања овог
огласа). Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
огласа. Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, као и
непотпуне и неблаговремене пријаве, неће се разматрати. Адреса
на коју се подносе пријаве: Специјална болница за рехабилитацију
„Гејзер“ Сијаринска Бања, Краља Милутина 16, 16246 Сијаринска
Бања. Додатне информације могу се добити на број телефона:
016/895-153.

ДОМ ЗДРАВЉА КУЧЕВО

12240 Кучево, Жике Поповића 48
тел. 012/852-108

Директор
на период од 4 године
УСЛОВИ: завршен медицински или стоматолошки факултет и најмање пет година радног стажа у области здравствене заштите или
завршен правни или економски факултет, завршена едукација из
области здравственог менаџмента и најмање пет година радног
стажа у области здравствене заштите, држављанство Републике Србије, општа здравствена способност. Уз пријаву на конкурс
кандидати достављају следеће доказе: диплому о стручној спреми, доказ о радном стажу у здравственој делатности, биографију,
извод из матичне књиге рођених (не старији од 6 месеци), уверење
о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци), уверење о општој здравственој способности (не старије од 6 месеци),
потврду суда да нису осуђиван нити да је покренут поступак за
Бесплатна публикација о запошљавању

дела која их чине недостојним обављања те функције; изјаву да не
постоје сметње из члана 130 став 6 Закона о здравственој заштити
(„Службени гласник РС“, бр. 107/05). Докази о испуњавању услова
конкурса морају бити у оригиналу или у овереној фотокопији. Јавни конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве на конкурс се подносе поштом, на адресу:
Дом здравља Кучево, 12240 Кучево, Жике Поповића 48, или лично
- Служба за правно-финансијске послове, сваког радног дана, од 7
до 13 часова. Неопходне информације могу се добити путем телефона: 012/852-108, лок. 119. Директора именује оснивач, на предлог Управног одбора. Директор се именује на период од 4 године.

ДОМ ЗДРАВЉА КУЧЕВО

12240 Кучево, Жике Поповића 48
тел. 012/852-108

Заменик директора
на период од 4 године
УСЛОВИ: завршен медицински или стоматолошки факултет и најмање пет година радног стажа у области здравствене заштите или
завршен правни или економски факултет, завршена едукација из
области здравственог менаџмента и најмање пет година радног
стажа у области здравствене заштите, држављанство Републике Србије, општа здравствена способност. Уз пријаву за конкурс
кандидати достављају следеће доказе: диплому о стручној спреми, доказ о радном стажу у здравственој делатности, биографију,
извод из матичне књиге рођених (не старији од 6 месеци), уверење
о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци), уверење о општој здравственој способности (не старије од 6 месеци),
потврду суда да нису осуђивани нити да је покренут поступак за
дела која их чине недостојним обављања те функције; изјаву да не
постоје сметње из члана 130 став 6 Закона о здравственој заштити
(„Службени гласник РС“, бр. 107/05). Докази о испуњавању услова
конкурса морају бити у оригиналу или у овереној фотокопији. Јавни
конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“. Пријаве на конкурс се подносе поштом, на адресу: Дом
здравља Кучево, 12240 Кучево, Жике Поповића 48, или лично Служба за правно-финансијске послове, сваког радног дана, од 7 до
13 часова. Неопходне информације могу се добити путем телефона: 012/852-108, лок. 119. Заменика директора именује оснивач, на
предлог Управног одбора. Заменик директора се именује на период
од 4 године.

ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО

14000 Ваљево, Синђелићева 62
тел. 014/295-580

Доктор медицине
за потребе Одељења офталмологије, на одређено
време ради замене привремено одсутне запослене (до
повратка са трудничког/породиљског боловања)
УСЛОВИ: завршен медицински факултет, VII/1 степен стручне спреме, доктор медицине; положен стручни испит. Приликом пријављивања на оглас потребно је доставити следећа документа: пријаву
на оглас са кратком биографијом, оверену фотокопију дипломе о
стеченом образовању одговарајућег профила, оверену фотокопију
уверења о положеном стручном испиту. Пријаве са документацијом
слати на адресу: Општа болница Ваљево, Одељење за правне,
кадровске и административне послове, Синђелићева 62, 14000
Ваљево, са назнаком: „Пријава на оглас за пријем у радни однос за
послове_______“ (навести тачан профил за који кандидат подноси
пријаву).

Виша медицинска сестра
за потребе Службе урологије, на одређено време до
повратка привремено одсутне запослене са трудничког/
породиљског боловања
УСЛОВИ: завршена виша медицинска школа, општег смера, VI/1 степен стручне спреме; положен стручни испит. Приликом пријављивања на оглас потребно је доставити следећа документа: пријаву
на оглас са кратком биографијом, оверену фотокопију дипломе о
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стеченом образовању одговарајућег профила, оверену фотокопију
уверења о положеном стручном испиту. Пријаве са документацијом
слати на адресу: Општа болница Ваљево, Одељење за правне,
кадровске и административне послове, Синђелићева 62, 14000
Ваљево, са назнаком: „Пријава на оглас за пријем у радни однос за
послове_______“ (навести тачан профил за који кандидат подноси
пријаву).

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА „СОКОБАЊА“
18230 Сокобања
Војводе Мишића 48
тел. 018/830-124

Медицинска сестра
на одређено време ради замене запослене на боловању
и породиљском одсуству
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне
услове: виша или средња стручна спрема (виша медицинска сестра
или медицинска сестра), VI или IV степен стручне спреме; положен
стручни испит за своје звање. Заинтересовани кандидати уз пријаву
подносе следећу документацију: диплому о завршеној вишој или
средњој школи (оригинал или оверена фотокопија), уверење о
положеном стручном испиту (оригинал или оверена фотокопија),
уверење из Националне службе за запошљавање, кратку биографију. Пријаве се подносе на адресу: Специјална болница „Сокобања“, 18230 Сокобања, Војводе Мишића 48 или непосредно у
болници. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

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

Медицинска сестра - техничар
на одређено време до повратка запосленог са боловања
УСЛОВИ: средња стручна спрема, медицинска школа - општи смер;
положен стручни испит за звање медицински 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).

Виши радиолошки техничар
на одређено време до 24 месеца, ради обезбеђивања
услова за несметано функционисање здравствене
установе и обављање здравствене заштите у Одељењу
радиолошке дијагностике
Виши радиолошки техничар
на одређено време до повратка запосленог са боловања
УСЛОВИ: ВШС медицинска школа - смер за радиолошке техничаре;
положен стручни испит за звање виши радиолошки 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: Кандидат је дужан да уз пријаву на оглас приложи: фотокопију дипломе о завршеној траженој школи; фотокопију уверења/
дипломе о положеном 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.

ДОМ ЗДРАВЉА АЛЕКСИНАЦ

18220 Алексинац, Момчила Поповића 144
тел. 018/804-256

Медицинска сестра - техничар
за рад у Служби за здравствену заштиту одраслих, на
одређено време до повратка одсутног запосленог
2 извршиоца
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УСЛОВИ: IV степен стручне спреме: медицинска сестра - техничар
општег смера са положеним стручним испитом. Кандидати су у обавези да уз пријаву доставе: оверен препис/фотокопију дипломе о
завршеној средњој медицинској школи општег смера; оверен препис/фотокопију уверења о положеном стручном испиту; потврду
Националне службе за запошљавање о дужини чекања на запослење; биографију са адресом и контакт телефоном; оверену фотокопију возачке дозволе. Пријаве доставити лично или поштом на
горенаведену адресу, са назнаком: „Пријава на оглас број 6/2015”.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

ДОМ ЗДРАВЉА

Бујановац, К. Петровића 328
тел. 017/651-315

Праља лабораторијског посуђа
на одређено време до повратка запослене са одсуства
ради неге детета (до 12.01.2016. године)
Опис посла: одговоран је за чистоћу здравствених просторија у
којима је распоређен, пере лабораторијско посуђе, ради све послове спремача здравствених просторија и друге послове по накогу
шефа Одељења за техничке послове или шефа здравствене станице, којима је и одговоран за свој рад.
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, кандидат
мора испуњавати и следеће посебне услове: I степен стручне спреме - основна школа. Заинтересовани кандидати уз пријаву на конкурс подносе следећа документа: сведочанство о завршеном основном образовању (оверену фотокопију), извод из матичне књиге
рођених (оверену фотокопију), уверење о држављанству (оригинал или оверену фотокопију), кратку биографију са адресом и контакт телефоном, лекарско уверење (подноси кандидат који буде
изабран). Пријаве на оглас се могу поднети лично у Дому здравља
Бујановац, К. Петровића 328, Бујановац, сваког радног дана, од
07,00 до 14,00 часова или послати препоручено поштом, са назнаком: „За оглас“. Оглас се објављује и на веб-сајту Министарства
здравља Републике Србије. Оглас остаје отворен 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

ДОМ ЗДРАВЉА ТУТИН

36320 Тутин, Богољуба Чукића 12
тел. 020/811-027

Доктор медицине
са непуним радним временом од пет часова дневно,
односно 25 часова недељно, на одређено време од
седам месеци, због повећаног обима посла
6 извршилаца - Здравствена станица Лескова 1
извршилац, Здравствена амбуланта Црквине 1
извршилац, Хитна служба 2 извршиоца, Општа
медицина 2 извршиоца
УСЛОВИ: VII степен - завршен медицински факултет и положен
стручни испит. Уз молбу кандидати треба да приложе следећу
документацију: оверену фотокопију дипломе о завршеној школи,
уверење о положеном стручном испиту, извод из матичне књиге
рођених - венчаних, биографију са адресом и телефоном. Молбе се предају Служби за опште и правне послове Дома Здравља
Тутин, Богољуба Чукића 12, 36320 Тутин, у року од 8 дана од дана
објављивања.

Доктор стоматологије
са непуним радним временом од пет часова дневно,
односно 25 часова недељно, на одређено време од
седам месеци, због повећаног обима посла
4 извршиоца - Здравствена станица Лескова 1
извршилац, Здравствена амбуланта Црквине 1
извршилац, Здравствена станица Рибариће 1
извршилац, ДЗ Тутин 1 извршилац
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме - завршен стоматолошки
факултет и положен стручни испит. Уз молбу кандидати треба да
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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приложе следећу документацију: оверену фотокопију дипломе о
завршеној школи, уверење о положеном стручном испиту, извод из
матичне књиге рођених - венчаних, биографију са адресом и телефоном. Молбе се предају Служби за опште и правне послове Дома
Здравља Тутин, Богољуба Чукића 12, 36320 Тутин, у року од 8 дана
од дана објављивања.

Медицинска сестра
са непуним радним временом од пет часова дневно,
односно 25 часова недељно, на одређено време од
седам месеци, због повећаног обима посла
2 извршиоца - Здравствена станица Лескова 1
извршилац, Здравствена амбуланта Црквине 1
извршилац
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме - завршена средња медицинска школа и положен стручни испит. Уз молбу кандидати треба да
приложе следећу документацију: оверену фотокопију дипломе о
завршеној школи, уверење о положеном стручном испиту, извод из
матичне књиге рођених - венчаних, биографију са адресом и телефоном. Молбе се предају Служби за опште и правне послове Дома
Здравља Тутин, Богољуба Чукића 12, 36320 Тутин, у року од 8 дана
од дана објављивања.

ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР ШАБАЦ

15000 Шабац, Мишарских јунака бб
тел. 015/380-871, 380-872, локал 120

Директор Геронтолошког центра
на период од 4 године
УСЛОВИ: да је кандидат стекао високо образовање на студијама
другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године и одговарајући
академски односно стручни назив утврђен у области правних, психолошких, педагошких и андрагошких наука, специјалне едукације
и рехабилитације, социолошких, политичких, економских или медицинских наука и има најмање пет година радног искуства у струци;
да је држављанин Републике Србије; да није осуђиван за кривично
дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци; да се
против њега не води истрага и да није подигнута оптужница за кривична дела која се гоне по службеној дужности. Кандидат је обавезан да уз прописану конкурсну документацију поднесе програм рада
за мандатни период. Уз пријаву на конкурс кандидат прилаже оригинале или оверене фотокопије: диплому о одговарајућој стручној
спреми, доказ о радном искуству, извод из матичне књиге рођених,
уверење о држављанству, уверење надлежне полицијске управе да
није правоснажно осуђиван за кривично дело на безусловну казну
затвора у трајању од најмање 6 месеци, уверење надлежног суда
да се не води истрага и да није подигнута оптужница за кривична
дела која се гоне по службеној дужности. Именовање се врши на
период од 4 године.
ОСТАЛО: Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања. Пријаву
са доказима о испуњавању услова доставити на адресу: Геронтолошки центар Шабац, 15000 Шабац - Јеленча, Мишарских јунака
бб, са назнаком: „Пријава на конкурс за избор и именовање директора“. Телефон: 015/380-871, 380-872, локал 120.

ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ ВОЈВОДИНЕ - НОВИ САД
21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 10

Медицинска сестра - техничар
на одређено време до повратка запослене са боловања
дужег од 30 дана, са пробним радом у трајању до
1 месеца, на Одељењу за неонатологију Службе за
интензивну негу и терапију и неонатологију Стационара
Клинике за педијатрију
Опис посла: спроводи негу болесника, брине се о пријему, нези и
отпусту болесника; даје терапију и прати болесника на дијагностичке претраге; узима и шаље материјал на лабораторијске анализе;
Бесплатна публикација о запошљавању

ради и друге послове из свог делокруга а по налогу непосредног
руководиоца; учествује у сменском раду; за свој рад одговорна је
непосредном руководиоцу, главној сестри Клинике и Института.
УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају опште услове прописане
законом, као и следеће посебне услове: да поседују средњу стручну спрему IV степен - завршену средњу медицинску школу, смер
педијатријска сестра - техничар или медицинска сестра техничар,
положен стручни испит, лиценца за рад. Уз пријаву поднети, у оригиналу или овереној копији, следећа документа: диплому о завршеној средњој медицинској школи, уверење о положеном стручном
испиту, дозволу за рад - лиценцу издату од надлежне коморе или
решење о упису у именик коморе, уверење да се против кандидата не води кривични поступак (уверење суда), не старије од 6
месеци, уверење да кандидат није осуђиван (уверење из полицијске управе), не старије од 6 месеци, уверење о држављанству
РС, извод из матичне књиге рођених, фотокопија радне књижице
(оверена), потврду о запослењу у области здравствене заштите
деце уколико је кандидат има, кратку биографију (Curriculum Vitae,
CV), са адресом, контакт телефоном, интернет адресом. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа. Приликом
заснивања радног односа, кандидат је дужан да достави лекарско
уверење о здравственој способности за послове које ће обављати.
Кандидати који испуњавају услове из огласа могу бити позвани на
разговор ради пружања додатних података који могу бити важни
за одлуку о пријему (претходно искуство о раду, просечна оцена у
току школовања, додатно образовање или оспособљености,дужина трајања школовања...). Пријаве се предају у затвореној коверти
лично или поштом на адресу Института, са назнаком: „Пријава на
оглас за пријем у радни однос 1 медицинске сестре - техничара на
Одељењу за неонатологију”. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се разматрати.

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

Дипломирани правник
на одређено време, најдуже до 24 месеца
УСЛОВИ: завршен правни факултет (VII/1 степен стручне спреме),
звање дипломирани правник. Кандидати су у обавези да доставе пријаву са кратком биографијом: фотокопију дипломе о завршеном правном факултету (VII/1 степен стручне спреме) звање
дипломирани правник. 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.

ДОМ ЗДРАВЉА ЖИТОРАЂА

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

Педијатријска сестра
на одређено време од 3 месеца, због повећаног обима
посла
УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа педијатријског смера, IV степен стручне спреме. Заинтересовани кандидати уз пријаву
са кратком биографијом као доказ подносе: диплому о стеченом
образовању одговарајућег профила - завршена средња медицинска школа педијатријског смера, IV степен стручне спреме; уверење
о положеном стручном испиту; извод из матичне књиге рођених;
уверење о држављанству. Докази морају бити оригинали или оверене фотокопије. Пријаве слати на адресу Дом здравља Житорађа,
Топлички хероји 55, 18412 Житорађа, са назнаком “Пријава на конкурс за пријем у радни однос на одређено време” или лично правној
служби Дома здравља Житорађа, од 7.00 до 14:00 часова, у року од
8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. За све
информације можете се обратити на број телефона: 027 /8362-025.
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ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР

19000 Зајечар, Расадничка бб

Медицинска сестра -техничар општег смера
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и следеће услове: завршена средња
медицинска школа општег смера, IV степен стручне спреме и положен стручни испит. Уз молбу кандидати треба да приложе следећу
документацију: оверену фотокопију дипломе о завршеној школи,
уверење о положеном стручном испиту, извод из матичне књиге
рођених - венчаних, биографију. Приликом заснивања радног односа кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о
здравственој способности за послове за које се заснива радни
однос. Молбе се предају Служби за опште и правне послове Здравственог центра Зајечар, Расадничка бб, у року од 8 дана од дана
објављивања огласа.

Физиотерапеут
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и следеће услове: завршена средња
медицинска школа, смер физиотерапеут, IV степен стручне спреме
и положен стручни испит. Уз молбу кандидати треба да приложе
следећу документацију: оверену фотокопију дипломе о завршеној
школи, уверење о положеном стручном испиту, извод из матичне
књиге рођених - венчаних, биографију. Приликом заснивања радног односа кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као
доказ о здравственој способности за послове за које се заснива
радни однос. Молбе се предају Служби за опште и правне послове
Здравственог центра Зајечар, Расадничка бб, у року од 8 дана од
дана објављивања огласа.

Електротехничар
за одржавање Станице за медицинске гасове
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и следеће услове: завршена средња
техничка школа електротехничке струке и оспособљеност за рад са
медицинским гасовима, инсталацијом за снабдевање. Уз молбу кандидати треба да приложе следећу документацију: оверену фотокопију дипломе о завршеној школи, уверење о положеном стручном
испиту, извод из матичне књиге рођених - венчаних, биографију.
Приликом заснивања радног односа кандидати су дужни да доставе
лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове
за које се заснива радни однос. Молбе се предају Служби за опште
и правне послове Здравственог центра Зајечар, Расадничка бб, у
року од 8 дана од дана објављивања огласа.

ЗАВОД ЗА БИОЦИДЕ И МЕДИЦИНСКУ ЕКОЛОГИЈУ
11000 Београд, Требевићка 16
тел. 011/305-40-00
e-mail: zavod@biocidi.org.rs

Оперативни техничар
на одређено време до 30. јуна 2015. године, ради
извршења одређеног посла
7 извршилаца
Опис посла: послови дезинфекције, дезинсекције и дератизације
у здравственим и другим установама, послови систематске дератизације, сузбијање комараца и сузбијање крпеља, управљање
моторним возилом, вожња за потребе обављања ДДД послова,
одржавање возила (чишћење и прање) и вођење документације
о исправности и коришћењу возила, учествује у пословима мониторинга ДДД послова у програмским активностима, ДДД послови у
карантинским условима по епидемиолошким индикацијама, послови на одржавању опреме.
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња стручна спрема, медицинска школа, дозвола за управљање моторним возилом Б категорије. Уз пријаву се подноси биографија и докази о испуњености
услова конкурса у неовереним фотокопијама (фотокопија дипломе и копија возачке дозволе). Рок за подношење пријаве је 8 дана
од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“. Непотпуне
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и неблаговоремене пријаве се неће разматрати. Кандидати који
испуњавају услове огласа подлежу провери знања из области ДДД
послова. Кандидат који буде изабран дужан је да достави доказ о
здравственој способности за рад на наведеним пословима.

Индустрија
„ФРИГО ЖИКА“ ДОО
Рума, Краљевачка 5
тел. 022/430-444

Машински инжењер пројектант
УСЛОВИ: ВСС машински факултет, обавезно активно познавање
пројектовања у Solid-u и Auto CAD-у, искуство у пројектовању
расхладних уређаја и система ће бити предност, искуство у раду
са ласером и пробијачицом ће бити предност, возачка дозвола Б
категорије (активан возач), знање енглеског језика.
ОСТАЛО: По захтеву комерцијале разрађује и лансира радне налоге за производњу (ЦНЦ машине, заваривање, монтажа). Активно
учествује у решавању дневно актуелне проблематике, уз стални
инжењерски допринос унапређења производних параметара и квалитета производа. Конструктивно учествује у пројектовању нових
производа.

„DAK COMERC“ DOO NOVI SAD

Огранак Горњи Милановац
32300 Горњи Милановац, Радована Грковића 2
тел. 062/442-968

Оператер на производној линији
УСЛОВИ: средња школска спрема - III или IV степен, са или без радног искуства, металска струка: бравари, машинска обрада резањем.

Алатничар
УСЛОВИ: средња школска спрема - III или IV степен, са или без радног искуства, металска струка: бравари, машинска обрада резањем.

Машински инжењер
УСЛОВИ: виша стручна псрема или машински факултет, са или без
радног искуства.
ОСТАЛО: Пријаве са радном биографијом - CV послати на адресу:
Радована Грковића 2, 32300 Горњи Милановац. Контакт телефон:
062/442-968. Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“.

„АБЦ ПРОИЗВОД“ ДОО

31000 Ужице, Милоша Обреновића 2
тел. 031/563-448

Електроничар, електричар или прецизни маханичар
на одређено време до 3 месеца
Опис посла: инсталација електронике у котлове.
УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, елетро или машинске
струке (електромеханичар, електроинсталатер, електротехничар,
прецизни механичар). Пријаве слати на и-мејл: office@abcproizvod.
rs. Конкурс је отворен до 05.06.2015. године.

JUGO - IMPEX EER DOO

18000 Ниш, Булевар цара Константина 82-86
тел. 018/41-55-071
e-mail: jugoslava@ereciklaza.com

Механичар за виљушкаре - одржавање виљушкара
на одређено време до 12 месеци
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Индустрија / Култура и информисање / Наука и образовање

УСЛОВИ: IV или III степен струче спреме: ауто-механичар, механичар за виљушкаре са унутрашњим сагоревањем; радно искуство:
36 месеци; возачка дозвола Б категорије; пробни рад: 3 месеца; рад
у сменама. Слање пријава за запослење мејлом.

„СИЛВА АРТ“ НОВИ САД

21000 Нови Сад, Браће Дроњак 7
тел. 065/4995-499
e-mail: silvaart@silvaart.rs

Израда пројектне документације за производњу
намештаја
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у занимању грађевински техничар, машински техничар или VII/1 степен стручне спреме у занимању дипломирани инжењер архитектуре; обука за AUTOCAD (све
верзије и сви нивои), енглески језик - средњи ниво, пожељно радно искуство. Пробни рад 6 месеци. Слање пријаве за запослење
мејлом, јављање кандидата на контакт тел. 065/4995-499. Рок за
пријављивање на конкурс: до 11.06.2015. године.

Култура и информисање
ЈУ ДОМ КУЛТУРЕ КОСОВО ПОЉЕ
СА ПРИВРЕМЕНИМ СЕДИШТЕМ У УГЉАРУ
38210 Косово Поље - Угљаре

Директор
на период од 4 године
УСЛОВИ: висока стручна спрема, најмање пет година радног искуства, од чега најмање једна година на пословима из области културе, организаторске способности у раду, да кандидату судском одлуком није забрањено вршење руководеће функције, да не долази
из организације која је пословала са губитком, у којој је он био на
руководећем радном месту. Уз захтев кандидата треба приложити и
следећу документацију: доказ о стручној спреми, извод из матичне
књиге рођених, уверење о држављанству, лекарско уверење, уверење да није под истрагом или осуђиван, предлог програма рада и
развоја установе. Документацију доставити непосредно у Дом Културе Косово Поље или послати поштом, на адресу: Дом Културе
Косово поље - Село Угљаре, 38210 Косово Поље, у року од 8 дана
од дана објављивања огласа. Непотпуна и неблаговремена документација се неће узети у разматрање.

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

Б Е О Г РА Д
ОШ „ПАВЛЕ САВИЋ“

11000 Београд, Косте Нађа 25
тел. 011/3045-311, 3433-387, 3430-358

Професор математике
на одређено време до повратка одсутне раднице, преко
60 дана
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању.

Професор грађанског васпитања
са 90% радног времена, на одређено време до повратка
раднице са породиљског одсуства
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању.

Професор разредне наставе
на одређено време до повратка раднице са породиљског
одсуства
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању.

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

ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају све законом утврђене
услове за заснивање радног односа сагласно члану 120 Закона о
основама система образовања и васпитања, сходно Правилнику
о врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи („Просветни гласник“, бр. 11/12, 15/13). Кандидати треба да
испуњавају следеће услове: VII степен стручне спреме у наведе20.05.2015. | Број 622 |
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ном занимању, одговарајућа здравствена способност, држављанство Републике Србије, да нису под истрагом нити да се против њих
води кривични поступак, да нису осуђивани за кривична дела из
члана 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања (овај доказ прибавља установа). Кандидат који испуњава услове дужан је да се подвргне провери психофизичких способности за рад са децом и ученицима, коју врши надлежна служба
запошљавања. Рок за пријављивање на оглас је 8 дана од дана
објављивања. Уз пријаву доставити: биографију, диплому као доказ
о стручној спреми, лекарско уверење (доставља се при закључењу уговора о раду), извод из матичне књиге рођених и доказ
о држављанству, уверење надлежног органа - суда да се против
кандидата не води истрага нити да је подигнута оптужница. Сва
документа могу бити достављена и у неовереним копијама, али не
смеју бити старија од 6 месеци. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ЧУКАРИЦА
11030 Београд, Пожешка 28
тел. 011/3058-717, 3552-770

Васпитач
на одређено време до повратка одсутног радника са
боловања дужег од 60 дана
5 извршилаца
УСЛОВИ: одговарајуће више образовање, односно одговарајуће
високо образовање на студијама првог степена (основне струковне
студије или основне академске студије) у трајању од три године или
на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер,
специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне
студије) - васпитач, са или без радног искуства.

Медицинска сестра - васпитач
на одређено време до повратка одсутног радника са
боловања дужег од 60 дана
6 извршилаца
УСЛОВИ: средња медицинска школа, медицинска сестра васпитач,
обавеза полагања испита за лиценцу, са или без искуства.
ОСТАЛО: Документација коју је потребно доставити: молба, оверена фотокопија дипломе, оверена фотокопија извода из матичне
књиге рођених, држављанство. Потврда надлежног органа да кандидат није под истрагом.

ОСНОВНА ШКОЛА
„КНЕЗ СИМА МАРКОВИЋ“
Барајево, Светосавска 77
тел. 011/8300-124

Директор
на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане чл. 8 ст.
2 чл. 59 и чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања, да је стекао одговарајуће високо образовање на студијама
другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису
који уређује високо образовање почев од 10.09.2005. године или
на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10.05.2009. године, одговарајуће високо образовање у складу са Правилником о степену
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи; да има психичку, физичку и здравствену способност за
рад да 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; најмање 5 година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. Уз пријаву доставити следеће доказе: доказ о држављанству
Републике Србије (уверење о држављанству и извод из матичне
књиге рођених), оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испи-
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ту, односно испиту за лиценцу, потврду о радном стажу у области
образовања и васпитања, кратку биографију, доказ о поседовању
психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и
ученицима (лекарско уверење), уверење да кандидат није под
истрагом (уверење надлежног суда) и уверење о неосуђиваности
(извод из казнене евиденције из ПУ). Наведена документација треба да буде оригинална и не може бити старија од 6 месеци. Пријаве доставити лично или путем поште препоручено, са назнаком:
„Конкурс за директора“, на адресу школе, у року од 15 дана од дана
објављивања конкурса.

ГИМНАЗИЈА У ЛАЗАРЕВЦУ

Лазаревац, Доситеја Обрадовића 6

Школски педагог
на одређено време до повратка раднице са породиљског
одсуства
УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају 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 имају стечено
одговарајуће високо образовање, према Закону о основама система
образовања и васпитања: 1) на студијама другог степена (мастер
академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), у складу са Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење
и 97/08), почев од 10. септембра 2005. године или 2) на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и Правилнику о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и
помоћних наставника у гимназији. Поред наведених услова, кандидати морају поседовати 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. Приликом пријављивања на конкурс
кандидати треба да поднесу следећа документа: краћу биографију,
оверену фотокопију дипломе о одговарајућем образовању, извод
из матичне књиге рођених, уверење о држављанству Републике
Србије (оригинал или оверена фотокопија). Лекарско уверење се
подноси пре закључивања уговора о раду, а уверење о неосуђиваности прибавља школа по службеној дужности. Пријаве на оглас са
доказима о испуњености услова за рад на наведеним пословима,
поднети школи, у року од 8 дана од дана објављивања конкурса.
Конкурсна документација се не враћа. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће бити разматране.

УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ПРИМЕЊЕНИХ УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ
11000 Београд, Краља Петра 4

Наставник у звање доцента за ужу научну област
Историја уметности
на период од пет година
Право учешћа на конкурсу имају лица која испуњавају услове прописане Законом о високом образовању, услове прописане актом
Националног савета за високо образовање и општим актима Универзитета уметности у Београду и Факултета примењених уметности у Београду.
Кандидат који се пријави на конкурс подноси: пријаву, радну биографију на прописаном обрасцу 2 (два примерка у штампаној форми и један у електронској форми на CD-у), оверену фотокопију или
оверен препис дипломе, научне и стручне радове из области науке
за коју конкурише у складу са „репрезентативним референцама” и
уверење надлежног органа да правоснажном пресудом није осуђен
за кривично дело против полне слободе, фалсификовања јавне
исправе коју издаје високошколска установа или примања мита у
обављању послова у високошколској установи (члан 62 став 4 Закона о високом образовању - „Сл. гласник РС“, бр 76/2005, 100/2007,
97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013 и 99/2014.). Образац 2 и извод
из општег акта „репрезентативне референце” могу се преузети у
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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Правној служби или са сајта Факултета (www.fpu.bg.ac.rs). Кандидат је дужан да на расписани конкурс поднесе радове на основу
којих се може сагледати да ли испуњава прописане референце и
како влада материјом области за коју конкурише.
Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана објављивања
конкурса. Учесници конкурса пријаву на конкурс, потписани списак
приложене документације и поднетих радова у три примерка, комплетан образац 2 са попуњеним или непопуњеним пољима, потребну документацију којом доказују испуњеност конкурсних услова и
радове подносе Правној служби Факултета примењених уметности
у Београду, Краља Петра 4, у термину од 10 до 13 часова. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати. За додатне
информације тел. 011/3281-251.

ОШ „КОСТА ЂУКИЋ“

11400 Младеновац, Краља Петра I 339

Наставник енглеског језика
у вишим разредима, са 20% радног времена (8 часова),
ради замене запосленог који је на дужем боловању, за
рад у матичној школи
УСЛОВИ: високо образовање у складу са чланом 8 став 2, 3 и став
4 Закона о основама система образовања и васпитања и стечен
стручни назив у складу са Правилником о врсти стручне спреме
наставника и стручних сарадника у основној школи; држављанство
Републике Србије; психичка, физичка и здравствена способност за
рад са децом и ученицима, што се доказује лекарским уверењем
које је кандидат у обавези да достави 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 о некажњаваности прибавља
установа по службеној дужности; знање језика на коме се остварује
образовно-васпитни рад. Докази о испуњености услова уз пријаву:
оверена копија дипломе о одговарајућем образовању и оверена
копија доказа о испуњености услова из члана 8 став 4 Закона о
основама система образовања и васпитања, оверена копија уверења о држављанству. Рок за пријављивање кандидата је 8 дана од
дана објављивања конкурса. Неблаговремене пријаве, пријаве без
доказа о испуњавању свих услова конкурса, као и пријаве са неовереном документацијом у прилогу, неће се разматрати. Пријаве
слати на адресу: Основна школа „Коста Ђукић“ Младеновац, Краља
Петра I 339 или донети лично у просторије школе, радним даном,
од 8,00 до 11,00 часова.

ВИСОКА ШКОЛА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ И РАЧУНАРСТВА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
11000 Београд, Војводе Степе 283
тел. 011/2471-099

Професор струковних студија за област
Eлектротехничко и рачунарско инжењерство, ужа
стручна област Eлектроенергетика
УСЛОВИ: Кандидат мора испуњавати услов из чл. 64 став 3 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005, 100/2007
- аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013 и
99/2014), односно мора имати стечен научни назив доктора наука
за одговарајућу научну област и способност за наставни рад; позитивна оцена наставног рада и поседовање склоности и способности
за наставни рад према критеријумима школе; објављен уџбеник,
монографија или збирка задатака за ужу научну област за коју се
бира, осим ако се први пут бира у наставничко звање и учешће у
стручним пројектима; или положен стручни испит за област за коју
је предвиђено полагање стручног испита; или најмање трогодишње
релевантно радно искуство са одговарајућим стручним резултатима
(дефинисаним правилником високошколске установе); најмање 5
референци из уже научне, односно стручне области за коју се бира,
следећих врста: научни и стручни радови објављени у међународним, односно домаћим часописима; радови штампани у зборницима
са научних, односно стручних скупова, са рецензијом; монографије,
прегледани чланци, уџбеници, збирке задатака, односно практикуми патенти, нови производи или битно побољшани постојећи проБесплатна публикација о запошљавању

изводи, односно нове технологије од последњег избора у наставничко звање и позитивна оцена доприноса академској и широј
заједници према оцени установе; најмање два објављена рада са
рецензијом, у последњих пет година. Конкурс је отворен 8 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови“.

УНИВЕРЗИТЕТ „УНИОН“
БЕОГРАДСКА БАНКАРСКА АКАДЕМИЈА
ФАКУЛТЕТ ЗА БАНКАРСТВО, ОСИГУРАЊЕ И
ФИНАНСИЈЕ
11000 Београд, Змај Јовина 12
тел. 065/2621-730

Наставник у звању доцента из уже научне области
Економија и финансије
УСЛОВИ: Услови за избор наставника утврђени су Законом о високом
образовању, Статутом Универзитета „Унион“ и Статутом Београдска банкарске академије. Уз пријаву на конкурс доставити: биографију, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству,
оверене копије диплома о претходно стеченим звањима, уверење
о неосуђиваности и списак објављених радова. Пријаву и тражену документацију доставити у физичком и електронском облику,
на наведену адресу, кабинет 209/II и на и-мејл: office@bba.edu.rs.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАРМАЦЕУТСКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Војводе Степе 450
тел. 011/3974-349

Доцент за ужу научну област Mикробиологија са
имунологијом и имунохемијом
на одређено време од 5 година
2 извршиоца
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив доктора наука, завршен медицински факултет, фармацеутски факултет или
биолошки 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 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 У БЕОГРАДУ
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд
Краљице Марије 16

Наставник за ужу научну област Ваздухопловство
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
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.

Сарадник у звању асистента за ужу научну област
Бродоградња
на одређено време од 3 године, са пуним радним
временом
УСЛОВИ: завршен машински факултет, VII/1 степен стручне спреме
и други услови утврђени чланом 72 Закона о високом образовању
и чланом 120 Статута Машинског факултета. Уз пријаву на конкурс
доставити: биографију, оверене копије диплома, списак радова и
сепарате објављених радова. Пријаве доставити на адресу: Машин20.05.2015. | Број 622 |
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ски факултет, Краљице Марије 16, 11120 Београд 35, соба 121, у
року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

Ч АЧ А К
ВИСОКА ШКОЛА ТЕХНИЧКИХ
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЧАЧАК
32000 Чачак, Светог Саве 65
тел. 032/302-755, 302-782
факс: 032/222-321
e-mail: office@vstss.com
www.visokaskolacacak.edu.rs

Наставник за ужу стручну област Енглески језик
за избор у звање предавача, на одређено време од пет
година
УСЛОВИ: висока стручна спрема из области за коју се бира у звање,
академски назив магистра наука, способност за наставни рад. Ближи услови за избор у звање наставника одређени су чланом 64
Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, број: 76/05, 100/07
- аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 99/14), у складу
са препорукама Националног савета Републике Србије из члана 11
став 1 тачка 13 Закона, Статутом и Правилником о избору у звање
наставника и сарадника Високе школе техничких струковних студија Чачак (http://www.visokaskolacacak.edu.rs/o-nama/opsta-akta.
html). Пријаве кандидата са прилозима (биографија, списак научних и стручних радова, радови, фотокопије оверених диплома,
уверење о држављанству и извод из књиге рођених), подносе се
Високој школи техничких струковних студија Чачак, 32000 Чачак,
Светог Саве 65, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса у
„Службеном гласнику Републике Србије“.

Наставник за ужу стручну област Графичка техника
за избор у звање предавача, на одређено време од пет
година
УСЛОВИ: висока стручна спрема из области за коју се бира у звање,
академски назив магистра наука, способност за наставни рад. Ближи услови за избор у звање наставника одређени су чланом 64
Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, број: 76/05, 100/07
- аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 99/14), у складу
са препорукама Националног савета Републике Србије из члана 11
став 1 тачка 13 Закона, Статутом и Правилником о избору у звање
наставника и сарадника Високе школе техничких струковних студија Чачак (http://www.visokaskolacacak.edu.rs/o-nama/opsta-akta.
html). Пријаве кандидата са прилозима (биографија, списак научних и стручних радова, радови, фотокопије оверених диплома, уверење о држављанству и извод из књиге рођених), подносе се Високој школи техничких струковних студија Чачак, 32000 Чачак, Светог
Саве 65, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса у гласилу
„Службени гласник Републике Србије“.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА

32000 Чачак, Епископа Никифора Максимовића 8
тел/факс: 032/347-775
e-mail: medicinskaskola@open.telekom.rs

Професор математике
са 83% радног времена, на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства
УСЛОВИ: професор математике, на основу члана 19 Правилника
о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручној школи („Сл. гл. РС - Просветни гласник“,
број: 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/01, 3/03, 8/03, 11/04,
5/05, 2/07, 4/07, 7/08, 11/08, 5/11, 8/11, 9/13, 6/14). Општи услови
за заснивање радног односа у школи прописани су у чл. 8, 120, 130
и 132 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, 72/2009, 52/2011, 55/2013) посебни услови за наставно особље утврђени су одредбама Правилника о врсти стручне
спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у
стручној школи („Сл. гл. РС- Просветни гласник“, број: 5/91, 1/92,
21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/01, 3/03, 8/03, 11/04, 5/05, 2/07, 4/07,
7/08, 11/08, 5/11, 8/11, 9/13, 6/14). Кандидати уз молбу треба да
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поднесу следећа документа: краћу биографију, оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, доказ о држављанству РС,
извод из матичне књиге рођених, доказ о поседовању образовања
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина, доказ о
знању језика на којем се остварује образовно-васпитни рад. Рок за
пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве слати на адресу: Епископа Никифора
Максимовића 8, 32000 Чачак, путем поште, са назнаком: „Конкурс“,
или предати лично у просторијама школе, од 09 до 13 часова. За све
информације обратити се на број телефона: 032/347-775.

ОШ „РАТКО МИТРОВИЋ“

32000 Чачак, Светогорска 44
тел. 032/5563-008

Директор
на период од четири године
УСЛОВИ: За директора школе може да буде изабрано лице које
испуњава следеће услове: да има држављанство Републике Србије;
да поседује високо образовање из члана 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања за наставника те врсте школе и подручје рада; да има положен стручни испит или испит за
лиценцу за наставника, педагога или психолога; да има положен
испит за директора; најмање пет година рада на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела из члана
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад; да
има психичку,физичку и здравствену способност за рад са децом.
Мандат директора тече од дана ступања на дужност. Пријава са
доказима о испуњавању услова подноси се у року од 15 дана од
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање. Благовремена пријава је пријава која
је предата непосредно школи пре истека рока наведеног у конкурсу
или је послата као препоручена пошиљка пре истека рока. Потпуна
пријава је пријава која у прилогу садржи документа којима кандидат доказује да испуњава услове назначене у конкурсу. Уз пријаву
кандидати треба да приложе: оверен препис дипломе о стеченом
образовању, оверен препис уверења о положеном стручном испиту
или испиту за лиценцу, уверење о положеном испиту за директора, потврду о раду на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања, уверење о држављанству, уверење да нису осуђивани правоснажном пресудом за дела наведена
у члану 120 став 1 тачка 3; лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима; радну биографију; оквирни план рада за време мандата. Пријава са
доказима о испуњавању услова подноси се на адресу: ОШ „Ратко
Митровић“, Светогорска 44, 32000 Чачак, са назнаком: „Конкурс за
директора“. За потребне информације обратити се секретару школе, на телефон: 032/5563-008.

ЈАГОДИНА
ОШ „ЉУБИША УРОШЕВИЋ“

35220 Рибаре, Цара Душана 146

Директор
на мандатни период од четири године
УСЛОВИ: Према члану 59 Закона о основама система образовања
и васпитања („Службени гласник РС“, број 72/09, 52/11, 55/13), да
кандидат поседује 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 4 године,
по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра
2005. године. Дужност директора школе може обављати наставник
или стручни сарадник са положеним стручним испитом (лиценцом)
и најмање 5 година рада у установи на пословима образовања и
васпитања након стеченог образовања и васпитања, а у складу са
чланом 8 ст. 2 и чланом 120 ст. 1 т. 1 Закона о основама система
образовања и васпитања. Кандидат поред одговарајућег образоНационална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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вања мора да поседује психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима, да је држављанин Републике Србије,
као и да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс, кандидат за директора
школе је у обавези да достави оверену фотокопију дипломе или
уверења о стеченој стручној спреми, оверену фотокопију уверења
о положеном стручном испиту (лиценци), потврду којом се доказује
радни стаж од најмање 5 година у области образовања и васпитања, уверење о држављанству не старије од 6 месеци, извод из
матичне књиге рођених (не старији од 6 месеци), биографију са
кратким прегледом кретања у каријери. Лекарско уверење којим се
потврђује здравствена способност, кандидат подноси након спроведеног поступка избора. У складу са Законом о основама система
образовања и васпитања, школа је у обавези да прибави доказ о
неосуђиваности кандидата и утврди психофизичку способност кандидата. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
Пријаву са документацијом којом се доказује испуњеност услова
слати на горенаведену адресу, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса или предати лично. Особа за контакт: Јасмина Станковић, секретар школе, тел. 035/274-040.

ПОЉОПРИВРЕДНО - ВЕТЕРИНАРСКА ШКОЛА
35260 Рековац, Слађана Лукића бб
тел. 035/8411-134

Шеф финансијске службе
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани економиста,
три године радног искуства на пословима рачуноводства; поседовање психичке, физичке и здравствене способности 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, као и да није осуђиван
за кривична дела која га чине недостојним за обављање послова
из области рачуноводства; поседовање држављанства Републике
Србије; знање језика на коме се остварује образовно-васпитни рад.
Уз пријаву на конкурс доставити: оригинал или оверену фотокопију
дипломе о стеченом образовању, оригинал или оверену фотокопију
потврде о радном искуству у области рачуноводства, оригинал или
оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених, оригинал
или оверену фотокопију доказа о држављанству Републике Србије
(уверење не старије од шест месеци), доказ о знању језика на ком
се остварује образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на језику на ком се остварује образовно-васпитни рад). Пријаве са потребном документацијом слати на
горенаведену адресу, са назнаком: „Конкурс за шефа финансијске
службе“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

КИКИНДА
ОШ „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН“
Кикинда, Београдска 8

Наставник енглеског језика
на одређено време, са 54,44% радног времена (10
часова недељно, 22 сата недељно)
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање: професор, односно
дипломирани филолог за енглески језик и књижевност - дипломирани професор енглеског језика и књижевности, мастер филолог
(студијски програм или главни предмет/профил енглески језик),
мастер професор језика и књижевности (студијски програм или
главни предмет/профил енглески језик). Оверен препис или оверена фотокопија исправе којом се доказује ово образовање подноси
се уз пријаву на конкурс.

Наставник хемије
на одређено време, са 60% радног времена, 12 часова
недељно, 24 сата недељно
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање: дипломирани хемичар,
професор хемије, професор хемије и физике, професор хемије и
биологије, дипломирани хемичар опште хемије, дипломирани
Бесплатна публикација о запошљавању

професор биологије и хемије, дипломирани хемичар - професор
хемије, дипломирани професор хемије - мастер, професор физике - хемије, професор географије - хемије, професор биологије хемије, дипломирани професор физике - хемије, мастер, дипломирани професор биологије - хемије, мастер, дипломирани педагог
за физику и хемију, дипломирани физичар - професор физике и
хемије за основну школу - мастер, дипломирани хемичар - мастер,
мастер професор хемије, мастер хемичар, мастер професор физике
и хемије, мастер професор биологије и хемије, дипломирани хемичар за истраживање и развој, дипломирани физикохемичар, дипломирани хемичар - смер хемијско инжењерство, професор биологије
и хемије, професор физике и хемије за основну школу. Оверен препис или оверена фотокопија исправе којом се доказује ово образовање подноси се уз пријаву на конкурс.
ОСТАЛО: 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; наставник који је у току студија положио испите
из педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно
испит за лиценцу, сматра се да има ово образовање; оверен препис или оверена фотокопија исправе којом се доказује одговарајуће
образовање подноси се уз пријаву на конкурс; психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима; уверење надлежне здравствене установе тражиће се накнадно, пре
закључења уговора; да кандидати нису осуђивани правоснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (доказ прибавља
школа, пре доношења одлуке о избору); да имају држављанство
Републике Србије (уверење о држављанству се подноси уз пријаву
на конкурс); образовно-васпитни рад остварује се на српском језику
(диплома која садржи податак о језику студија или друга исправа коју је издала високошколска установа подноси се уз пријаву
на конкурс). Пријаве се подносе на горенаведену адресу. Рок за
пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања. Рок
почиње да тече наредног дана од дана када конкурс објави организација надлежна за послове запошљавања у огласним новинама
„Послови”. Благовременом пријавом на конкурс сматра се пријава
која је непосредно предата школи пре истека рока утврђеног у конкурсу или је пре истека тог рока предата пошти у облику препоручене пошиљке. Потпуна пријава треба да садржи: пријаву, оверен
препис или оверену фотокопију исправе којом се доказује одговарајуће образовање (диплома, уверење о стеченом образовању
не старије од 6 месеци ако диплома није уручена, друге потребне исправе које издају високошколске установе или министарство
надлежно за послове образовања), уверење о држављанству Републике Србије, оверен препис или оверену фотокопију исправе којом
се доказује знање језика на коме се остварује образовно-васпитни рад (диплома која садржи податак о језику студија или друга
исправа коју је издала високошколска установа; извод из матичне
књиге рођених). Начин подношења пријаве: Пријаве на конкурс са
доказима које кандидати треба да поднесу могу се доставити преко поште или лично предати у секретаријату школе, са назнаком:
„Конкурс за наставника предметне наставе“, са ознаком предмета.
Напомена: У поступку одлучивања о избору кандидата директор
врши ужи избор кандидата које упућује на претходну психолошку процену способности за рад са децом и ученицима, у року од
осам дана од дана истека рока за подношење пријава. Процену
врши надлежна служба за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака. Одлуку о избору кандидата директор ће
донети у року од 8 дана од дана добијања резултата психолошке
процене способности за рад са децом и ученицима. Неблаговремене, неуредне и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање,
односно неће бити увршћене у изборни поступак.

Национална служба
за запошљавање
20.05.2015. | Број 622 |
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УСТАНОВА ЗА ПРЕДШКОЛСКО
ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ
„ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ“
24430 Ада, Мите Радујкова 6

Директор
на период од четири године
УСЛОВИ: За директора предшколске установе може да буде изабрано лице које има: одговарајуће образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије
или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује
високо образовање почев од 10. септембра 2005. године или на
основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.
године, дозволу за рад, обуку и положен испит за директора установе и најмање пет година рада у установи након стеченог одговарајућег образовања. За директора предшколске установе може
да буде изабрано и лице које има одговарајуће високо образовање
на студијама првог степена (основне академске, односно струковне
студије), студијама у трајању од три године или више образовање
за васпитача, дозволу за рад, обуку и положен испит за директора установе и најмање десет година рада у предшколској установи на пословима вапитања и образовања након стеченог одговарајућег образовања. Директору који не положи испит за директора
у року од годину дана од дана ступања на дужност престаје дужност директора. Лиценца за директора одузима се директору који је
осуђен правноснажном пресудом за кривично дело или привредни
преступ у вршењу дужности. Директор установе бира се на период од четири године. Мандат директора тече од дана ступања на
дужност. Кандидат треба да испуњава и следеће услове: да има
одговарајуће образовање; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад; да није осуђиван правоснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да има држављанство Републике Србије; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Пријава на конкурс треба да садржи следеће документе:
биографију кандидата, уверење о држављанству - оригинал, извод
из матичне књиге рођених - оригинал, оверен препис/фотокопију
дипломе о стеченој стручној спреми, оверен препис/фотокопију
уверења о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту, одговарајући доказ о радном искусву - оверен препис/фотокопија радне књижице и потврда послодавца - оригинал, потврду
надлежне здравствене организације - оригинал, доказ да кандидат
зна српски и мађарски језик, на којима се остварује образовни-васпитни рад, прилоге којима доказује своје стручне, организаторске
и друге квалитете. Докази о испуњености услова из тачака 1, 2, 4
и 5 подносе се уз пријаву на конкурс. Доказ из тачке 3 прибавља
установа. Ако је последњи дан конкурсног рока за пријем пријаве
недеља или дан државног празника(нерадни дан), рок за пријем
пријава помера се на следећи радни дан. Под потпуном пријавом
сматра се пријава која у прилогу садржи документа којима кандидат доказује да испуњава услове назначене у конкурсу. Пријаве
на конкурс са потребном документацијом предају се у року од 15
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“ у просторијама установе или се шаљу путем поште на горенаведену адресу, са
назнаком: „За конкурс директора - не отвара се“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у обзир. Уколико је пријава
предата препоручено путем поште, тада се као дан пријема рачуна
дан пријема пошиљке од стране поште. Кандидати ће бити писмено обавештени о дану обављања разговора са кандидатима, ако то
Управни одбор сматра потребним, као и о одлуци Управног одбора.
Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара установе и на број телефона: 024/581-131.

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА У КИКИНДИ
23300 Кикинда, Светосавска 57
тел. 0230/439-250

Професор за област Методика наставе - Методика
упознавања околине
УСЛОВИ: доктор педагошких - методичких наука, биолошких наука.
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Професор за област Методике развоја почетних
математичких појмова
УСЛОВИ: доктор методике наставе математике, доктор математичких наука - педагошких наука.

Професор за област социолошких наука - Етнологија
и антропологија
УСЛОВИ: доктор филозофских наука за област етнологије.

Професор за област правних наука
са 10% радног времена
УСЛОВИ: доктор правних наука.

Сарадник у настави за област медицинских наука
на одређено време од једне године
УСЛОВИ: студент мастер студија на медицини, који је студије првог
степена завршио са просечном оценом најмање 8.
ОСТАЛО: Звање професора струковних студија може да стекне лице
које има научни степен доктора наука у научној области за коју се
бира, који има објављене научне радове и показује способност за
наставни рад. Професор струковних студија стиче звање и заснива
радни однос на неодређено време. Поред наведене стручне спреме кандидати треба да испуњавају и услове предвиђене Законом
о високом образовању и актима школе: држављанство Републике
Србије; здравствена способност; да нису правноснажном пресудом
осуђени за кривично дело у складу са чл. 62 став 4 Закона о високом образовању. Кандидати за професоре уз пријаву треба да поднесу: биографију са подацима о досадашњем раду; препоруку која
садржи преглед и мишљење о научном и стручном раду кандидата, из установе у којој је кандидат изводио наставу у претходном
периоду, која садржи и оцену о резултатима ангажовања у настави
и развоју наставе; резултате евалуације и друге резултате оцењивања кандидата; оверену фотокопију дипломе или уверења о стеченом докторату као и оверене фотокопије диплома о претходно
стеченим академским звањима, списак научних и стручних радова и
саме радове које су у могућности да доставе или на други начин да
докажу да су радови објављени, извод из матичне књиге рођених,
доказ о држављанству, не старији од 6 месеци, лекарско уверење
о здравственој способности (доставља изабрани кандидат), доказ
о неосуђиваности кандидата прибавиће школа службеним путем.
Кандидати за сарадника у настави уз пријаву треба да поднесу:
биографију, оверену фотокопију дипломе или уверења о завршеним академским студијама првог степена са просечном оценом
најмање 8, доказ да је кандидат уписан на мастер студије, извод
из матичне књиге рођених, доказ о држављанству, лекарско уверење о здравственој способности (доставља изабрани кандидат).
Доказ о неосуђиваности прибавља школа службеним путем. Непотпуне пријаве и пријаве са неодговарајућом документацијом неће
се узимати у разматрање. Рок за пријем пријава је 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве доставити на адресу: Висока школа струковних студија за образовање васпитача у
Кикинди, Светосавска 57, 23300 Кикинда, са назнаком: „За конкурс“.

КОСОВСК А МИТРОВИЦ А
ТЕХНИЧКА ШКОЛА СРБИЦА
Суво Грло, 38334 Осојане
тел. 064/613-25-53

Директор
на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које испуњава
следеће услове: поседовање одговарајућег високог образовања из
чл. 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања и
чл. 2 Измена и допуна Законао основама система образовања и васпитања (високо образовање стечено на студијама другог степена мастер академске студије или специјалистичке академске студије, у
складу са Законом о високом образовању или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређиНационална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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вао високо образовање до 10. септембра 2005. године) за наставника, педагога или психолога; да поседује лиценцу за рад наставника,
педагога или психолога; поседовање држављанства Републике
Србије; најмање пет година радног стажа у области образовања
и васпитања. Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана
објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Уз пријаву на конкурс потребно је приложити следећа документа: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених,
оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању, оверен препис/фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту, потврду о радном стажу у области
образовања и васпитања, уверење од надлежног суда да кандидат
није осуђиван и да није под истрагом. Пријаве са комплетном документацијом слати на адресу: Техничка школа Србица - Суво Грло,
38334 Осојане. Ближе информације могу се добити на број телефона: 064/613-25-53.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „МАЈА“
Србица
38334 Осојане - Бање
тел. 064/323-72-76

Васпитач предшколске групе
за рад на одређено време, до годину дана
УСЛОВИ: Кандидати морају испуњавати следеће опште услове: да
су држављани Републике Србије; да поседују психичку, физичку и
здравстену способност за рад са децом и ученицима; да нису осуђивани правоснажном судском пресудом за кривична дела наведена
у члану 120 Закона о основама система образовања и васпитања;
познавање језика на коме се остварује васпитно-образовни рад
(српски језик). Кандидати морају да испуњавају следеће услове у
погледу образовања: да поседују одговарајуће више образовање,
односно одговарајуће високо образовање на студијама првог степена (основне струковне студије или основне академске студије)
у трајању од 3 године или на студијама другог степена (дипломске
академске студије - мастер, специјалистичке академске студије или
специјалистичке струковне студије) - васпитач. Рок за пријављивање кандидата је 8 дана од објављивања у публикацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуно поднете пријаве неће се узимати
у разматрање. Уз пријаву на конкурс, која треба да садржи краћу
биографију са битним подацима о кандидату, кандидати су дужни да поднесу и следећу документацију: извод из матичне књиге
рођених; уверење о држављанству Републике Србије; фотокопију
личне карте; оверен препис - фотокопију дипломе; уверење о
здравственој способности са предиспозицијама за рад са децом и
ученицима; потврду да нису осуђивани правоснажном судском пресудом за кривична дела наведена у члану 120 Закона о основама
система образовања и васпитања. У поступку одлучивaња директор врши ужи избор кандидата. Кандидате упућује на претходну
психолошку процену способности за рад са децом и ученицима, у
року од 8 дана од дана истека рока за подношење пријава. Психолошку процену врши надлежна служба за послове запошљавања,
применом стандардизованих поступака. Директор доноси одлуку о
избору кандидата у року од 8 дана од дана добијања резултата психолошке процене способности за рад са децом и ученицима. Ближе
информације се могу добити на телефон: 064/323-72-76. Уредно
попуњене пријаве слати на адресу: Предшколска установа „Маја“
Бање - 38334 Осојане.

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

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

Сарадник у настави за ужу научну област Педијатрија
на одређено време 1 година
УСЛОВИ: завршен медицински факултет са укупном просечном оценом најмање 8 (осам) и уписане докторске академске студије или
магистар медицинских наука коме је прихваћена тема докторске
дисертације. Услови утврђени одговарајућим одредбама Закона о
високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005), Статутом УниБесплатна публикација о запошљавању

верзитета у Крагујевцу, Правилником о начину и поступку заснивања радног односа и стицању звања наставника Универзитета у
Крагујевцу и Статутом Факултета медицинских наука у Крагујевцу,
у складу са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата.
Уз пријаву на конкурс доставити: биографију, потврду о уписаним
докторским студијама, фотокопију оверених диплома, списак стручних и научних публикација и по један примерак тих публикација.
Сву конкурсну документацију, као и доказе о испуњености услова
конкурса, обавезно доставити и у електронској форми (на компакт
диску - CD). Рок за пријаву је 15 дана.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ПРОТА СТЕВАН ПОПОВИЋ“
34322 Чумић, Крагујевац
тел. 034/576-059, 576-009

Директор
на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат за директора мора да има: одговарајуће високо
образовање прописано чланом 8 став 2 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС” број 72/2009, 52/2011
и 55/2013), стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), у складу са Законом о високом образовању
(„Сл. гласник РС”, број 76/2005, 100/2007 - аутентично тумачење
97/2008, 44/2010), 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 те школе и подручја рада, педагога или психолога; као и услове из члана 59 став 5 и члана 120 истог Закона,
односно да поседује: дозволу за рад - лиценцу за наставника, педагога или психолога; најмање 5 година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; уверење да има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима (доказ доставља се пре закључивања
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 школе
по службеној дужности); држављанство Републике Србије; да има
обуку и положен испит за директора школе, с тим ако изабрани
кандидат нема положен испит за директора дужан је да положи
испит у року од годину дана од дана ступања на дужност, односно
по доношењу подзаконског акта на начин који пропише министар
и да зна језик на коме се изводи образовно-васпитни рад у установи. Уз пријаву на конкурс кандидат је у обавези да достави: оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем
високом образовању; оригинал или оверену фотокопију уверења о
положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту (дозволи
за рад); потврду (доказ) о радном искуству на пословима образовања и васпитања, тј. најмање 5 година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или
оверени препис, не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге
рођених (оригинал или оверени препис - нови образац, не старији
од 6 месеци); доказ о о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима кандидат доставља
пре закључивања уговора о раду, и то оригинал или оверену фотокопију документа издатог у последњих 6 месеци; доказ о неосуђиваности по члану 120 став став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања, прибавља установа; радну биографију са
кратким прегледом кретања у служби и предлогом програма рада
за време мандата. Пријава се подноси у затвореним ковертама, са
назнаком: „За конкурс за директора”, лично школи, од 8 до 12 часова или поштом на горенаведену адресу школе. Неблаговремене и
непотпуне пријаве се неће узети у разматрање. Рок за подношење
пријава са доказима о испуњавању услова конкурса је 15 дана од
дана објављивања.

Национална служба
за запошљавање
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КРУШЕВАЦ
СРЕДЊА ШКОЛА

НИШ
ПРВА НИШКА ГИМНАЗИЈА
„СТЕВАН СРЕМАЦ“

37220 Брус, Братиславе Петровић 69
тел. 037/825-167

18000 Ниш, Вожда Карађорђа 27

Професор латинског језика
са 45% радног времена, на одређено време до повратка
раднице са породиљског боловања

Наставник француског језика
за 6 часова недељне наставне норме, на одређено време
ради замене одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о раду, кандидати треба да испуњавају услове из чланова 8 и 120 Закона о
основама система образовања и васпитања, Правилника о врсти
стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних
наставника у стручним школама и гимназији. Уз пријаву потребно је приложити: одговарајућу диплому, извод из матичне књиге
рођених, уверење о држављанству, лекарско уверење (да кандидат
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима); знање језика на коме се остварује образовно-васпитни
рад. Све ове доказе је потребно доставити у року од 8 дана од дана
објављивања огласа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се разматрати. Одлука о избору биће достављена кандидатима у
законском року.

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

ЛЕСКОВАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОСИФ ПАНЧИЋ“

Орашац, 16201 Манојловце

Директор
за период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да је стекао 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; на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; да испуњава услове за
наставника основне школе, за педагога или психолога; да поседује
лиценцу за наставника, педагога или психолога, односно положен
стручни испит; да има 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 у законском року положи испит за директора); да има најмање 5 година рада у области 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 држављанство Републике Србије.
Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: оригинал или
оверену копију извода из матичне књиге рођених; оригинал или
оверену копију уверења о држављанству; оригинал или оверену
копију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; доказ о
поседовању лиценце за рад; доказ о радном стажу на пословима
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; биографију са кратким прегледом кретања у служби и предлогом програма рада директора школе. Доказ о психичкој, физичкој
и здравственој способности за рад са децом и ученицима доставља
се пре закључивања уговора о раду, а уверење о неосуђиваности
обезбеђује школа по службеној дужности. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве са документациојом слати на напред наведену адресу, са назнаком: „Конкурс
за директора“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Ближа обавештења о конкурсу могу се добити код секретара
школе и путем телефона: 016/734-488.
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Наставник немачког језика
за 18 часова недељне наставне норме, на одређено
време ради замене одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: професор, односно дипломирани филолог за немачки
језик и књижевност; професор немачког језика и књижевности и
италијанског језика; мастер филолог (студијски програм или главни предмет, односно профил Немачки језик и књижевност); мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни
предмет, односно профил Немачки језик и књижевност).
ОСТАЛО: Поред општих услова прописаних Законом о раду, кандидат треба да има стечено одговарајуће високо образовање, у
складу са чл. 8 став 2 Закона о основама система образовања и
васпитања: на студијама другог степена (мастер академске студије,
специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне
студије), у складу са Законом о високом образовању 44/10, почев од
10. септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; да испуњава услове у складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у гимназији; да има образовање
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на
високошколској установи у току студија или након дипломирања од
најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да
има држављанство Републике Србије. Уз пријаву са биографијом
треба поднети доказ о одговарајућем степену стручне спреме,
извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству. Доказ
о неосуђиваности кандидата прибавља установа по службеној дужности. Осим тога, вршиће се и претходна провера психофизичких
способности кандидата од стране Националне службе за запошљавање у Нишу, о чему ће кандидати бити благовремено обавештени.
Сва документа се прилажу у оригиналу или као оверене фотокопије. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

ОШ „ВОЖД КАРАЂОРЂЕ“
18220 Алексинац
Лоле Рибара 2

Педагошки асистент
на одређено време до 31.08.2015. године
2 извршиоца
УСЛОВИ: најмање IV степен стручне спреме; положен програм
обуке за педагошког асистента; 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); знање језика на ком се остварује
васпитно-образовни рад. Уз пријаву доставити: доказ о стеченом
образовању (оригинал или оверена фотокопија); сертификат МП
о положеном програму обуке за педагошке асистенте; уверење о
држављанству РС; извод из матичне књиге рођених; лекарско увеНационална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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рење о здравственој способности (доставити приликом закључења
уговора о раду). Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити
разматране.

НОВИ САД
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

21000 Нови Сад, Др Зорана Ђинђића 2

Одсек за германистику

Сарадник у настави за ужу научну област
Германистика
Сарадник у настави за ужу научну област
Германистика
Одсек за историју

Наставник (сва звања) за ужу научну област
Медијевистика
Наставник (сва звања) за ужу научну област Историја
модерног доба
Одсек за медијске студије

Наставник (сва звања) за ужу научну област
Комуникологија
Наставник вештина за ужу научну област Новинарство
Одсек за психологију

Наставник (сва звања) за ужу научну област
Психологија
Наставник (сва звања) за ужу научну област
Психологија
Одсек за русинистику

Наставника (сва звања) за ужу научну област
Русинистика
Одсек за славистику

Наставник (сва звања) за ужу научну област
Русистика
УСЛОВИ: Уз пријаву на конкурс кандидати достављају: а) ако се
пријављују на конкурс за наставника (сва звања) - универзитетског професора: оверену фотокопију дипломе доктора наука;
биографију састављену на основу упитника који се може преузети са веб-сајта Факултета (www.ff.uns.ac.rs/fakultet/formulari_za_
pisanje_referata, образац пријаве на конкурс за избор у звање универзитетског наставника) у папирном облику и на CD-у; податке о
досадашњем раду; списак стручних и научних радова, као и саме
радове; б) ако се пријављују на конкурс за асистента или наставника вештина: оверену фотокопију дипломе о завршеним основним и
мастер студијама или магистарским студијама; потврду да су уписани на докторске студије или потврду да је тема докторске дисертације одобрена (за кандидате који завршавају докторат по раније
важећим прописима); биографију састављену на основу упитника
који се може преузети са веб-сајта Факултета (www.ff.uns.ac.rs/
fakultet/formulari_za_pisanje_referata, извештај за избор у звање
сарадника) у папирном облику и на CD-у; податке о досадашњем
раду; списак стручних и научних радова као и саме радове; в) ако
се пријављују на конкурс за сарадника у настави или лектора: оверену фотокопију дипломе о завршеним основним студијама; потврду да су уписани на одговарајуће мастер академске студије (само
за сарадника у настави); биографију састављену на основу упитника који се може преузети са веб-сајта Факултета (www.ff.uns.ac.rs/
fakultet/formulari_za_pisanje_referata, извештај за избор у звање
Бесплатна публикација о запошљавању

сарадника) у папирном облику и на CD-у; податке о досадашњем
раду; списак стручних и научних радова, као и саме радове. Рок за
подношење пријава је 15 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у
разматрање. Пријаве са доказима о испуњавању услова доставити
на адресу: Филозофски факултет Нови Сад, Др Зорана Ђинђића 2.

ОСНОВНА ШКОЛА „АЛЕКСА ШАНТИЋ“
21432 Гајдобра
тел. 021/7625-054

Наставник математике
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање у складу са
законом и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи: професор математике,
дипломирани математичар, дипломирани математичар за теоријску математику и примене, дипломирани математичар за рачунарство и информатику, дипломирани математичар - информатичар,
професор математике и рачунарства, дипломирани математичар
за математику економије, професор информатике - математике,
дипломирани и математичар - астроном, дипломирани математичар
- примењена математика, дипломирани математичар - математика
финансија (са изборним предметом Основи геометрије), дипломирани информатичар, мастер математичар, мастер професор математике, мастер професор математике и физике, мастер професор
математике и нформатике мастер професор физике и математике,
мастер професор информатике и математике, дипломирани професор математике - мастер, дипломирани математичар -мастер,
дипломирани инжењер математике - мастер (са изборним предметом Основи геометрије), дипломирани математичар - професор
математике, дипломирани математичар - теоријска математика,
дипломирани инжењер математике (са изборним предметом Основи геометрије), професор хемије - математике, професор географије - математике, професор физике - математике, професор биологије - математике, професор математике - теоријско усмерење,
професор математике - теоријски смер, дипломирани математичар
и информатичар.
ОСТАЛО: Посебни услови који се односе на кандидата: да испуњава
услове из члана 120 став 1, а у вези са чланом 8 став 2 Закона о
основама система образовања и васпитања (“Сл.гласник РС” број
72/2009, 52/2011 и 55/2013); да има образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској
установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30
бодова и шест бодова праксе у установи у складу са Европским
системом преноса бодова (кандидати који су у току студија положили испите из педагогије и психологије или су положили стручни испит, односно испит за лиценцу, испуњавају наведени услов).
Уз пријаву на конкурс кандидати треба да доставе: оверен препис
- фотокопију дипломе о стеченом високом образовању; уверење
о држављанству, не старије од 6 месеци (оригинал или оверену
фотокопију); извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију); уверење високошколске установе о образовању
из психолошких, педагошких и методичких диспиплина и пракси у
установи, односно уверење о положеним испитима из педагогије и
психологије или уверење о положеном испиту за лиценцу; кратку
биографију или CV. Докази о здравственој, психичкој и физичкој
способности прибављају се пре закључења уговора о раду, а доказ
о неосуђиваности прибавља послодавац. Рок за пријављивање је
8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови”. Пријаве се
подносе на адресу: ОШ „Алекса Шантић“, Невесињска 2, 21432
Гајдобра. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „МЛАДОСТ“

21400 Бачка Паланка, Југословенске армије 18
тел. 021/6041-009

Возач
на одређено време, најдуже 2 године
Физички радник
на одређено време, најдуже 2 године
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УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће опште услове: психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије, познавање
језика на коме се остварује образовно-васпитни рад (српски језик).
Кандидат за радно место возача треба да испуњава следеће услове
у погледу образовања: III степен стручне спреме било које врсте
занимања. Од посебних знања и способности потребна је Б категорија за управљање моторним возилом. Кандидат за радно место
физичког радника треба да испуњава следеће услове у погледу
образовања: основна школа.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс, која треба да садржи краћу биографију са битним подацима о кандидату, кандидат треба да приложи: доказ о поседовању држављанства Републике Србије (извод
из матичне књиге рођених); оверен препис/фотокопију дипломе о
стеченој стручној спреми. Кандидат за радно место возача треба
да приложи и фотокопију дозволе за управљање моторним возилом Б категорије. Директор доноси одлуку о избору у року од 30
дана од дана истека рока за подношење пријава на конкурс. Рок за
пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Ближе
информације могу се добити код секретара установе, на број телефона: 021/6040-656.

ОСНОВНА ШКОЛА „МИЛЕТА ПРОТИЋ“
21424 Товаришево, Маршала Тита 62
тел. 021/758-006

1. Наставник физике
на одређено време до повратка запослене са боловања,
са 50% радног времена
2. Спремачица
на одређено време до повратка запослене са боловања
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09 и
32/13), кандидат за радно место под 1 треба да има одговарајуће
образовање прописано чл. 8. Закона о основама система образовања и васпитања и Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника основној школи („Сл. гласник РС Просветни гласник”, бр. 11/12 и 15/13); психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања;
држављанство Републике Србије. Кандидати за радно место под
1 треба, поред напред наведених услова, да имају и 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, као и да знају језик на
коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву за оба радна
места доставити, у оригиналу или овереној фотокопији: диплому о
одговарајућем образовању, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству - не старије од 6 месеци, оригинал или оверену фотокопију; кратку биографију (CV), а за радно место под 1 и
доказ да кандидат има образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина или доказ о положеном стручном испиту.
Уверење о неосуђиваности прибавља установа по службеној дужности. Лекарско уверење подноси изабрани кандидат, пре потписивања уговора о раду. Проверу психофизичких способности врши
надлежна служба за послове запошљавања. Рок за пријављивање
на конкурс за радно место под 1 је 15 дана, а за радно место под
2 је 8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Пријаве са документацијом
подносе се лично или поштом, на адресу школе, са назнаком: „За
конкурс”. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе, на број телефона: 021/758-006. Поднета документација
се не враћа.
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ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

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

Наставник у звање доцента за ужу област
Термоенергетика и термотехника
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, машинске струке, услови прописани чланом 64 Закона о високом образовању и општим актима
Универзитета у Новом Саду, односно Факултета техничких наука.

Наставник у звање предавача за ужу област
Производни системи, организација и менаџмент
УСЛОВИ: VII/2 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.

Сарадник у звање асистента за ужу област
Архитектонско-урбанистичко планирање,
пројектовање и теорија
2 извршиоца
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, архитектонске струке, услови прописани чланом 72 Закона о високом образовању и општим
актима Факултета техничких наука.

Сарадник у звање асистента за ужу област Поштански
саобраћај и комуникације
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, саобраћајне струке, услови
прописани чланом 72 Закона о високом образовању и општим актима Факултета техничких наука.

Сарадник у звање асистента за ужу област Графичко
инжењерство и дизајн
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, уметничке струке, услови
прописани чланом 72 Закона о високом образовању и општим актима Факултета техничких наука.

Сарадник у звање асистента за ужу област
Математика
4 извршиоца
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, природно-математичке
струке, услови прописани чланом 72 Закона о високом образовању
и општим актима Факултета техничких наука.
ОСТАЛО: Приложити пријаву за избор у звање и пријем у радни однос (навести звање, 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 (не старији од 6 месеци),
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 која се гоњење предузима 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 сваки
конкурс посебно. Комисија ће разматрати само благовремене и потпуне пријаве. Конкурс за наставнике ће бити отворен 15 дана од
дана објављивања, а за сараднике ће бити отворен 7 дана од дана
објављивања.

ОСНОВНА ШКОЛА „СВЕТИ САВА“

21400 Бачка Паланка, Трг братства јединства 22

Директор
на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана 8 став 2 и чл.
120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласНационална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Наука и образовање

ник РС“, бр. 72/2009, 52/11 и 55/13): да има држављанство Републике Србије; да има одговарајуће високо образовање за наставника те врсте школе и подручја рада, за педагога и психолога: на
студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије) по
пропису које уређује високо образовање, 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; да има дозволу за рад - поседује лиценцу,
односно положен стручни испит за наставника, стручног сарадника
или психолога; да има најмање пет година рада у установи након
стеченог одговарајућег образовања на пословима из области образовања и васпитања; обуку и положен 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 године дана
од дана ступања на дужност, тј. од дана доношења подзаконског
акта којим се регулише ова материја); да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није
осуђивано правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања (доказ прибавља школа); зна језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс приложити: биографске податке,
оквирни план рада за време мандата, оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем високом образовању, оверен препис или оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту наставника, педагога или психолога,
потврду о радном искуству (најмање пет година рада у установи
на пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања са подацима о пословима и задацима које је
обављао), уверење о држављанству РС, не старије од 6 месеци,
лекарско уверење да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима не старије од 6 месеци.
Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана објављивања
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве слати на адресу: ОШ „Свети Сава”, Трг братства
јединства 22, Бачка Паланка. Све ближе информације о конкурсу
могу се добити код секретара школе, путем телефона 021/6045-893.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„РАДОСНО ДЕТИЊСТВО“

21000 Нови Сад, Павла Симића 9
тел. 021/420-439
e-mail: puns@nspoint.net

Васпитач I
на одређено време, ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
8 извршилаца
УСЛОВИ: одговарајуће више односно одговарајуће високо образовање на студијама првог степена (основне струковне студије или
основне академске студије ) у трајању од три године - васпитач, или
на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер,
специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне
студије) - васпитач, у складу са Законом; 1 година радног искуства:

Медицинска сестра - васпитач
на одређено време, ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: стечено средње образовање у трајању од четири године медицинска сестра васпитач, оспособљена за рад са децом узраста
од шест месеци до две године, са децом узраста од две до три године, лице које има средње образовање (медицинска сестра - васпитач) и лице које има одговарајуће више образовање односно одговарајуће високо образовање на студијама првог степена (основне
струковне студије ) на којима је оспособљено за рад са децом јасленог узраста - васпитач, положен испит за лиценцу по прописима из
области образовања, 1 година радног искуства.
ОСТАЛО: У радни однос у установу може да буде примљено лице
под условима прописаним законом и ако: има психичку, физичку
Бесплатна публикација о запошљавању

и здравствену способност за рад са децом, да има држављанство
Републике Србије, да зна језик на којем се остварује образовно-васпитни рад, да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Одговарајућа диплома и
држављанство Републике Србије достављају се уз пријаву на конкурс, а лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности пре закључења уговора о раду. Рок за пријаву је 8 дана од
дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати.

ПАНЧЕВО
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „КОЛИБРИ“
26210 Ковачица, Јанка Булика бб

Васпитач
на одређено време
УСЛОВИ: одговарајућа стручна спрема, више образовање у звању
васпитач, да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом, да није осуђиван правоснажном пресудом
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, да има држављанство Републике Србије.

ПИРОТ
ПУ „ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ“

18300 Пирот, Војводе Степе 15

Сервир
на одређено време, са пуним радним временом, ради
замене одсутне запослене преко 60 дана
УСЛОВИ: одговарајуће образовање; да кандидат није осуђиван
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије. У радни однос може бити
примљен кандидат који поседује други степен стручне спреме
угоститељско-туристичке струке или друге врсте. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Потпуном пријавом
сматра се пријава која садржи: доказ о држављанству Републике
Србије (фотокопија уверења о држављанству) и оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, степену стручне спреме.
Доказ о неосуђиваности кандидата прибавља установа. Здравствена способност за рад доказује се лекарским уверењем које изабрани кандидат доставља пре закључења уговора о раду. Одлука о
избору кандидата ће бити донета у року од 30 дана од дана истека
рока за подношење пријава на конкурс. Пријаве слати на адресу:
ПУ „Чика Јова Змај“ Пирот, 18300 Пирот, Војводе Степе 15.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА ПИРОТ
18300 Пирот, Таковска 22
тел. 010/311-269

Наставник стручних предмета подручја рада
саобраћај (предмети: Терети у саобраћају и
механизација претовара, Основи путева и улица,
Саобраћајни системи, Терет са интегралним
транспортом, Шпедиција, Гараже и сервиси,
Интегрални транспорт)
на одређено време
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће посебне услове у
погледу стручне спреме: дипломирани инжењер саобраћаја - одсеци: друмски градски саобраћај или друмски и градски саобраћај и
транспорт, дипломирани саобраћајни инжењер - одсеци: друмски
градски саобраћај или друмски и градски саобраћај и транспорт,
мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске студије у области саобраћајног инжењерства, мастер инжењер
саобраћаја, претходно завршене основне академске студије у
области саобраћајног инжењерства на студијском програму, однос20.05.2015. | Број 622 |
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но модулу: друмски и градски саобраћај и транспорт - транспорт,
саобраћај и транспорт, ако су на основним академским или мастер студијама изучавани наставни садржаји из области предмета.
Кандидати треба да испуњавају и услове прописане законом: да
испуњавају услове прописане одредбама члана 8 став 2 тачке 1, 2
и 4 и члана 120 Закона о основама образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, бр. 52/11 и 55/13); кандидати треба да имају одговарајуће високо образовање стечено на студијама другог степена
(мастер академске студије или специјалистичке струковне студије),
по пропису који уређује високо образовање почев од 10.09.2005.
године или на основним студијама у трајању од најмање четири
године или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до
10.09.2005. године, у складу са чл. 8 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13).
Кандидат који је стекао образовање по прописима који уређују
високо образовање, почев од 10.09.2005. године, дужан је да достави потврду да ли се ради о студијама првог или другог степена, са
своје високошколске установе, да има врсту стручне спреме у складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних
сарадника и помоћних наставника у стручним школама („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 5/91, 8/2011, 9/2013 и 6/14); да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања; држављанство Републике Србије; да зна
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати уз
пријаву прилажу: оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној
спреми, доказ о испуњености услова члана 8 става 4 Закона да лице
има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након
преноса бодова или уверење о положеном испиту за лиценцу,
извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, кратку
биографију - CV. Уверење да кандидати нису осуђивани прибавља
школа по службеној дужности. Лекарско уверење подноси избрани
кандидат, пре потписивања уговора о раду. Психолошку процену
способности за рад са децом и ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања. Зарада према Посебном колективном
уговору за средње школе и другим прописима који регулишу ово
право. Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узимати у разматрање. Пријаве са потпуном документацијом доставити на адресу: Техничка школа Пирот, Таковска 22, 18300 Пирот.

ПОЖ АРЕВАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА
„МИРОСЛАВ БУКУМИРОВИЋ БУКУМ“
12309 Шетоње
тел. 012/347-487

Директор
на период од 4 године
УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама другог степена
(дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске
студије или специјалистичке струковне студије), у складу са Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 аутентично тумачење и 97/08), почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од најмање четири године,
по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра
2005. године, за наставника ове врсте школе и подручје рада, педагога или психолога; положен стручни испит за наставника, педагога
или психолога, тј. лиценца; савладана обука и положен испит за
директора школе (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); најмање 5 година
рада у установи образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; лекарско уверење о психичкој, физичкој
и здравственој способности за рад са децом и ученицима (не старије од 6 месеци); да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања (уверење прибавља
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школа), уверење о држављанству Републике Србије. Уз пријаву на
конкурс кандидат је у обавези да приложи: оверену фотокопију
дипломе о стручној спреми, 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 (подноси се у оригиналу), лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима (не старије од 6 месеци,
оригинал), уверење о држављанству Републике Србије (оригинал
или оверена фотокопија, не старија од 6 месеци), уверење суда о
неосуђиваности (оригинал), извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија), биографију са кратким прегледом
рада у служби (радна биографија) и предлогом плана рада директора за време мандата. Пријаве са доказима о испуњености услова
конкурса подносе се на горенаведену адресу школе, са назнаком:
„Конкурс за директора“ или лично у секретаријату школе, од 08,00
до 13,00 часова. Учесници конкурса биће обавештени о резултатима конкурса по истеку законом предвиђеног рока из чл. 60 Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, број:
72/09, 52/11, 55/13), односно када школски одбор донесе решење о
избору директора. Број телефона за ближе информације: 012/347487. Особа за контакт: секретар школе Драгана Поповић. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Рок за
пријављивање на конкурс је 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТА МИХАЈЛОВИЋ“
12307 Буровац
тел. 012/349-643

Директор
на период од 4 године
УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама другог степена
(дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске
студије или специјалистичке струковне студије), у складу са Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 аутентично тумачење и 97/08), почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од најмање четири године,
по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра
2005. године, за наставника ове врсте школе и подручје рада, педагога или психолога; положен стручни испит за наставника, педагога
или психолога, тј. лиценца; савладана обука и положен испит за
директора школе (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); најмање 5 година
рада у установи образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; лекарско уверење о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са децом и ученицима (не старије
од 6 месеци); да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (уверење прибавља школа);
уверење о држављанству Републике Србије. Уз пријаву на конкурс
кандидат је у обавези да приложи: оверену фотокопију дипломе о
стручној спреми, 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 (подноси се у оригиналу), лекарско
уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад
са децом и ученицима (не старије од 6 месеци, оригинал), уверење
о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија не старија од 6 месеци), уверење суда о неосуђиваности
(оригинал), извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија), биографију са кратким прегледом рада у служби (радна биографија) и предлогом плана рада директора за време мандата. Пријаве са доказима о испуњености услова конкурса
подносе се на горенаведену адресу школе, са назнаком: „Конкурс
за директора“ или лично у секретаријату школе, од 08,00 до 13,00
часова. Учесници конкурса биће обавештени о резултатима конкурса по истеку законом предвиђеног рока из чл. 60 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, број 72/09,
52/11, 55/13), односно када школски одбор донесе решење о избоНационална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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ру директора. Број телефона за информације: 012/349-643. Особа
за контакт: секретар школе Драгана Поповић. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови”.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЂУРА ЈАКШИЋ“

12308 Орешковица
тел. 012/345-836
e-mail: skolaoreskovica@gmail.com

Секретар
са 50% радног времена, на одређено време до повратка
радника са боловања
УСЛОВИ: дипломирани правник - мастер или дипломирани правник
који је стекао високо образовање на основним студијама у трајању
од најмање 4 године, са положеним стручним испитом за секретара. Кандидат треба да испуњава и друге посебне услове: да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад у установи, да
има држављанство РС, уверење да није осуђиван правоснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву са кратком
биографијом кандидат подноси следеће доказе: оверену фотокопију дипломе, уверење о држављанству (оригинал или оверена
фотокопија, не старије од 6 месеци). Лекарско уверење се подноси
пре закључења уговора о раду, а уверење о неосуђиваности прибавља школа. Избор кандидата биће извршен у року од 30 дана
од дана истека рока за подношење пријава на конкурс. Пријаве се
подносе на адресу школе, у року од 8 дана од дана објављивања
конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
„КРАЉ АЛЕКСАНДАР I”

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

Професор географије
за 45% радног времена
УСЛОВИ: За наведено радно место захтева се VII степен стручне
спреме у складу са Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник“
11/2012). Кандидат треба да испуњава услове у складу са чланом
120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“ бр. 72/09, 52/11, 55/13. Уз пријаву доставити:оверену
фотокопију дипломе, уверење о држављанству Републике Србије,
извод из матичне књиге рођених, доказ кандидата да није осуђиван
правноснажном пресудом за кривична дела наведена у члану 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања („Сл. гласник
РС“ бр. 55/2013) - овај доказ прибавља школа, лекарско уверење о
психичкој, физичкој и здравственој спопсобности за рад са децом
и ученицима доставља се при закључењу уговора о раду. Рок за
пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве са
траженом документацијом послати на адресу: ОШ „Краљ Александар I“, 12000 Пожаревац, Симе Симића 3.

ПРИЈЕПОЉЕ
ОСНОВНА ШКОЛА „12. ДЕЦЕМБАР“
36310 Сјеница, Нова бб

Школски психолог
на одређено време до повратка раднице са
породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге
детета
УСЛОВИ: професор психологије, дипломирани психолог општи
смер или смер школске психологије, дипломирани школски психолог педагог, дипломирани школско-клинички психолог, дипломирани психолог, мастер психолог, дипломирани психолог мастер. Лица
која су стекла академско звање мастер, односно дипломирани масБесплатна публикација о запошљавању

тер, треба да поседују најмање 30 ЕСПБ из развојно-педагошких
предмета. Поред општих услова прописаних Законом о раду, услова
прописаних Законом о основном образовању и васпитању, Закона
о основама система образовања и васпитања, кандидати треба да
испуњавају и услове у складу са чланом 8 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилником о степену и врсти
стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи
(„Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 6/96, 3/99, 10/02,
4/03, 20/04, 5/05, 2/07, 3/07, 4/07, 17/07, 20/07, 1/08, 4/08, 6/08,
11/08, 2/09, 4/09, 3/10, 11/2012, 15/13); да имају психичку, физичку
и здравствену способност (лекарско уверење доставља кандидат
који буде изабран, пре закључења уговора о раду); да испуњавају
услове прописане чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања. Кандидати су дужни доставити следећу документацију: диплому о завршеној школи, извод из матичне књиге
рођених, уверење о држављанству, лекарско уверење. Уверење да
кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања - прибавља школа по службеној дужности.
Непотпуне и неблаговремене молбе неће се узимати у разматрање.

ПРИЈЕПОЉСКА ГИМНАЗИЈА

31300 Пријепоље, 4. децембар 3
тел. 033/712-157, 710-026

Директор
на мандатни период од четири године
УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове из члана 59 и члана 8 став 2
и чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС” 72/09, 52/11, 55/13), одговарајуће високо образовање
стечено на студијама другог степена (мастер академске студије или
специјалистичке струковне студије), по пропису које уређује високо
образовање почев од 10.09.2005. године или на основним студијама у трајању од најмање четири године по пропису које уређује
високо образовање до 10.09.2005. године, за наставника школе,
педагога или психолога, да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са ученицима (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 (уверење прибавља школа); држављанство Републике
Србије, да има дозволу за рад, лиценцу за наставника, психолога
или педагога, стручног сарадника, односно положен стручни испит
да има завршену обуку и положен испит за директора (изабрани
кандидат ће бити 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 коме се остварује образовно-васпитни рад.
Уз пријаву на конкурс кандидат је дужан да достави следећу документацију: биографију са кратким прегледом кретања у служби,
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, оверену
фотокопију о положеном стручном испиту лиценца, доказ потврда
о радном стажу, уверење о држављанству РС (не старије од шест
месеци), остала документа која могу послужити приликом доношења одлуке о избору. Пријаву са доказима о испуњавању услова
конкурса доставити у року од 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“, на адреси школе. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати.

Професор физичког васпитања
са непуним радним временом, 18 наставних часова, на
одређено време до повратка радника са неплаћеног
одсуства
УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са чланом 8 Закона о
основама система образовања и васпитања и условима предвиђеним Правилником о степену и врсти стручне спреме за наставнике гимназије. Уз пријаву на конкурс кандидат подноси: диплому
или оверен препис дипломе о стеченој стручној спреми, уверење
о држављанству, извод из матичне књиге рођених. Рок за достављање пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
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ПРОКУПЉЕ
ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТИСЛАВ МИРКОВИЋ НЕНАД“
18423 Мала Плана
тел. 027/343-988

Директор
на период од четири године
УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава следеће услове: да је
држављанин Републике Србије; да има високо образовање у складу са чл.8 Закона о основама система образовања и васпитања;
да испуњава услове за рад наставника, педагога или психолога из
чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања; да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; да није осуђиван за кривична дела утврђена у чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања
и да против њега није подигнута оптужница; да има најмање пет
година рада у школи на пословима образовања и васпитања након
стеченог одговарајућег образовања; да има дозволу за рад - лиценцу. Директор се бира на период од четири године. Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од објављивања у публикацији „Послови“, а неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
Уз пријаву кандидат мора да поднесе следеће доказе: уверење о
држављанству, оверену фотокопију дипломе, доказ о положеном
испиту за дозволу за рад – лиценцу, потврду о радном искуству на
пословима образовања и васпитања. Информације о конкурсу код
секретара школе, тел. 027/343-988.

СМЕДЕРЕВО
ОШ „ИВО ЛОЛА РИБАР“

11322 Скобаљ, Маршала Тита 109
тел. 026/4791-203

Кувар
на одређено време до повратка одсутног радника
УСЛОВИ: Поред општих услова прописан Законом о раду, кандидат
треба да испуњава услове прописане чланом 120 Закона о основама
система образовања и васпитања, да има одговарајуће образовање
у складу са чланом 44 Правилника о организацији и систематизацији послова школе: III степен стручне спреме - кувар, посластичар
и други прехрамбени смер; да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да
има држављанство Републике Србије. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: уверење о држављанству Републике Србије, не старије од 6 месеци, оверен препис - фотокопију
дипломе о стеченој стручној спреми. Лекарско уверење доставиће
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Доказ о неосуђиваности прибавља школа.

СОМБОР
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ У СОМБОРУ
25000 Сомбор Подгоричка 4

Наставник страног језика - руски језик за ужу научну
област лингвистичке науке
на одређено време од 5 година, са 30% радног времена
УСЛОВИ: Кандидати морају имати завршено високо образовање
првог степена у трајању од 4 године(240 ЕСПБ) - студијски програм
Руски језик, обављање научне, односно стручне радове у области
за коју се бирају способности за наставни рад. Кандидати уз пријаву
подносе: оверену копију дипломе основних студија, кратку биографију, библиографију објављених радова и саме радове, оригинал
извода из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, уве-
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рење о некажњавању и лекарско уверење. Место рада Сомбор.
Поступак избора у звање и заснивање радног односа спроводи се
у складу са одредбама Закона о високом образовању, одредбама
Статута и општих аката Универзитета у Новом Саду и Статута и
општих аката Факултета. Рок за пријаву је 15 дана од објављивања
у публикацији „Послови“.

СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ОШ „СЛОБОДАН БАЈИЋ ПАЈА“

22322 Нови Карловци, Главна 31
тел. 022/584-014

Школски педагог
са 50% радног времена, на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање утврђено у чл. 8 став 2
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/2013) и Правилником о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у основној школи
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/12 и 15/2013); професор педагогије, дипломирани педагог - општи смер или смер школске педагогије, дипломирани школски педагог - психолог, дипломирани педагог, мастер педагог и дипломирани педагог - мастер.
Кандидат мора, у складу са чл. 8 став 4 Закона о основама система
образовања и васпитања, да има и 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 који је у току студија положио
испите из педагогије и психологије или је положио стручни испит,
односно испит за лиценцу, сматра се да има образовање из горенаведених дисциплина; да је држављанин Републике Србије; да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну
затвора од најмање три месеца или за кривично дело које га чини
неподобним за обављање послова у школи. Уз пријаву на конкурс,
поред кратке биографије, кандидати су дужни да, у оригиналу или
у овереном препису/фотокопији, доставе следећа документа: извод
из матичне књиге рођених, уверење о држављанству (не старије
од шест месеци), диплому или уверење о стеченом одговарајућем
образовању, доказ о поседовању образовања из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стеченом на високошколској
установи, издат од те установе или доказ о поседовању стручног
испита, односно испита за лиценцу. Доказ о поседовању психичке,
физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење), изабрани кандидат подноси по коначности одлуке о избору, а пре закључења уговора о раду. Психолошку процену способности кандидата за рад са децом и ученицима
врши Национална служба за запошљавање. Доказ о некажњавању
прибавља школа. Непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве
неће бити узете у разматрање. Рок за пријаву је осам дана од дана
објављивања, на горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс“.

СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
„НИКОЛА ТЕСЛА“

22000 Сремска Митровица, Змај Јовина 29
тел. 022/639-167

Шеф рачуноводства
на одређено време, ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање - VII степен стручне
спреме, у складу са чланом 23 Правилника о организацији и систематизацији послова. На оглас уз пријаву и биографију приложити
следеће доказе: оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној
спреми, извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија), уверење о држављанству (оригинал или оверена
фотокопија). Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности доставља се пре закључења уговора о раду. Уверење о неосуђиваности за кривична дела из чл. 120 став 1 тач. 3 Закона о
основама система образовања и васпитања прибавља установа.
Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати. ПријаНационална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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ве слати поштом или лично донети у секретаријат школе. За све
информације обратити се на број телефона: 022/639-167.

ДЕЧИЈА УСТАНОВА „ДЕЧИЈА РАДОСТ“
22406 Ириг, Змај Јовина 61
тел. 022/461-322

Кувар
на одређено време ради замене запослене на
породиљском одсуству
УСЛОВИ: Кандидат треба да има: одговарајуће средње образовање (III степен - образовни профил кувар); поседовање психичке, физичке и здраствене способности; држављанство Републике
Србије; неосуђиваност правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс приложити: радну биографију; доказ о завршеној стручној спреми - оригинал или оверена
копија дипломе; уверење о држављанству (не старије од 6 месеци),
оригинал или оверена копија; извод из матичне књиге рођених оригинал или оверена копија; фотокопију личне карте. Уверење о
здравственој способности се подноси након одлуке о избору, а пре
закључења уговора о раду. Извод из казнене евиденције прибавља
установа. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања у
публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узети у разматрање. Пријаве са доказима о испуњености услова
подносе се на горенаведену адресу, са назнаком: „Конкурс за васпитача“. Особа за контакт: Јелена Тадић Ђурђевић, тел. 022/461322.

СУБОТИЦА
ОШ „ПИОНИР“

24224 Стари Жедник
Владимира Назора 15
тел. 024/787-016

Наставник разредне наставе
на српском наставном језику, на одређено време до
повратка раднице са породиљског одсуства и одсуства
ради неге детета
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да има
одговарајућу стручну спрему предвиђену Правилником о степену
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи („Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012 и
15/13); да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом
за кривична дела утврђена чланом 120 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања; да има држављанство
Републике Србије; да има образовање из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у
току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест
бодова из праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи:
оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, уверење
о држављанству Републике Србије, доказ 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 - лица из члана 8 став 2 и
3 Закона о основама система образовања и васпитања, извод из
матичне књиге рођених или оверену фотокопију, кратку биографију, фотокопију личне карте. Лекарско уверење да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима
кандидат подноси пре закључења уговора о раду. Проверу психофизичких способности кандидата за рад са децом и ученицима
извршиће Национална служба за запошљавање. Доказ 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. Пријаву на конкурс слати на адресу
школе: Основна школа „Пионир“ Стари Жедник, Владимира Назора
15, 24224 Стари Жедник. Рок за подношење пријаве је 8 дана од
дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узети у разматрање.
Бесплатна публикација о запошљавању

ОШ „ИВАН МИЛУТИНОВИЋ“

24000 Суботица, Београдски пут 50
тел. 024/558-063

Наставник музичке културе
са 50% норме, у матичној школи, на одређено време
Педагог
са 35% норме, у издвојеном одељењу у Малој Босни, на
одређено време
УСЛОВИ: На основу чл. 8 и 120 Закона о основама система образовања и васпитања, кандидат треба да испуњава следеће услове:
да има одговарајуће високо образовање из члана 8 став 2 ЗОСОВ,
стечено на студијама другог степена (мастер академске студије,
специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне
студије), по пропису који уређује високо образовање почев од 10.
септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, за наставника основне школе,
за наставника музичке културе; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (пре закључења
уговора о раду); да има држављанство Републике Србије; да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад. Кандидат је дужан да уз молбу достави оригинал или оверену
копију дипломе о завршеном образовању и уверење о држављанству РС. Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Молбе слати на адресу: ОШ „Иван Милутиновић“, Београдски пут 50, 24000 Суботица.

МУЗИЧКА ШКОЛА СУБОТИЦА
24000 Суботица
Штросмајерова 3
тел. 024/525-672

Наставник солфеђа за основну музичку школу
са 50% радног времена, на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
Наставник солфеђа за основну музичку школу
са 50% радног времена, на мађарском наставном
језику, на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: За пријем у радни однос кандидат треба да испуњава следеће услове: да има високо образовање (VII степен) и одговарајућу
стручну спрему предвиђену Правилником о степену и врсти образовања наставника у основној музичкој школи, дипломирани музички
педагог, дипломирани музичар, усмерење музички педагог, професор солфеђа, професор солфеђа и музичке културе, дипломирани
музичар - педагог, мастер теоретичар уметности, професионални
статус - музички педагог, да има психофизичку 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 (чл. 121 ст 7 Закона о основама система образовања и васпитања: послове наставника и стручног сарадника, осим за ромски језик, може да обавља лице које је
стекло средње, више или високо образовање на језику на коме се
остварује образовно-васпитни рад или је положило испит из тог
језика по програму одговарајуће високошколске установе), да има
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина, из члана 8 став 4 овог закона. Наставник, васпитач или стручни
сарадник који је у току студија положио испите из педагогије и психологије, или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу,
сматра се да има образовање из члана 8 став 4 овог закона (члан
8 став 4: лице из става 2 и 3 овог члана мора да има образовање
из психолошких, педагошких и методичких дицсиплина 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).
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ОСТАЛО: Уз пријаву кандидати треба да доставе: кратку биографију, уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење или диплому о стеченом образовању, доказ о знању
језика на коме се изводи образовно-васпитни рад - српски језик и
мађарски језик (сведочанство или диплома о завршеној средњој,
вишој или високој школи из које је видљиво да је кандидат стекао образовање на језику на коме се изводи настава или уверење
о положеном испиту из тог језика по програму одговарајуће високошколске установе), доказ да кандидат поседује знање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина (потврда са факултета, додатак дипломи из кога је видљиво да је кандидат положио
одговарајуће испите или уверење о положеном стручном испиту
или испиту за лиценцу) - све у оригиналу или овереној фотокопији.
Доказ да кандидат има здравствену способност за рад са децом и
ученицима доставља се пре закључивања уговора о раду. Проверу
психофизичких способности за рад са децом и ученицима извршиће
надлежна служба за запошљавање. 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 ће прибавити по службеној дужности од МУП-а, за изабраног кандидата. Пријаве се могу предати лично у секретаријату школе, радним данима, од 08.00 часова до 14.00 часова или послати
поштом на адресу школе: Штросмајерова 3, 24000 Суботица. Телефон за информације: 024/525-672. Рок за пријављивање на конкурс
је 8 дана од дана објављивања конкурса.

УЖИЦЕ
УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ

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

Наставник у звање доцента за ужу научну област
Музичка култура - Методика наставе музичке културе
на одређено време од 5 година (реизборност)
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, стечен научни назив доктора музичких наука из области музичке педагогије. Пријаве са потпуном документацијом слати на горенаведену адресу. Кандидати
поред општих услова прописаних Законом о високом образовању,
Правилником о начину и поступку заснивања радног односа и стицања звања наставника Универзитета у Крагујевцу и Статутом
Учитељског факултета у Ужицу, морају поднети доказ о неосуђиваности за кривично дело против полне слободе, фалсификовања
јавне исправе коју издаје високошколска установа или примања
мита у обављању послова у високошколској установи. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће узимати у разматрање.

ЗАЈЕЧАР

пију дипломе о стеченој стручној спреми, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци, оригинал или оверену фотокопију),
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију), оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту
- дозволи за рад, потврду о радном стажу у установи на пословима
образовања и васпитања, фотокопију радне књижице, кратку биографију са подацима о кретању у служби и предлогом програма
рада директора школе, доказ о знању српског језика (осим за кандидате који су одговарајуће образовање стекли на српском језику),
уверење да против лица није покренута истрага, нити је подигнута
оптужница код надлежног основног суда и вишег суда (не старије
од 6 месеци). Доказ о неосуђиваности прибавља школа. Доказ о
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом
и ученицима (лекарско уверење) се доставља пре закључења уговора о раду, односно пре ступања на дужност директора. Лице
изабрано за директора школе које нема положен испит за директора, дужно је да га положи у року од годину дана од дана ступања
на дужност. Рок за подношење пријава на конкурс је 15 дана од
дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узимати у разматрање. Пријаве доставити поштом, на адресу: ОШ
„Димитрије Тодоровић Каплар“, Књажевац 19350, Лоле Рибара 12
или лично, сваког радног дана од 9 до 13 часова. Ближе информације о конкурсу могу се добити на број телефона: 019/731-004.

ЗРЕЊАНИН
ОШ „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН”

23252 Бока, Маршала Тита 33
тел. 023/846-604

Наставник немачког језика
са 44% радног времена, на одређено време до повратка
радника са боловања
УСЛОВИ: професор, односно дипломирани филолог за немачки
језик и књижевност, мастер филолог (студијски програм или главни предмет/профил немачки језик), мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет/профил немачки
језик); 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; да
има држављанство Републике Србије. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи (оригинале или оверене фотокопије): диплому о завршеној школи, уверење о држављанству РС, биографију.
Пријаве слати на адресу школе: ОШ „Жарко Зрењанин”, 23252
Бока, Маршала Тита 33, тел. 023/846-604. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Рок за пријаву је 8
дана од објављивања конкурса у листу „Послови“.

ОШ „ДИМИТРИЈЕ ТОДОРОВИЋ КАПЛАР“
19350 Књажевац, Лоле Рибара 12
тел. 019/731-004

Директор
на мандатни период од четири године
УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које испуњава
услове прописане чланом 8 став 2 и чланом 120 Закона о основама
система образовања и васпитања, и то: да има 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 4 године, по пропису који је уређивао високо образовање
до 10. септембра 2005. године; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђивано
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, дозволу за рад (лиценцу);
најмање пет година рада у установи на пословима образовања и
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да зна језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад - српски језик. Уз
пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: оверену фотоко-
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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

НАКНАДА ПОСЛЕ ПОРОДИЉСКОГ
ОДСУСТВА
У јулу месецу ове године завршава ми се породиљско одсуство, током којег сам примала новчану
надокнаду. Послодавац ме је обавестио да се нећу
вратити на радно место. Испуњавам услов за остваривање права на новчану накнаду као незапослено
лице, у трајању од 3 месеца (стаж 1-5 година). Која
документа је потребно приложити како бих остварила ово право?
Право на новчану накнаду има незапослено лице
које је било обавезно осигурано за случај незапослености
најмање 12 месеци непрекидно или са прекидима у последњих 18 месеци. Непрекидним осигурањем сматра се и
прекид осигурања краћи од 30 дана.
Да бисте остварили право на новчану накнаду неопходно је да се у року од 30 дана након престанка радног
односа или престанка осигурања пријавите на евиденцију
незапослених и поднесете захтев за новчану накнаду у
филијали НСЗ по месту пребивалишта. Поред личне карте, доказа о школској спреми или стручној оспособљености
(оригинал документа на увид), доставите и:
- акт о престанку радног односа (решење о престанку
радног односа, акт о отказу уговора о раду);
- закључену радну књижицу и фотокопију радне књижице (уколико лице има стаж остварен у иностранству
прилаже две фотокопије радне књижице);
- запослени који немају закључену радну књижицу
могу приложити доказ о пријави и одјави на обавезно пензијско и инвалидско осигурање (копија обрасца М-3А);
- потврду о заради (бруто зарада за шест месеци који
претходе месецу престанка радног односа);
- доказ о пензијском стажу који није стаж осигурања
за случај незапослености (бенефицирани стаж, стаж у
иностранству, стаж у војсци у другим републикама, стаж
по основу продуженог осигурања, посебан пензијски стаж
по основу трећег детета и стаж по основу учешћа у рату у
двоструком трајању);
- доказ о периодима осигурања из матичне евиденције РФ ПИО за лица којима до испуњавања првог услова
за остваривање права на пензију недостаје до две године.
Предузетници и власници, односно оснивачи привредних друштава, достављају:
- решење надлежног трговинског суда о отварању поступка стечаја или решење Агенције за привредне регистре о брисању предузећа из регистра, односно о брисању
статуса предузетника;
- закључену радну књижица у РФ ПИО и фотокопију радне књижице (уколико лице има стаж остварен у
иностранству прилаже две фотокопије радне књижице; ако
радна књижица није закључена, прилаже се доказ о пријави и одјави на обавезно пензијско и инвалидско осигурање
- копија обрасца М-3А);
- доказ о основицама осигурања из Пореске управе
или РФ ПИО;
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- доказ о пензијском стажу који није стаж осигурања
за случај незапослености (бенефицирани стаж, стаж у
иностранству, стаж у војсци у другим републикама, стаж
по основу продуженог осигурања, посебан пензијски стаж
по основу трећег детета и стаж по основу учешћа у рату у
двоструком трајању);
- доказ о периодима осигурања из матичне евиденције
РФ ПИО за лица којима до испуњавања првог услова за остваривање права на пензију недостаје до две године.
Подсетићемо да незапослени има право на новчану
накнаду у случају престанка радног односа или престанка
обавезног осигурања, по основу:
- престанка радног односа отказом од стране послодавца, у складу са прописима о раду, и то: ако услед технолошких, економских или организационих промена престане потреба за обављањем одређеног посла или дође до смањења
обима посла, у складу са законом, осим лица која су се, у
складу са одлуком Владе о утврђивању програма решавања вишка запослених, својевољно определила за новчану
накнаду или посебну новчану накнаду - у већем износу од
висине отпремнине утврђене Законом о раду или ако запослени не остварује резултате рада, односно нема потребна
знања и способности за обављање послова на којима ради;
- престанка радног односа на одређено време, привремених и повремених послова, пробног рада;
- престанка функције изабраних, именованих и постављених лица, уколико није остварено право на мировање
радног односа или накнаду плате, у складу са законом;
- преноса оснивачких права власника, односно члана
привредног друштва;
- отварања стечаја, покретања ликвидационог поступка и у другим случајевима престанка рада послодавца, у
складу са законом;
- премештаја брачног друга, у складу са посебним прописима;
- престанка радног односа у иностранству, у складу са
законом, односно међународним споразумом.
Незапослени коме је радни однос, односно осигурање
престало његовом вољом или кривицом, односно ако је
радни однос престао својевољним опредељивањем за отпремнину, новчану накнаду или посебну новчану накнаду
по одлуци Владе о утврђивању програма решавања вишка
запослених, у већем износу од износа отпремнине утврђене
Законом о раду, може да оствари право на новчану накнаду
ако поново испуни услове из члана 66 овог закона (оствари
нови стаж у трајању од 12 месеци непрекидно или са прекидима у последњих 18 месеци).
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АКТУЕЛНО Сајам професионалне

оријентације у Зајечару

КРЕАТИВНИ ИЗАЗОВ
ЗА ОСНОВЦЕ
У организацији Филијале Зајечар НСЗ, 13. маја, у Националној агенцији за регионални развој у Зајечару, одржан је Сајам професионалне оријентације. Манифестацију је
отворио директор Филијале Зајечар НСЗ Зоран Ђорђевић,
а своје образовне профиле на врло креативан и маштовит
начин представиле су средње школе из Зајечара, Бора, Неготина, Бољевца и Јагодине. Ученицима завршних разреда
основних школа приближени су профили средњих школа и
пружене информације које ће им помоћи у избору будуће
професије. На штанду Националне службе за запошљавање
заинтересованим ученицима су представљене услуге професионалне оријентације. Сајам је посетило око 450 ученика
завршних разреда основних школа.
С. Стојановић

Сајам запошљавања у Лесковцу

ПРЕДАТО ВИШЕ ОД 3.500
РАДНИХ БИОГРАФИЈА

Сајам запошљавања у Лесковцу одржан је у Културном
центру, 5. маја, као први сајам у организацији лесковачке
филијале НСЗ у овој години. Учествовало је 20 послодаваца, који су исказали потребу за радницима различитих занимања и степена стручне спреме. У понуди је било 160
слободних радних места. Велики број послодаваца и понуда послова за различита занимања изазвали су велико
интересовање незапослених, па је преко 2.000 људи активно учествовало на сајму. За послове у области текстилства,
трговине, угоститељства, прехрамбене и прерађивачке
индустрије, послове у области осигурања и издаваштва,
послодавцима је предато више од 3500 радних биографија.
М.Стевановић

Сајам запошљавања у Новом Бечеју

НАЈВИШЕ ПОСЛА КОД
ТЕКСТИЛАЦА
У организацији Општине Нови Бечеј и новобечејске

испоставе Филијале Зрењанин НСЗ, 13. маја, одржан је
Сајам запошљавања, у Дому културе у Новом Бечеју. На
манифестацији је учествовало 15 послодаваца, у чијим
предузећима је слободно 127 радних места. Највише извршилаца за рад у погонима тражила су текстилна предузећа: Италтекс интимо, Serbia manifatture и Мондекс промет, за послове шивача конфекције, паковања, контроле
артикала, израде обуће. ДОО „Ранђеловић-градња“ путем
сајма је тражила 27 грађевинских радника - највише тесара и зидара, као и грађевинске техничаре и инжењере
аргитектуре и грађевинарства.
На подручју општине Нови Бечеј на крају априла 2015.
године било је 2.822 незапослених, од тога 1.320 жена.
А.Штрбац

Ужичка искуства о положају жена на тржишту рада

У БИЗНИС СА МАЊИМ УЛАГАЊЕМ

На подручју које организационо покрива Филијала Ужице НСЗ, од укупног броја незапослених 51% чине жене. Учешће
жена у запошљавању је доминантно у делатностима које су традиционално слабије плаћене: текстилство и кожарство, здравство, фармација и социјална заштита, васпитање и образовање, култура, уметност и јавно информисање. Чињеница је да се
жене запошљавају теже, а неретко се послодавци радије опредељују за мушкарце, знајући да ће жене користити породиљско
одсуство, неговати децу или узимати боловање. Из тог разлога, на боља радна места примају мушкарце, а жене из потребе за
запослењем прихватају и лошије плаћене послове.
„Жена која хоће да започне бизнис у старту је хендикепирана, јер за већа финансијска улагања неопходна су и већа финансијска средства, углавном кредити за које се везују и хипотеке на непокретности. Проблем је што су жене у занемарљивом
проценту власнице некретнина и самим тим нису у могућности да задовоље овај први услов. Кроз субвенцију за самозапошљавање НСЗ жене су, са становишта социјалне компоненте, у благој предности приликом доделе средстава, будући да
спадају у теже запошљиву категорију лица“, поручују из Пословног центра Филијале Ужице НСЗ.
Од формирања Пословног центра, 2002. године, када се учешће жена у консултантским и едукативним услугама из
области предузетништва кретало око 35%, приметна је тенденција раста, па је до половине 2015. године 45% жена које су
посетиле Пословни центар спремно да покрене бизнис. Најчешћи мотив за покретање бизниса је одговорност према деци и
породици, посебно у кризним ситуацијама, као што је неповољан привредни амбијент, отказ или развод брака. Анализе су
показале да се жене најчешће одлучују за послове за које нису потребна велика улагања, као што су производња хране, услужне делатности - економска саветовања, књиговодство, превођење, туристичке агенције, услужно шивење и производња
одеће, фризерски и салони за улепшавање и наравно, трговина - малопродаја и велепродаја.
Б.Терзић
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АКТУЕЛНО Сајам запошљавања у Пријепољу

ПОНУЂЕНО 120 СЛОБОДНИХ РАДНИХ МЕСТА

С

ајам запошљавања у Пријепољу,
одржан 8. маја, у Дому културе,
посетило је преко 500 суграђана,
који су имали прилику да ступе
у контакт са послодавцима који су понудили 120 слободних радних места.
Највеће интересовање било је за рад
у фирмама које су тражиле шиваче,
трговце, угоститеље, возаче, помоћне
раднике, грађевинске раднике, економисте...
„Захвалио бих се Филијали Пријепоље НСЗ на свим активностима које су
помогле да се проблем незапослености
у нашој општини ублажи. Сарадња са
Националном службом за запошљавање ће и даље бити на високом нивоу,
као и до сада, како би се кроз реализацију заједничких пројеката смањио
број незапослених у општини Пријепоље“, рекао је председник општине

КРАЉЕВО

Емир Хашимбеговић, отварајући манифестацију. Истакао је значај ангажовања
локалне самоуправе у привлачењу страних инвеститора који су заинтересовани да
улажу у отварање нових радних места. Хашимбеговић
је нагласио значај развоја
пољопривреде овог краја и,
кроз адекватно стимулисање, могућност ангажовања
већег броја незапослених у
овој делатности.
Сајму су присуствовали и председник Управног одбора НСЗ Даријо Мачкић и директор Сектора за пројекте у
НСЗ Душан Богосављевић.
Директорка Филијале Пријепоље
НСЗ Ана Пејовић истакла је значај
добре сарадње са послодавцима у

циљу правовременог и квалитетног
задовољења потреба за радницима
и истакла важност сајмова, као мере
активне политике запошљавања, у успостављању контаката између послодаваца и незапослених.
А.Стикић

ЕКСПЕРТИ У НАШОЈ ШКОЛИ

У Основној школи „Вук Караџић“ у Рибници, предграђу
Краљева, протекле недеље је одржана трибина „Експерти
у нашој школи“, у циљу информисања ученика завршних
разреда о појединим занимањима и шансама за запослење.
Ученици су имали прилику да од стручњака сазнају више
о предностима, али и евентуалним недостацима појединих
послова.
На трибини су учествовали Роберт Даниловић, реномирани фризер са оствареном каријером у земљи и
иностранству, Раде Анђелковић, столар, инструктор практичне наставе у Средњој шумарској школи у Краљеву и Миланка Лазаревић, зубни техничар. Сви су истакли предност
редовног школовања у односу на краткотрајне и неефикасне курсеве. Наглашено је и да послодавци цене практична

знања и вештине, у складу са чим је Средња шумарска школа ставила акценат управо на практичну наставу. Извршена
је реформа теоријског дела наставе и набављена модерна
ЦНЦ машина за обраду дрвета, која је ученицима мотив и
изазов. У току наставе ученици производе дрвене кућице за
Шведску, а по завршетку школовања, уз школску препоруку,
најбољи одмах налазе посао у компанијама за производњу
намештаја, које играју све значајнију улогу на тржишту рада
у Краљеву.
Стратешко опредељење Филијале Краљево НСЗ је унапређење односа са релевантним партнерима из сфере образовања и професионалне оријентације. Организација трибине са ОШ „Вук Караџић“ и директорком Биљаном Барловац
представља наставак успешне сарадње на том пољу.
Србислав Антонијевић, пи-ар Филијале Краљево НСЗ,
упознао је будуће средњошколце са радом и услугама које
пружа НСЗ, посебно истакавши професионалну оријентацију.
Представио је стање на тржишту рада, уз осврт на суфицитарна и дефицитарна занимања.
„За брже запошљавање и успех у професији најважније
је залагање, мотивација да се научи конкретан посао, као и
стицање додатних знања и вештина, попут познавања рада
на рачунару и страних језика“, истакао је Антонијевић.
С.Антонијевић

САЈМОВИ ЗАПОШЉАВАЊА – 20. мај
Лозница
Национална служба за запошљавање - Филијала Лозница организује Сајам запошљавања у Лозници, у среду,
20. маја, од 11 до 13 часова, у Спортском центру „Лагатор“.
Учешће је пријавило преко 28 послодаваца који траже
више од 170 радника различитих профила.
Бесплатна публикација о запошљавању

Панчево
Филијала Панчево НСЗ у сарадњи са локалном самоуправом организује Сајам запошљавања и летњих пракси у
Панчеву, у среду, 20. маја, на корзоу Улице Војводе Живојина Мишића, од 11 до 14 часова.
20.05.2015. | Број 622 |
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АКТУЕЛНО Европски оквир квалификација и квалификације у Србији

ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И МОБИЛНОСТ
РАДНЕ СНАГЕ

У циљу приступања ЕУ, упитником Европске комисије од Србије се траже и комплексни одговори
на два питања о квалификацијама. Од јануара 2015. године, у Србији се израдом обједињеног
оквира квалификација за све нивое образовања бави посебно стручно тело

У

протеклих неколико деценија политика ЕУ и њених
чланица, али и међународних организација, као што
су УНЕСКО, ОЕЦД и Светска банка, значајну пажњу
поклања питању стицања и упоређивања квалификација из различитих образовних и радних система, зато што се
мобилност радне снаге у Европској унији поставља као предуслов економског просперитета.
Оквир квалификација предмет је опште пажње, јер се
овим појмом означава ширина, поље и простор у коме су
квалификације успостављене, уз опис њихових нивоа и односа. Означава и укупност субјеката и процеса њиховог успостављања, начина стицања, упоређивања, препознавања
и обезбеђивања квалитета и стандарда по којима су квалификације стечене. Комплексност овог појма огледа се и у
томе што се односи на све подсистеме неког образовног система, без обзира на њихово класификовање (предшколско и
основно, средње, послесредње, високо; формално, неформално и информално).
- „Оквир квалификација“ је много шири појам од појма
„систем квалификација“, који се своди на одређени број нивоа
квалификација са описима њихових карактеристика. Због
тога је национални оквир квалификација предмет сталних
анализа друштвених чинилаца у једној земљи, које се реализују кроз социјално партнерство у духу транспарентности.
Одговорно друштво тиме поспешује синергију својих сектора
економије и образовања, пре свега, значајно доприноси сигурности и перспективи својих грађана, али и ствара услове за остваривање међународне комуникације на том пољу.
Зато није необично да се разКвалификације уређене
вијене земље и
НОКС-ом признаваће се на
оне које хватају
корак, као што
националном нивоу и биће
су
Енглеска,
регистроване у Каталогу
Ирска,
Итанационалних квалификација лија, Португал,
Француска, Холандија, Чешка,
Шкотска,
већ
више деценија баве проблематиком националних оквира и
система квалификација - објашњава за Послове мр Ђорђе
Лазић, аналитичар занимања у НСЗ.
Европски оквир квалификација (ЕОК) је метаоквир којим
се повећава транспарентност и препознавање квалификација, као и међусобно поверење земаља чланица у признавању квалификација. ЕОК треба да омогући успостављање
релације међу националним и секторским квалификационим оквирима и системима.
ЕОК на нивоу ЕУ постоји од 2008. године. У ужем смислу подразумева осам нивоа квалификација са описима постигнућа за сваки ниво. Овај европски модел није обавезан,
али представља шаблон за упоређивање квалификација
међу земљама и основа је за израду националног оквира
квалификација у било којој земљи.
- Упитником Европске комисије, којим се од Србије траже подаци о стању у појединим областима, у циљу приступања Србије Европској унији (Поглавље 26. Образовање, култура и спорт), између осталог, траже се и описни, комплексни

44

| Број 622 | 20.05.2015.

одговори на два питања о квалификацијама у Србији. Потпитањима се траже описи оквира и структуре образовања и
стручног усавршавања, система признавања неформалног и
ванинституционалног
учења, алтернативни
путеви стицања квалификација, о броју
младих без формално
признатих квалификација, о предузетим
мерама као другој
шанси у стицању квалификација. Овакво
сагледавање стања у
српском образовању
омогућиће,
након
пријема у ЕУ, већу
присутност домаће
радне снаге, пре свега, на западу Старог континента - каже Лазић.
Национални оквир квалификација у Србији (НОКС) јесте
инструмент за идентификовање, креирање и разврставање
квалификација у складу са захтевима тржишта рада, даљег
учења, науке и друштва у целини. НОКС утврђује процесе и
институције одговорне за утврђивање квалификација и стандарда квалификација, начине и услове за стицање, упоређивање и препознавање квалификација, као и друге механизме
за обезбеђивање квалитета. Квалификације уређене НОКС-ом
признаваће се на националном нивоу и биће регистроване у
Каталогу националних квалификација. Број нивоа квалификација у НОКС-у није нужно да буде осам, као у ЕОК-у, али
Квалификација или компетенција
У жаргону за некога често кажемо да (ни)је компетентан,
што говори о његовој надлежности и стручности, једном речи, о његовој квалификованости. „Компетенција“
је страни израз којим се поједностављено означава јединство нечијих знања, вештина, способности и ставова
о нечему или у некој области. Квалификација појединца
је формално признање стечених компетенција од стране
надлежног тела, што се доказује јавном исправом (дипломом или сертификатом). Данашњи термин квалификација
и разврставање по нивоима одговара ранијем термину
стручна спрема и разврставању по степенима - од I до VIII.
мора постојати јасна веза за њихово поређење.
У процесу имплементације НОКС-а учествују привредни
субјекти и њихове асоцијације, институције за образовање
и запошљавање, синдикати, државне институције, локална
самоуправа и појединци (директори установа, наставници,
инструктори, ученици, полазници, родитељи). Место сусрета
и усаглашавања свих ових интереса су тзв. секторска већа, у
којима се анализирају постојеће и утврђују потребе за новим
квалификацијама (њихови нивои, врсте и начини стицања,
предлог стандарда квалификација у одређеном сектору
рада...).
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

нистра просвете, науке и технолошког развоја. Чланови тима
бирани су јавним позивом, а двоје од 16 чланова су из НСЗ.
Стручни тим, чији је и Лазић члан, до краја године ће израдити обједињени НОКС са одређеним бројем нивоа, описима знања, вештина, способности и ставова за сваки ниво,
утврдиће се начини стицања квалификација, предуслови за
стицање, проходност и различити путеви стицања квалификација, јавне исправе и начин упоређивања нивоа домаћих
квалификација са ЕОК, а биће спреман и текст Закона о квалификацијама. Како истиче, два су сегмента националног
Болоња

Признавање претходног учења
Закон о образовању одраслих из 2013. представља правни основ за увођење тзв. признавања претходног учења
(ППУ), односно за процену знања, вештина, ставова и способности стечених учењем, животним или радним искуством. Развој и примена овог процеса циљ је Стратегије
развоја образовања у Србији до 2020. године.
- Неформално стечена знања и вештине резултат су човекових активности у разним околностима. Ту спадају
учење на послу кроз рад, неформални али структурисани облици учења, волонтерски рад, бављење хобијем и
сл. Појединци који стекну такве компетенције у великом
броју случајева немају формални доказ о квалификованости (диплому или сертификат). Успешно окончаним поступком ППУ стиче се сертификат о квалификацији, док се
савладавањем редовног образовног програма стиче диплома као доказ о квалификованости. Суштинска је разлика што је квалификација стечена кроз ППУ оријентисана на рад, док иста квалификација стечена формалним
образовањем, осим за рад, пружа и додатну могућност
за даље образовање. Један од типичних примера је поседовање знања и вештина у области информационо-комуникационих технологија (ИКТ), стечених ван формалног
окружења, најчешће самоучењем.
Увођење система ППУ омогућава лицима која су радила
неке послове за које немају квалификацију (нпр. дужи
рад „на црно“ у пекари), да кроз поступак признавања
обављаних послова стекну одговарајућу квалификацију
и постану конкурентнији и мобилнији на тржишту рада.
Националним акционим планом запошљавања за 2015.
годину планирана је пилот-фаза процеса ППУ за 30 лица
са евиденције НСЗ.
- Крајем 2013. окончан је вишегодишњи ЕУ пројекат
преко Министарства просвете, који је, између осталог, резултирао концепцијом НОКС-а од првог до петог нивоа, тј.
закључно са завршеном средњом школом. Правни основ за
ову концепцију налази се у Закону о основама система образовања и васпитања. Нешто пре тога, Национални савет
за високо образовање је кроз пројекат Светске банке уредио
основе оквира квалификација које се стичу у високом образовању у Србији, али без претходног законског уређења ове
области и другачије у методолошком смислу - наводи Лазић.
По његовим речима, у Србији се израдом обједињеног
оквира квалификација за све нивое образовања, од јануара
2015. бави посебно стручно тело, формирано решењем миБесплатна публикација о запошљавању

Приближавајући се европском систему високог образовања (енгл. EHEA), оличеном у тзв. Болоњи, у Србији је
Законом о високом образовању из 2005. и његовим изменама и допунама ова област радикално измењена. Више
школе су укинуте, а у систем високог образовања уведене су трогодишње струковне студије и титуле мастер
и струковни мастер за завршене академске и струковне
студије. Због мобилности студената уведен је систем
бодовања ЕСПБ (акроним од Европски Систем Преноса
Бодова) и граница годишњег оптерећења студената од
60 ЕСПБ. Основан је Национални савет за високо образовање који, између осталог, утврђује Листу стручних,
академских и научних назива, чије се измене и допуне
објављују у „Службеном гласнику РС“. Више стотина назива уведено је овом листом у дипломе које издају факултети, академије и високе струковне школе.
- Листа звања је у НСЗ прилагођена Јединственом информационом систему (ЈИС), при чему је сваки назив добио
шифру у складу са постојећим шифарским системом, а
апликације су усаглашене за рад у функцији посредовања у запошљавању. Са послодавцима је мало теже, јер
су слабије упознати са Законом о високом образовању, па
нам се често и већи пословни системи и јавна предузећа
обраћају за помоћ у тумачењу законских решења о квалификацијама и њиховој примени у актима или распоређивању својих запослених. Са друге стране, установе високог образовања и даље су релативно незаинтересоване
за улазак свршених студената у свет рада и њихове радне
ефекте, мада се због тржишне утакмице ситуација мења
на боље - каже Лазић.
Како наглашава, за очекивати је да се НОКС-ом изврши
упоређивање нивоа квалификација стечених у претходним системима високог образовања са сада актуелним
нивоима и врстама (академске, струковне, мастери, тзв.
кратки циклус у високом образовању), чиме би се тај систем поређења и озваничио.
- На овај начин академска заједница ће показати да једнаку бригу води и о онима који су стекли високо образовање у претходном систему као и о актуелнима, чиме ће
олакшати и озваничити комуникацију о „старим“ и „новим“
квалификацијама у јавној и службеној употреби. НСЗ је у
том смислу претеча, јер је за интерне потребе одавно извршено упоређивање нивоа „старих“ и „нових“ квалификација лица на нашој евиденцији, ради њиховог евидентирања и посредовања у запошљавању - истиче Лазић.
оквира квалификација у Србији веома важна: увођење признавања претходног учења и детаљнији опис квалификација
у високом образовању.			
(Приређено на основу ауторског
текста мр Ђорђа Лазића)
20.05.2015. | Број 622 |
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ГОРЕ - ДОЛЕ Несвакидашњи потез директора кинеске компаније

ЗА ОДМОР РАДНИКА ДАО 33 МИЛИОНА ЕВРА
Четвородневни одмор у Француској за 6.400 запослених. Директор резервисао 140 хотела
у престоници Француске и Ници и платио 7.600 возних карата

П

осета групе од 6.400 запослених, којој је директор
фирме платио четвородневни одмор у Паризу и
Ници, донеће отприлике 33 милиона евра француској привреди. Милионер и директор компаније „Тиенс“ Ли Ђињуан одлучио је да за 20-годишњицу предузећа
части половину свог персонала викенд-одласком у Париз и
Ницу.
Резервисао је 140 хотела у престоници Француске и у
Ници и платио 7.600 возних карата за своје запослене, а све у
свему укупан цех ће га коштати 33 милиона евра. Луксузне
радње у Ници су током шопинга кинеских туриста биле затворене за остале купце.
Ли Ђињуан рекао је да је обележио 20 година постојања
компаније награђивањем запослених, али и намером да оствари светски рекорд у исписивању поруке људским телима.
На крају одмора, запослени у „Тиенсу“ су се окупили на променади у Ници и обучени у небескоплаве мајице и шешире
исписали речи „Сан Тиенса је Ница на Азурној обали“ (Tiens‘
dream is Nice in the Cote d‘Azur).
Ђињуан се у Паризу састао и са француским министром
спољних послова Лораном Фабијусом. Како преносе француски медији, Фабијус је рекао да је овај необичан потез једног
послодавца велики бонус француској економији.

Црна Гора

МЕШТАНИ МОРАЧИЦЕ
ИЗНАЈМЉУЈУ ЊИВЕ КИНЕЗИМА
ЗА 10.000 ЕВРА

Кинеске компаније које граде ауто-пут Бар - Бољаре
годишње ће мештанима Морачице исплаћивати по више од
10.000 евра за изнајмљивање земљишта, на којем ће у наредних 20 дана бити изграђени кампови за смештај радника
и инжењера.
Инфраструктурни пројекат века у Црној Гори, изградња
аутопута Бар - Бољаре, званично је почела у понедељак, а
прву деоницу гради конзорцијум кинеских компанија „Чајна
роуд енд бриџ корпорејшн“ (CRBC).
Мештани ће по завршетку приоритетне деонице ауто-пута Бар - Бољаре постати власници изграђених објеката,
које ће, како су казали „Дневним новинама“, искористити за
покретање новог бизниса.
„За изнајмљивање земљишта месечно добијам 600 евра,
уз годишњу накнаду од 4.000 евра“, казао је један од мештана
који је желео да остане анониман.
У Морачици ће до краја месеца на одвојеним локацијама
бити саграђена два кампа, али и управна зграда са канцеларијама за кинеске инжењере и пројектанте, којих је тренутно
у Црној Гори око 100.
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Луксузне радње у Ници током куповине
кинеских туриста биле затворене за остале
купце
Зараде у европским банкама веће и од милион евра

ДОЈЧЕ БАНКА ЗАПОЉШАВА
НАЈВЕЋИ БРОЈ МИЛИОНЕРА

У немачкој Дојче банци ради 816 милионера, а 14
зарађује између шест и девет милиона евра

Ф

ранцуске банке БНП Париба, Натиксис и Сосијете
женерал запошљавају заједно 277 милионера, а
рекордни број милионера у Европи запослен је код
немачке Дојче банке, показује истраживање француског листа „Еко“, на основу података које су европске банке
објавиле. Ове три француске банке за сада су једине обелоданиле податке о броју запослених чија је зарада у 2014. била
већа од милиона евра, а што је Брисел први пут ове године
затражио, преноси француски лист „Фигаро“.
У 2012. години, према подацима Европске банкарске
агенције, у свим француским банкама било је укупно 177
милионера, а у претходној години 162. Највећа француска
инвестициона банка БНП Париба у најновијем извештају,
који се односи на 2014. годину, пријавила је највећи број милионера - 149, а скоро сваки трећи настањен је у Лондону.
Остали су грађани Француске (33), Азије (30) и САД (29). Истовремено, ова банка је једина француска банка која је исплатила чак три годишње плате веће од 3,5 милиона евра.
Сосијете женерал броји 109, а Натиксис 19 милионера.
Међутим, просечна годишња бруто зарада у Сосијете женерал банци већа је од оне у БНП Париба, и у 2014. износила је
54.846 евра, према 52.018 евра.
У Европи, рекорд по броју запослених милионера држи
немачка Дојче банка, са 816 милионера у 2014., а 14 међу
њима зарађује између 6 и 9 милиона евра.
Британска банка ХСБЦ броји 320 милионера, што је значајно више у односу на бројку из претходне године (180), а
што је опет више од укупног броја милионера у све три француске банке обухваћене анализом.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

САЗНАЈТЕ ВИШЕ У истраживању о мобилности радне снаге учествовало 200.000 људи из
189 земаља

МИГРАЦИЈЕ КАО ГЛОБАЛНИ ТРЕНД

Више од половине учесника истраживања истакло да би се радо преселило у другу земљу,
ако би имали прилику да се тамо запосле. Око трећине анкетираних спремно да из земље
оде на дуже од десет година

О

длазак младих из Србије, без
обзира да ли су високообразовани или не, приметан је већ
годинама, али наша земља
није по томе специфична, јер се слично дешава у свим земљама света. То
потврђује и недавно истраживање о
мобилности радне снаге које је спровела мрежа најпосећенијих сајтова за
запошљавање The Network, чији је члан
и „Инфостудов“ сајт „Послови“ (Poslovi.
infostud.com).
У истраживању је учествовало
200.000 људи из 189 земаља, међу којима је и Србија, a спроведено је на више
од 40 језика. Резултати су показали
да је пресељење у иностранство због
бољег посла глобални тренд. Већина
испитаника жели да оде у иностранство

Најпожељнији градови :
Лондон, Њујорк, Париз, Сиднеј и Мадрид, а сви
би најрадије у САД, Енглеску, Канаду, Немачку и
Француску
на висина зараде, већ добра атмосфера на радном месту, односно квалитет
међуљудских односа. По мишљењу анкетираних, изузетно је важан и однос
послодавца према запосленом, односно
признање за добро обављен посао, потом финансијска стабилност послодавца, а тек онда долази висина зараде.
Више од половине учесника истраживања истакло је да би се радо преселило у другу земљу, ако би имали прилику да се тамо запосле. Неодлучно је
било око десет одсто анкетираних, док
се сваки пети испитаник не би одлучио

Није пресудна висина зараде, већ квалитет међуљудских
односа, а следе однос послодавца према запосленом, односно
признање за добро обављен посао и финансијска стабилност
послодавца
на дужи период, а посао траже углавном преко специјализованих сајтова за
запошљавање. На основу резултата видљиво је да су људи широм света, као
и у Србији, углавном спремни на пресељење да би пронашли посао, и то пре
свега бољи посао него у земљи порекла.
Најчешћи разлози за пресељење су стицање и продубљивање радног искуства
и боље могућности за развој каријере.
Подаци добијени у истраживању
показују да онима који одлазе трбухом
за крухом из своје земље није пресудБесплатна публикација о запошљавању

да напусти своју земљу. Око седам одсто анкетираних изјавило је да су се већ
преселили у иностранство због посла.
Најчешћи разлог за пресељење у
иностранство због посла на глобалном
нивоу је стицање и проширивање радног искуства, а потом следе боље могућности за развој каријере и пословна
понуда која се не одбија. Бољи животни
стандард у иностранству и могућност
остваривања више зараде такође је веома чест разлог одласка.
Резултати истраживања говоре да
је одлука о пресељењу у иностранство

корак који се
предузима
на дуге стазе.
Наиме,
око трећине
анкетираних
навело је да
су спремни
да из земље оду на дуже од десет година. Сличан је и проценат оних који би
отишли на рок од три до пет година, а
сваки пети испитаник је изјавио да би
ван своје земље биo између пет и десет
година. Веома их је мало, око 16 одсто,
који би у иностранству провели мање
од две године.
Они који одлазе из земље порекла
најрадије би ново место становања тражили у најразвијенијим и економски
најјачим државама - САД, Енглеска, Канада, Немачка и Француска, показују
резултати истраживања. Најпожељнији
градови за оне који у другим државама
траже посао су: Лондон, Њујорк, Париз,
Сиднеј и Мадрид.
Слични су и резултати истраживања о разлозима за промену посла
недавно спроведеног на „Инфостудовом“ сајту за запошљавање, јер је чак
46 одсто анкетираних указало да их на
радном месту највише мотивишу добри међуљудски односи. Следи висина
плате - 40 одсто, те посао који воле - 37
одсто. На четвртом месту је сигурност
радног места, што је издвојило 27 одсто
испитаника, а исти је проценат и оних
који су извојили могућност усавршавања и напретка у каријери. У овом
истраживању две трећине испитаника
стално тражи посао, 37 процената не
чини то активно, али су отворени за
нове могућности, док свега четири одсто анкетираних не размишља о промени посла.
А.Б.
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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

