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Све винограде на Вршачком брегу ни погледом не
можете да сагледате. Запослени у Министарству рада
решили су да помогну у берби грожђа: берба ће трајати
од шест до осам сати, а по њеном завршетку службеници
ће кренути на свој редовни посао, наводи се у саопштењу
Министарства рада. У овој, не филмској или Пол Потовској акцији, учествоваће и службеници Завода за запошљавање, центара за социјални рад, Завода за социјалну и дечју заштиту, Фонда ПИО и Управе за збрињавање
избеглица. Вест можете да прочитате на страни Економија. Није део овдашњих напора већ стиже из Подгорице
и непосредне помоћи тамошњег Министарства рада.
Мањерка за храну, једнобојна, без туфни, махом
браон или плава, најчешће троспратна: први спрат шерпица за супу или чорбу, други - главно јело, трећи
- салата. Била је то претеча фабричких мензи и тзв.
ресторана друштвене исхране. Како је српска привреда
одавно утихнула, нестале су као тековина једнопартијског система не само мањерке, већ и мензе и поменути
ресторани. Мањерке су махом носили радници друге и
треће смене. Шта је то трећа смена - упитаће се данас
неко из млађе генерације. У пракси то изгледа овако:
компанија „Бош“ Србија до краја године готово ће удвостручити број радника у нашој земљи, а у плану је и
увођење треће смене у фабрици у Пећинцима - рекла је
генерална директорка „Боша“ у Србији Јованка Јовановић. Шире на страни Привреда.
Уз подршку Сервиса за тржиште рада сваке 54 секунде у Аустрији се попуни једно радно место, готово
пола од 3,5 милиона радних места у тој земљи се у току
једне године поновно попуњава. Национални сервис годишње запосли више од пола милиона незапослених. Па
ипак, Аустрија је 2014. имала другу највишу стопу незапослености после Другог светског рата. У поређењу са
другим земљама, у Аустрији је та стопа још увек ниска,
али просечно трајање незапослености у Аустрији је повећано на 97 дана. Даљи прилив радне снаге аустријско
тржиште рада не може да „прогута”.
Делегација Сервиса за тржиште рада Аустрије
(АМС) била је прошле недеље гост Националне службе
за запошљавање Србије. Био је то повод за разговор са
Хербертом Бухингером, директором Сервиса за тржиште рада Аустрије (АМС), земље у којој је прошле године радило више од 13.000 држављана Србије. Шире на
странама Актуелно.
За многе запослене отпремнина остаје једина сламка спаса. У Расинском округу у последњих шест година
4.332 радника узела су новац и напустила предузећа.
Највише радника фирме је напустило 2010. Да ли су отпремнине само привремено санирале проблем, сазнаћете на страни Сазнајте више.
„За фармацеуте и радиологе увек има посла“,
објашњава Верица Ћеранић, директорка Филијале
Косовска Митровица НСЗ. За кога нема - на страни Интервју.
У Невесињу број пензионера надмашио је број запослених за 999, а у Билећи пензију прима 885 људи
више него што их добија плату. Где их је више - на страни Економија.
Како да зарадите преко лета у Србији, али и Шведској, Данској, Немачкој, Швајцарској и Ирској, пишемо на
страни Лакше до посла.
Милош Чолић

ПРИВРЕДА „Бош“ Србија удвостручује број запослених

УВОДИ СЕ И ТРЕЋА СМЕНА

На крају 2014. године радила су 334 радника, што је за 70 одсто више него на крају 2013., а
до краја ове године број запослених достићи ће 600

К

омпанија „Бош“ Србија до краја године готово ће удвостручити број радника у нашој земљи, а у плану је
и увођење треће смене у фабрици у Пећинцима. Генерална директорка „Боша“ у Србији Јованка Јовановић казала је на годишњој конференцији за новинаре у
Београду да ће укупан број запослених достићи 600.
У тој групацији у Србији на крају 2014. године радила
су 334 радника, што је за 70 одсто више него на крају 2013.
године. Јовановићева је прецизирала да ће највећи број новозапослених ове године посао добити у „Бошовој“ фабрици
за производњу система брисача у Пећинцима, захваљујући
проширењу капацитета и инсталирању нових производних
линија.
„Фабрика тренутно ради у две смене, а планирамо да
почне да ради у три“, казала је Јовановићева. Како је навела, двадесетак нових радника биће запослено и у централи
компаније у Београду, у оквиру другог сегмента рада „Боша“
у Србији, а то је опслуживање и продаја целокупног асортимана групе.

Јовановићева је посебно истакла да се „Бош“ у Србији
развија и у сегменту информационо-комуникационих технологија, наводећи да је Београд један од само четири центра
целе „Бош“ групе, у којима инжењери раде на изради софтвера који ће бити примењен на решења у целокупној групацији.
На питање Б92 Биза да ли би то могао да буде зачетак
развоја истраживачког центра компаније „Бош“ у Србији, Јовановићева је потврдила да ће тај део пословања бити развијан, а на одговарајућим пословима запослено до краја ове
године још 25 људи.

РЕКЛИ СУ Владимир Вучковић, економиста и члан Фискалног савета

„СРБИЈАГАС“ КОШТА ВИШЕ НЕГО ПРИХОД ОД СОЛИДАРНОГ ПОРЕЗА
Економиста Владимир Вучковић изјавио је да је добро што је
формирана радна група која би требало да реши проблем хемијског
комплекса, јер је он повезан са „Србијагасом“, који је државу више
коштао него што је успела да приходује од солидарног пореза.
Према његовим речима, проблеми са хемијским комплексом, а
пре свега са „Србијагасом“, имају великог утицаја и на јавне финансије, па је добро што је влада одлучила да тај проблем реши. Фирмама у хемијском комплексу на руку иде и знатно повољнији однос
између набавних и продајних цена њихових производа, што такође
може допринети њиховом опоравку.
Вучковић је на представљању часописа МАТ нагласио да не искључује могућност стечаја за нека од предузећа из тог комплекса.
Радна група ће предложити основне смернице за решавање статуса
Метанолско сирћетног комплекса Кикинда, „Азотаре“ Панчево и ХИП
„Петрохемија“ Панчево.

Италијанска фирма „Планет систем“ експресно затворила погон и отпустила 130 запослених

СТРАХ ОД ПОРЕСКОГ ЧЕШЉАЊА

И

талијанска фирма „Планет систем“, један од осам
коопераната „Бенетона“ у Нишу, експресно је затворила погон и отпустила 130 радника, када је почела
истрага у вези са пореским малверзацијама. У „Бенетону“ тврде да се то неће одразити на њихово пословање у
Србији и да је „Планет систем“ био независна фирма у управљачком и власничком смислу, која одговара према српским
прописима.
Радницима који су радили код Италијана понуђено је да
пређу код другог кооперанта, грчког „Олимпијас книтинга“
(Olimpias Knitting).
Теренска контрола Пореске управе у Нишу већ месецима чешља пословање „Бенетонових“ коопераната, али су детаљи ових истрага строго чуване тајне. У цео случај се укључила и нишка полиција.
У међувремену, „Планет систем“ је престао да постоји,
а радницима је последњи пут исплаћена мартовска плата.

Неки од њих су прешли код других послодаваца, али сведоче
да су од 2012. године били изложени мобингу и нису имали
никаква права код „одбеглог“ послодавца.
„Плате не прелазе 200 евра, а радимо као робови. Прековремени рад нам је смешно мало плаћан. Нико нас није
штитио, ни инспекција рада, а синдиката није било, па је свако ко би подигао главу експресно био отпуштен. Изгледа да
нам нису уплатили ни доприносе, јер не постоје М4 обрасци
у Фонду ПИО“, каже једна од радница која је прихватила да
пређе код грчког послодавца. Каже да немају другог избора, јер су приликом потписивања уговора о раду морали да
истовремено потпишу и споразумни раскид радног односа,
тако да сада немају права да се пријаве на евиденцију НСЗ и
примају новчану накнаду као незапослени.
Према наводима „Бенетона“, до сада су у Нишу упослили
1.900 радника и од државе добили 10,5 милиона евра на име
субвенција.

Верица Ћеранић, директорка
Филијале Косовска Митровица
Националне службе за
запошљавање

ЗА ФАРМАЦЕУТЕ И РАДИОЛОГЕ УВЕК ИМА ПОСЛА
Крајем марта на евиденцији било 8.398 незапослених. Млади од 25 до 29 година
најбројнији - 1.821. Локална самоуправа поднела 16 захтева за учешће у суфинансирању
програма и мера активне политике запошљавања. На посао чекају и 2.124 лица без
икаквих квалификација
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актуелним дешавањима на плану запошљавања на
подручју Косовскомитровачког округа, броју и структури лица која траже посао, сарадњи са послодавцима, локалним самоуправама и другим релевантним
институцијама, разговарали смо са Верицом Ћеранић, директорком Филијале Косовска Митровица Националне службе за запошљавање.
Колико људи тражи посао на простору који покрива Филијала Косовска Митровица?
Подаци показују да је на евиденцији крајем марта ове
године било 8.398 лица, од чега 4.722 жене, односно 56,22
одсто. Квалификациона структура показује да је више од 47
процената незапослених са завршеним четвртим степеном
стручне спреме, у различитим занимањима и усмерењима.
Посматрано по годинама старости, најбројнија су лица у доби
од 25 до 29 година - 1.821. Не би требало занемарити ни лица
без квалификација - 2.124 на евиденцији, као и лица која су
у дугорочној незапослености, а којих је на евиденцији 6.909.
Међу дугорочно незапосленима чак 21 одсто тражи посао од
три до пет година - објашњава Верица Ћеранић.
На евиденцији за подручје које покрива Филијала Косовска Митровица пријављене су и 24 особе са инвалидитетом.
С обзиром на број лица која припадају категорији теже запошљивих, потребно је у предстојећем периоду предузимати
додатне активности, и то укључивањем у мере и програме
активне политике запошљавања који ће бити реализовани
током 2015. године, кроз програме подстицања запошљавања, самозапошљавања, програме додатног образовања и
обуке, како бисмо повећали стопу запошљавања ове категорије незапослених.
Ако упоредите кретање на тржишту рада на подручју ваше филијале у 2015. години са стањем у 2014.
години, како бисте га оценили?
На крају 2014. године на евиденцији незапослених било
је 8.408 лица, међу којима 55,4 одсто жена. Посматрано по
степену стручне спреме, лица са средњом стручном спремом
су била заступљена у највећем проценту (3.971). Анализа старосне структуре показује највећу заступљеност лица у доби
од 25 до 29 година (22 одсто). Ако упоредимо ова кретања по
структурама, било да је у питању квалификациона или старосна, и даље у највећем проценту имамо лица са завршеном
средњом школом и лица млађа од 30 година.
Колико је захтева послодаваца?
У 2014. години и у првом кварталу 2015. имамо нешто
мање пријављених потреба за запошљавањем. У претходној
години потребе за запошљавањем пријавило је 15 послодаваца, а у првом кварталу ове године пријаву је доставио само
један послодавац.
На евиденцији имамо лица која су у дугорочној незапослености, јер за њиховим занимањем нема исказане тражње.
Ова занимања постају суфицитарна - економски техничар,
машински техничар, лица без квалификација, па се јавља потреба да се кроз одређене мере и услуге које пружа НСЗ омогући овим људима да постану конкурентнији на тржишту
рада. Са друге стране, имамо занимања која због изражене
тражње послодаваца постају дефицитарна - дипломирани
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Дугорочно незапослено 6.909 лица, међу
којима 21 одсто тражи посао од три до пет
година
фармацеути, доктор специјалиста радиологије, за која не
постоји проблем приликом запошљавања. Анализа послодаваца код којих је у претходном периоду било запошљавања
показује да су то најчешће јавне установе и предузећа.
Како премостити неусклађеност понуде и тражње?
Пре свега кроз организовање обука за тржиште рада. За
ову годину планирано је осам обука за 19 лица и три обуке у
које ће бити укључено пет особа са инвалидитетом. Планирана је реализација укупно 11 обука, у које би требало укључити 24 лица са евиденције. Очекујемо да ће након успешно завршених обука полазници који су стекли нова знања и
вештине бити конкурентнији на тржишту рада.
Национална служба за запошљавање у марту
2015. године расписала је јавне позиве и конкурсе. Која
су очекивања од реализације ових позива?
У 2014. години је уз помоћ субвенције за самозапошљавање сопствени посао започело 11 лица са евиденције, док је
кроз различите програме подршке - субвенције за отварање
нових радних места, јавни радови, програм прилагођавања
радног места, запослено осам особа са инвалидитетом. Почетком априла месеца имали смо изложбу предмета које
су током пројекта јавног рада, након завршене обуке и кроз
практичан рад израдиле особе са инвалидитетом.
У програм обуке за тржиште рада - производња садног
материјала у пластеницима било је укључено пет лица, а
полазници су након успешно завршене обуке добили сертификате. Очекивања су да ће у 2015. години, према Програму
рада НСЗ, у програме и мере активне политике запошљавања
на подручју Филијале Косовска Митровица бити укључен
већи број људи, око 320 лица са евиденције. То можемо рећи
на основу заинтересованости незапослених и послодаваца за
програме субвенција за самозапошљавање, отварања нових
радних места, стручну праксу.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Предвиђено је отварање Клуба за тражење
посла у општинама Косовска Митровица и
Лепосавић, Центра за професионално информисање и саветовање у Косовској Митровици
и четири самоуслужне радне станице
Закључно са 30. априлом, 14 лица је поднело захтев за
доделу субвенције за самозапошљавање, информативно-саветодавне услуге кроз Пословни центар користило је 103
лица, а обуку „Пут до успешног предузетника“ завршила 72
полазника, у циљу благовремене припреме за улазак у свет
предузетништва. Свакодневно смо у контакту са послодавцима који су заинтересовани за програме подстицања запошљавања, додатног образовања и обуке.
Каква је сарадња са локалним самоуправама?
На подручју које покрива наша филијала постоји добра
сарадња са локалним самоуправама. Важно је истаћи да су
локалне самоуправе препознале улогу Националне службе за запошљавање као релеватне институције на тржишту
рада и спремне су да у оквиру својих надлежности подрже
реализацију програма и мера који за циљ имају повећање
стопе запослености.
Ове године је Филијали Косовска Митровица од стране
локалних самоуправа поднето 16 захтева за учешће у суфинансирању програма и мера активне политике запошљавања. У поднетим локалним плановима за запошљавање
(ЛАПЗ) предвиђена је реализација мера и програма у складу
са Националним планом за запошљавање (НАПЗ) за 2015.
годину.
Да ли постоји сарадња са образовним институцијама?
Филијала Косовска Митровица је захваљујући успешној
сарадњи са образовним институцијама које функционишу на
нашем подручју, Универзитетом, средњим и основним школама, Канцеларијом Школске управе, прошле године организовала Сајам образовања. Прилику да презентују наставне
планове и програме за наредну школску годину имали су факултети, више и средње школе, а све у циљу да присутним
матурантима средњим школа и свршеним основицима у непосредном разгвору помогну у одабиру будућег занимања.
У присуству представника образовања, привреде и Филијале Косовска Митровица НСЗ, одржан је округли сто на

Бесплатна публикација о запошљавању

тему „Усклађивање образовања са потребама тржишта рада“.
Током претходних година, у сарадњи са средњим стручним
школама организован је час предузетништва, намењен ученицима завршних разреда, како би им се приближиле основе
предузетништва. У основним школама на подручју округа
организовани су часови професионалне оријентације, у циљу
подршке ученицима осмог разреда у избору будућег занимања.
Који су ваши планови у наредном периоду?

У 2014. години уз помоћ субвенције за самозапошљавање сопствени посао је започело 11
лица
У циљу реализације Програмом рада НСЗ предвиђених
програма и мера активне политике запошљавања, свакако
ћемо интензивирати сарадњу са послодавцима и контакте са
лицима која траже запослење, као и сарадњу са локалном самоуправом, образовним институцијама и осталим социјалним партнерима. Биће настављена сарадња и са центрима
за социјални рад, у циљу потписивања протокола о сарадњи.
Активности на запошљавању биће првенствено усмерене
на категорије теже запошљивих лица, младе до 30 година,
старије од 50, особе са инвалидитетом, вишкове, кориснике
новчане социјалне помоћи.
У оквиру пројекта „Повећање делотворности политике
запошљавања према угроженим групама“, финансираног од
стране ИПА 2012, на подручју Филијале Косовска Митровица
предвиђено је отварање Клуба за тражење посла у општинама Косовска Митровица и Лепосавић, Центра за професионално информисање и саветовање у Косовској Митровици и
четири самоуслужне радне станице.
Кроз свакодневне активности, разговоре, обуке, посете и
благовременим пружањем информација, радићемо на томе
да корисницима услуга укажемо на актуелне програме и
мере активне политике запошљавања у које могу бити укључени, а све у циљу смањења стопе незапослености на овом
подручју.
Важно је истаћи да су локалне самоуправе препознале
улогу Националне службе за запошљавање као релевантне институције на тржишту рада и спремне су да у оквиру
својих надлежности подрже реализацију програма и мера
који за циљ имају повећање стопе запослености - закључује
Верица Ћеранић, директорка Филијале Косовска Митровица Националне службе за запошљавање.
Наташа Миленковић
17.06.2015. | Број 626 |
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ТЕМА БРОЈА Први београдски сајам средњих стручних и уметничких школа и
професионалне оријентације

ПРОНАЂИ СВОЈЕ ЗАНИМАЊЕ!

Поред Водича за избор занимања, на сајту НСЗ доступне су и две нове апликације - игрица Каријерно
путовање и информатор Шта да учим, шта да радим. Заинтересовани ученици могли су да се
укључе у радионицу На путу избора занимања, која им помаже да процене своје жеље, открију
професионална интересовања и упознају се са начинима доношења одлука

И

збор занимања и школе која ће нас у жељено звање
и увести једна је од најважнијих, али често и најтежих одлука у животу. Први избор се доноси рано, у
школској клупи, а у образовни систем још увек није
довољно укључена професионална оријентација, која би
младима омогућила да упознају основне одлике света рада
и пронађу у њему своје место. Младим Београђанима је од
велике помоћи био веома посећен Први београдски сајам
средњих стручних и уметничких школа и професионалне
оријентације, намењен ученицима завршних разреда основне школе, али и осталим ђацима и њиховим родитељима.
Тако су добили прилику да се на једном месту упознају са
средњим стручним и уметничким школама, њиховим образовним профилима, наставним предметима, ваннаставним
активностима, као и да се информишу о могућностима за
запошљавање у одређеном занимању.
Заинтересовани су могли да присуствују и презентацијама школа, предавањима на тему дуалног образовања, симулацији судског процеса или модној ревији Школе за дизајн
текстила, Техничке школе за дизајн текстила и Пољопривредне школе. Манифестацију одржану у београдском Дому
омладине организовали су Савет за запошљавање града Београда, Секретаријат за образовање и дечју заштиту, Национална служба за запошљавање - Филијала за град Београд,
Привредна комора Србије и Дом омладине Београда.
„Квалитет институција и школа које учествују на данашњем сајму гарант су да ће он постати традиција. Ученици и професори београдских школа нашли су простора да
се одазову позиву и посетиоцима сајма презентују могућности које им нуде за наставак школовања. Ученици седмих
и осмих разреда добили су прилику да се на једном месту
упознају са београдским школама, њиховим програмима,
образовним профилима и тако се боље припреме за најважнију одлуку у животу“, поручио је на отварању манифестације Игор Раичевић, заменик секретара у Секретаријату за
образовање и дечју заштиту града Београда.
„У избору занимања постоји недостатак квалитетних
информација, које ће ученици моћи да нађу на овом сајму.
На штанду НСЗ могу се добити све информације о активностима из области професионалне оријентације и планирања
каријере, које смо наменили пре свега ученицима завршних
разреда основне школе. Наш циљ је да им помогнемо, да
их подржимо и подстакнемо да што лакше и квалитетније
донесу своју прву професионалну одлуку. Поред Водича за
избор занимања, доступне су и две нове апликације - игрица Каријерно путовање и информатор Шта да учим, шта да
радим, припремљен у сарадњи са Заводом за унапређивање
образовања и васпитања, Министарством просвете, науке и
технолошког развоја и ГИЗ-ом“, рекла је Гордана Лазић, начелница Одељења за професионалну оријентацију Филијале
за град Београд Националне службе за запошљавање. Она је
подсетила да се поменуте апликације налазе и на интернет
странама НСЗ: www.nsz.gov.rs.
Заинтересовани ученици могли су да се укључе у радионицу „На путу избора занимања“, која им помаже да процене своје жеље, открију своја професионална интересовања
и упознају се са начинима доношења одлука, али и да присуствују презентацији Центра за информисање и професионално саветовање (ЦИПС).
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Водич за избор занимања
Како би информисање било доступно већем броју корисника из ученичке популације, стручњаци за каријерно
саветовање су припремили и „Водич за избор занимања“,
штампан у сарадњи са „Просветним прегледом“. „Водич“
садржи корисне информације о занимањима и пружа ученицима могућност да истраже свет рада и кроз самопроцену интересовања открију која професија им највише
одговара.
Информатор „Шта да учим, шта да радим“ садржи актуелне и ажуриране информације о образовним профилима, средњим школама, наставним плановима, као и
кратке описе занимања. Намењен је ученицима осмог
разреда који у процесу планирања каријере праве избор
у вези са средњим стручним и општим образовањем, као
и стручњацима, родитељима и свима који деци пружају
подршку у процесу целоживотног каријерног развоја. „Водич“, игрица и информатор доступни су на сајту НСЗ: www.
nsz.gov.rs или преко линка: www.vodiczaosnovce.nsz.gov.rs.
Такође, на располагању су и странице о професионалној оријентацији на сајту НСЗ (www.nsz.gov.rs), а немојте
пропустити ни прилику да посетите сајам професионалне оријентације, уколико се одржава у вашем граду упознаћете се са школама/факултетима, могућностима
запошљавања у појединим областима рада, кроз психолошке радионице и процену професионалних интересовања сазнаћете више о себи, својим жељама и начинима
доношења одлука у процесу планирања каријере.
Игрица „Каријерно путовање“ намењена је ученицима виших разреда основне школе, како би се на време
упознали са доступним занимањима и средњим школама.
На забаван начин млади упознају своја интересовања и
разматрају различите каријерне могућности. Игра пружа
опис доминантних интересовања и кратке описе образовних профила средњег стручног образовања који одговарају тим интересовањима.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Планирање каријере
Информисање и саветовање о избору занимања и планирању каријере је једна од услуга Националне службе
за запошљавање, првенствено намењена ученицима
основних и средњих школа, студентима, као и незапосленима и запосленима који желе да промене занимање,
у циљу пружања актуелних информација о појединим
занимањима, образовним установама, могућностима запошљавања, обукама, преквалификацијама. Поред тога,
професионално саветовање омогућиће вам да откријете
своја интересовања и процените сопствене способности,
као и склоности ка одређеном послу. Сви заинтересовани
који сматрају да би им ова врста услуге могла користити,
могу се обратити психолозима - саветницима за планирање каријере, у најближој филијали НСЗ на територији
на којој живе.
На штанду Привредне коморе Србије ученици су могли
да се упознају и са пројектом увођења дуалног модела образовања у образовни систем Србије, чији је циљ оживљавање
занатског образовања, а нарочито интензивирање перманентне сарадње школа и привреде.
„Један од највећих интереса привредника Србије, које
наша асоцијација заступа, управо је налажење квалитетног
кадра, па је систем унапређења кадрова од виталног значаја.
Поред високообразованих кадрова, веома је битно имати и
квалитетно образоване кадрове занатских и технолошких занимања. Ова занимања треба да се промовишу и да се повећа
интересовање ученика, што ће допринети смањењу незапослености, развоју предузетништва и бољој економској ситуацији“, нагласила је Мирјана Ковачевић, директорка Центра
за едукацију Привредне коморе Србије.
Дом омладине Београда кроз интензиван бесплатан
образовни програм - радионице, предавања, курсеве, семинаре, током целе године пружа младима прилику да се
упознају са различитим занимањима и струкама.
„За нас је овај сајам логичан корак даље у активностима
које већ спроводимо, а које су намењене ученицима основних и средњих школа, као и студентима. Кроз неформалан
вид образовања они имају прилику да стекну нова знања
или унапреде постојећа“, нагласила је Милица Шеварлић,
заменица директора Дома омладине Београда. Почетком године покренута је и бесплатна Школа омладинског предузетништва, као место сусрета пословних људи и омладине,
са циљем да се помогне младим људима да своје идеје реализују, започну бизнис и остваре прве предузетничке кораке.
Матуранти средњих стручних и уметничких школа које
су се представиле на овом сајму могу се определити за запошљавање након завршетка образовања, искористити одличну проходност на различите факултете, а један од могућих
избора је и рад уз наставак образовања. То потврђују и ученице Школе за дизајн.
„Уколико неко воли да црта, слика или ваја, то јест уколико има предиспозиције за уметничко стварање, треба да
их развија управо у нашој школи. Програми су одлични,
развијају креативност на прави начин и припремају нас
за бављење дизајнерским занимањима, као што су дизајн
текстила, амбалаже, графике или дизајн ентеријера и индустријских производа. Такође, све представљају добру основу
за даље усавршавање“, кажу три будуће дизајнерке.
Техничка школа „Дрвоарт“ се налази у самом срцу града,
нуди савремене програме и пружа ученицима могућност да
развијају своју креативност и вештине кроз практичан рад у
компанијама, али и да своје умеће покажу на међународним
сајмовима. Недавно су своје вештине показали на Недељи
Бесплатна публикација о запошљавању

дизајна у Милану и Сајму индустријског дизајна у Мадриду,
а редовни су учесници београдског Сајма намештаја и Сајма
хортикултуре.
„Имамо атрактивне смерове, као што су дрворезбар
или техничар за пејзажну архитектуру, а имамо и занатске
смерове, као што су техничар за обликовање намештаја,
техничар за финалну обраду дрвета, столар, тапетар... Наши
програми пружају могућност свим ученицима, без обзира
на успех у основној школи, да пронађу себе. Настојимо да
ученицима обезбедимо добру праксу и то код произвођача,
били страни или домаћи, који добро послују, како би из школе изашли са свим неопходним компетенцијама. Оформили
смо већ чувено Дизајн игралиште, са партнерским школама

Самоуслужни систем
Младима при доношењу исправне одлуке највише недостају управо информације, било да бирају занимање, школу
или факултет. Центри за професионално информисање и
саветовање (ЦИПС) замишљени су као самоуслужни систем, са великим бројем информација за различите циљне
групе, које корисници са лакоћом могу претраживати. Подаци су доступни у електронској и штампаној форми, опремљени садржајима и инструкцијама за претраживање.
На располагању су и апликације за самоинформисање и
самопроцену професионалних интересовања. Корисници
могу постављати питања и добити помоћ од саветника за
каријерно информисање, а по потреби заказати и индивидуално психолошко саветовање за планирање каријере.
из Европе и београдском Школом за дизајн. Ученици недељу
дана израђују прототипе намештаја које касније излажу на
бројним манифестацијама“, каже професор Техничке школе
„Дрвоарт“ Владимир Ивановић, док професорка Зорица
Бајић додаје да се пракса за ученике пејзажне архитектуре
остварује у сардњи са Градским зеленилом, а за старије ученике у агенцијама за уређење простора.
Веома заинтересована за смер пејзажне архитектуре је
и четрнаестогодишња Милица, која је са мамом пажљиво
слушала шта ученици ове школе имају да кажу.
„Желим да постанем архитекта, али се након овога што
сам видела данас све више везујем за пејзажну архитектуру,
јер сам одмалена веома везана за природу“, каже ова ученица чија је прва жеља била гимназија, али како њена мама
каже: „Времена су тешка. Треба имати занат у рукама,
изабрати неку добру школу, која ће поред тога пружити солидну основу за потенцијалне студије. Моја старија ћерка је
завршила гимназију, почела да студира и одустала. Сада је у
врло деликатном положају“.
Александра Бачевић
17.06.2015. | Број 626 |
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ЛАКШЕ ДО ПОСЛА Актуелни послови на одређено време

КАКО ДА ЗАРАДИТЕ ПРЕКО ЛЕТА

Тренутно највише посла има за бераче воћа на југу Србије и оператере у колцентрима. Наши неимари тражени у Шведској, Данској, Немачкој, Швајцарској и
Ирској. Дневнице се крећу од 1.200 динара до 40 евра

Т

оком лета постају актуелни послови на одређено време
или сезонски послови. Тренутно највише посла има за
бераче воћа на југу Србије и оператере у кол-центрима. Пица-мајстори се траже у више градова, а наши
неимари су тражени у Шведској, Данској, Немачкој, Швајцарској и Ирској. Посла има и за жене и за мушкарце, а дневнице
се крећу од 1.200 динара до 40 евра, у зависности од тога
да ли поседују неки мајсторски занат или само физикалишу.
„У пољопривреди се ради од осам до десет сати, а газде по сату плаћају у просеку око 150 динара. На орезивању
и садњи воћа и окопавању поврћа нема поделе на мушки
и женски посао, сви раде све, а најбоље су плаћени возачи
трактора. Вредни људи не бирају посао да би зарадили. До
краја октобра у пољопривреди ће бити посла за око 3.000
сезонаца“, каже Слободан Илић, председник Скупштине
Асоцијације пољопривредника. Ове године најисплативије
ће бити брање малина, јер се очекује да ће ово воће вредети
више од два евра по килограму.
Горан Родић, из Грађевинске коморе Србије, наглашава да се у грађевинарству дневнице крећу од 25 до 60 евра,
а посао у овој области сваке године добије око 40.000 људи.
„За мајсторе и квалификованије раднике дневнице су
између 35 и 40 евра. Паркетар може да заради и више, јер је
цена до 12 евра по квадрату. Физички радници који раде на
мешалици или сличне послове зарађују до 17 евра дневно и
храну. Добри зидари, тесари, молери, фасадери, паркетари и
керамичари у иностранству могу да зараде 3.000 до 4.000
евра месечно“, објашњава Родић. Према његовим речима,
наши неимари су тражени у Шведској, Данској, Немачкој,
Швајцарској и Ирској.
„Држава би требало да са свим тим земљама потпише
деташмане какав имамо само са Немачком, како ти људи не
би радили на црно за сићу“, закључује Родић.

Сезонски послови у иностранству
Сезонски послови најчешћи су у туризму и угоститељству,
иако квалификовани кувари и конобари имају изгледа и
за сталан посао, нарочито ако су раније одрадили сезону
и показали се. Тако у 35 одсто случајева образовање као
услов није било наведено, док су послодавци подједнако
тражили оне са средњом и високом стручном спремом. У
готово 80 одсто случајева тражило се познавање језика, при чему је 61 одсто послодаваца тражило напредно
знање енглеског, а 21 посто немачког.
Норвешка - стручњаци у црпљењу нафте и плина, грађевински техничари и инжењери, ИТ стручњаци, кувари и
пекари.
Немачка - сектор неге старијих и деце, радници у угоститељству и техничким занимањима, електричари, електроинсталатери и водоинсталатери.
Аустрија - повећане потребе за квалификованим конобарима и куварима током зимске туристичке сезоне.
Данска - у пограничном подручју Данске и Шведске концентрисана је фармацеутска индустрија и биотехнологија
и повећане су потребе за радницима у том сектору; у
Шведској је повећана потражња за куварима и зидарима.
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У Србији су тренутно најтраженији радници у кол-центрима, пицеријама и комерцијалисти, кажу у Омладинској
задрузи „Булевар“. У искључиво летње послове спадају
дељење рекламног материјала, селидбе архиве, грађевинског материјала, али и намештаја. Тражени су и радници у
угоститељству, за рад у ресторанима, хотелима, помоћни
радници у шанковима и кухињама.
„Сезонски послови почињу да се обављају од априла и
трају до октобра. Сви послови преко задруге су краћег карактера, али има и оних од неколико месеци. Дневница варира
у зависности од врсте посла, па може бити од 1.200 до 2.500
динара, за посао од 8 до 10 сати. Главни критеријум на основу којег млади прихватају посао је висина дневнице, без обзира на врсту посла“, наглашава Бреда Милић, директорка
ОЗ „Булевар“.
Када је берба воћа у питању посла има, али се и поред
чињенице да се може зарадити и до 1.000 евра месечно, млади слабо опредељују за овакву врсту посла.
„Сезонско брање воћа је веома актуелно, али одзив је
слаб. Тренутно се беру јагоде, малине и трешње, а ускоро ће
бити берба купина и јабука. Послови се најчешће обављају
у јужној Србији, а цена је 150 динара по сату. Да нема пензионера и припадника ромске популације, не би имао ко да
обере воће“, истиче Слободан Илић, председник Скупштине
Асоцијације пољопривредника.
Закон не познаје категорију „сезонски послови“, па их ни
Национална служба за запошљавање не региструје као такве. Због тога је немогуће установити који је удео сезонских
послова у укупној маси рада на одређено време, кажу у НСЗ.
Занимљив је податак да, за разлику од ранијих година,
како кажу у Грађевинској комори Србије, нема значајних
послова које могу да понуде.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

У ОВОМ БРОЈУ

527
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
Б Е О Г РА Д
ГРАДСКА ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ
УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
11000 Београд, Кнеза Милоша 69
тел. 011/2061-720

Стручни сарадник за послове месне
самоуправе

на одређено време до повратка запосленог са
боловања, у Одељењу за друштвене делатности и
месну самоуправу
УСЛОВИ: ВСС, једна година радног стажа; положен државни стручни
испит. Осим наведених услова, кандидат треба да испуњава и услове утврђене чланом 6 Закона о радним односима у државним органима. Уз пријаву и биографију кандидат подноси: оверену копију
дипломе, доказ о радном стажу, извод из матичне књиге рођених,
уверење о држављанству Републике Србије, уверење о здравственом стању и уверење да није осуђиван за кривична дела на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело
које га чини неподобним за обављање послова у државном органу.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
УСТАВНИ СУД
На основу члана 17 став 3 Уредбе о спровођењу интерног и јавног
конкурса за попуњавање радних места у државним органима
(„Службени гласник РС“, бр. 41/07 и 109/09) и члана 2 Правилника о
спровођењу интерног и јавног конкурса за попуну положаја и извршилачких радних места у Стручној служби Уставног суда Су, број
145/08 од 29. маја 2008. године, Уставни суд оглашава
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА
I Орган у коме се раднo местo попуњава: Уставни суд, Београд,
Булевар краља Александра 15.
II Положај који се попуњава

1. Саветник Уставног суда - секретар
комисије, Служба за нормативну контролу
и друге поступке, Стручна служба Уставног
суда - четврта група положаја
1 извршилац

Опис послова: обавља стручне послове за потребе комисије;
усклађује и координира рад између председника комисије и запослених у Служби који припремају материјале за рад и одлучивање
комисије; одговара за припрему и учествује у припреми материјала за седнице комисије и стара се о њиховом благовременом достављању; води записник на седницама комисије и одговара за
израду записника; поступа по закључцима комисије Суда. Обавља
и следеће послове: припрема, анализира и обрађује најсложенија
уставноправна питања из надлежности Уставног суда; води поступак у предметима за које Суд није надлежан; по налогу и овлашћењу
судије известиоца, предузима радње у претходном поступку пред
Судом; врши стручну обраду најсложенијих предмета из надлежности Суда и предмета у којима је потребно заузимање правних
ставова Уставног суда и изграђивање судске праксе; врши стручну обраду предмета из надлежности Уставног суда који се односе
на поступак за оцењивање уставности и законитости општих аката, поступак за оцену уставности закона пре његовог проглашења,
поступак одлучивања о одлагању ступања на снагу одлуке органа
аутономне покрајине, поступак решавања сукоба надлежности,
поступак одлучивања о изборним споровима, поступак одлучивања
о забрани рада политичке странке, синдикалне организације, удружења грађана или верске заједнице, поступак одлучивања о повреди Устава од стране председника Републике; учествује у припреми
предлога одлука и реферата у предметима у којима је обрађивач
и припрема нацрте одлука, решења и других аката за Редакциону
комисију и друга радна тела Суда; припрема извештаје, информације и друге аналитичке материјале о стању и проблемима остваривања уставности и законитости и анализе на основу којих Уставни
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суд указује Народној скупштини на потребу предузимања других
мера ради заштите уставности и законитости и људских и мањинских права и слобода; припрема материјале и писма која Уставни
суд упућује учесницима у поступку, државним и другим органима
и организацијама; по налогу председника Уставног суда, секретараУставног суда или руководиоца Службе учествује у изради нацрта општих аката које доноси Уставни суд; учествује у припреми и
раду саветовања, консултација и других активности Уставног суда;
припрема информативно-аналитичке материјале из области уставно-судске заштите, као предлоге и мишљења за потребе Уставног
суда; обавља и друге послове у складу са закључцима Уставног суда
и његових радних тела, као и друге послове по налогу секретара
Уставног суда и руководиоца Службе.
УСЛОВИ: правни факултет, што подразумева стечено високо образовање 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 правосудни или
државни стручни испит, најмање девет година радног искуства у
струци, уз познавање више правних области, знање енглеског или
другог светског језика и рада на рачунару (Word, Internet).
Стручна оспособљеност, знања и вештине које се проверавају у
изборном поступку: познавање уставноправног система и организације власти у Републици Србији, прописа којима се уређују надлежност, организација и рад Уставног суда и прописа из других области
права провериће се писмено и усмено, логичко и аналитичко резоновање, способност комуникације и креативност провериће се усмено, знање енглеског или другог светског језика провериће се увидом
у доказ о знању тог језика, а знање рада на рачунару увидом у доказ
о знању рада на рачунару или практичном провером на рачунару
уколико овај доказ не поседује.
III Место рада: Београд, Булевар краља Александра 15
IV Услови на положају: држављанство Републике Србије, да је
учесник конкурса пунолетан, да учесник конкурса није осуђиван
на казну затвора од најмање шест месеци и да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже
повреде дужности из радног односа.
V Трајање рада на положају: рад на положају траје пет година.
VI Рок за подношење пријава на конкурс и садржина пријаве: Рок за подношење пријава је 8 дана и почиње да тече наредног
дана од дана оглашавања јавног конкурса у периодичном издању
огласа Националне службе за запошљавање. Пријава на конкурс
садржи име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу
становања, број телефона, податке о образовању, податке о врсти
и дужини радног искуства с кратким описом послова на којима је
кандидат радио до подношења пријаве на конкурс и одговорностима на тим пословима, податке о стручном усавршавању и податке о
посебним областима знања.
VII Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: уверењe
о држављанству; извод из матичне књиге рођених; дипломa или
уверењe којим се потврђује стручна спрема; уверење о положеном
правосудном или државном стручном испиту за рад у државним
органима; доказ о најмање девет година радног искуства у струци
(потврда, решење и други акти којима се доказује на којим пословима и са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство); доказ о знању енглеског или другог светског језика
(сертификати, дипломе, потврде о положеном испиту на студијама,
потврде о завршеној обуци); доказ о знању рада на рачунару и радна књижица. Кандидати са положеним правосудним испитом уместо
доказа о положеном државном стручном испиту подносе доказ о
положеном правосудном испиту. Учесник јавног конкурса за попуну
положаја који нема положен државни стручни испит дужан је да
достави доказ о положеном државном стручном испиту у року од 20
дана од дана истека рока за подношење пријава на јавни конкурс.
Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији која је оверена код јавног бележника, односно у општини или у суду. 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.
VIII Адреса на коју се подносе пријаве: Уставни суд, Београд,
Булевар краља Александра 15, са назнаком: „За јавни конкурс за
попуњавање положаја“.
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IX Лице које је задужено за обавештења о конкурсу: Севера
Марковић, тел: 011/285-5064.
X Напомене: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или
непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени
докази у оригиналу или фотокопији овереној код јавног бележника,
односно у општини или у суду, биће одбачене. Овај оглас објављује
се на интернет презентацији Уставног суда, на порталу е-управе, на
огласној табли, интернет презентацији и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

ЈАГОДИНА
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ

35210 Свилајнац, Светог Саве 102

Послови пореске евиденције

у Одсеку локалне пореске администрације, у
Одељењу за буџет и финансије, на одређено време
од 4 месеца, због повећаног обима посла
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, кандидат
треба да испуњава и следеће услове: да је држављанин Републике
Србије, средње образовање у трајању од четири године (IV степен
стручне спреме) економског, правног, пољопривредног смера и 1
година радног искуства са прописаном стручном спремом, положен
државни стручни испит, да има општу здравствену способност, да
није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за
обављање послова у државном органу. Пријаве са овереним доказима о испуњавању услова огласа (оверена фотокопија дипломе,
извод из матичне књиге рођених уверење о држављанству, уверење
о здравственом стању, уверење да није осуђиван за кривично дело
на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво
дело које га чини неподобним за обављање послова у државном
органу), могу се поднети у року од 8 дана од дана објављивања
огласа, на горенаведену адресу, са назнаком: „За оглас“. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Извршилац за комуналне послове

у Одељењу за урбанизам, изградњу, комуналне
и имовинско-правне послове Општинске управе
Општине Свилајнац, на одређено време од 6 месеци
због повећаног обима посла
УСЛОВИ: да је кандидат држављанин Републике Србије, високо
образовање стечено на основним академских студијама у обиму
од 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на
студијама у трајању до три године - више образовање правне или
економске струке, 1 година радног искуства са прописаном стручном спремом, положен државни стручни испит, 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. Пријаве са овереним доказима о испуњавању услова огласа (оверена
фотокопија дипломе, извод из матичне књиге рођених, уверење о
држављанству, уверење о здравственом стању, уверење 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), могу се поднети у року од 8 дана од
дана објављивања огласа, на горенаведену адресу, са назнаком: „За
оглас“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

КОСОВСК А МИТРОВИЦ А
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП КОСОВО И МЕТОХИЈА
ОПШТИНА ЛИПЉАН
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН
38232 Липљан, Улпијана 7
тел. 049/347-831

Директор ЈКП „Братство“ Липљан
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама другог степена мастер академске студије, односно на основним студијама у трајању
од најмање 4 године - дипломирани економиста, дипломирани правБесплатна публикација о запошљавању

ник или дипломирани еколог; да кандидат има најмање једну годину
рада у струци на руководећем положају; да није осуђиван за кривично дело против привреде, правног саобраћаја и службене дужности; да му није изречена мера безбедности забране обављања
делатности која је претежна делатност Јавног предузећа. Рок за
подношење пријава је 15 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“. Докази који се прилажу уз пријаву: извод из матичне
књиге рођених, уверење о држављанству, доказ о стручној спреми
(диплома или уверење), доказ о радном искуству, уверење да кандидат није осуђиван на условну или безусловну казну за кривична
дела против привреде, правног саобраћаја или службене дужности
(потврда полицијске управе), уверење да кандидату није изречена
мера безбедности забране обављања претежне делатности јавног
предузећа (потврда Привредног суда). Сви докази се прилажу у
оригиналу или фотокопији која је оверена код надлежног органа.
Изборни поступак спроводи комисија за именовање, усменим разговором са кандидатима. Усменим разговором врши се провера познавања функционисања јавног предузећа, обављање делатности од
општег интереса и провера познавања функционисања локалне
самоуправе. Адреса на коју се подносе пријаве за јавни конкурс:
Улпијана 7, 38232 Липљан, са назнаком: Пријава на јавни конкурс за
именовање директора Јавног предузећа „Братство“ Липљан. Неблаговремене, неразумљиве и непотпуне пријаве неће се разматрати.
Лице задужено за контакт: Декић Милорад, председник комисије,
тел. 049/347-831.

К РА Г У Ј Е В А Ц
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ РАЧА

34210 Рача, Карађорђева 48
тел. 034/751-175

Грађевински инспектор
УСЛОВИ: високо образовање у области грађевинских наука 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 високим образовањем
одговарајуће струке, односно смера, на студијама другог степена
архитектуре (мастер академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно дипломирани инжењер архитектуре или високо образовање на студијама првог степена грађевинске или архитектонске
струке, односно виша школска спрема архитектонске или грађевинске струке, положен испит за рад у органима државне управе, познавање рада на рачунару, најмање 3 година радног искуства у струци,
лиценца инжењерске коморе Републике Србије, да је држављанин
Републике Србије, општа здравствена способност и да кандидат није
осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора у трајању
од најмање шест месеци или за кривично дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу.
ОСТАЛО: Уз пријаву на оглас кандидат прилаже: оверену фотокопију дипломе о стручној спреми; доказ да има најмање 3 године
радног искуства у струци; лиценцу Инжењерске коморе Републике
Србије; уверење да није осуђиван за кривично дело на безусловну
казну затвора у трајању од најмање 6 месеци или за кажњиво дело
које га чини неподобним за обављање послова у државном органу,
уверење о општој здравственој способности, уверење о положеном
испиту за рад у органима државне управе и уверење о познавању
рада на рачунару. Пријаве са комплетном документацијом доставити у коверти са назнаком: „Пријава на оглас за попуну радног
места: грађевински инспектор у Општинској управи Рача“, на шалтеру писарнице Општинске управе Општине Рача или препоручено
поштом, на адресу: Општинска управа Општине Рача, Карађорђева 48, 34210 Рача. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговрене и непотпуне
пријаве неће се узимати у разматрање.

Посао се не чека,
посао се тражи
17.06.2015. | Број 626 |
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ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ И
ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
34000 Крагујевац, Трг слободе 3
тел. 034/306-161

Извршилац за послове обезбеђења
објеката, лица и скупова

на одређено време до 12 месеци, у Градској
управи за опште и заједничке послове, у Сектору
за заједничке послове, Одељење за обезбеђење,
одржавање и помоћно-техничке послове
7 извршилаца
УСЛОВИ: Законом о радним односима у државним органима, чланом
6, прописано је да се у радни однос у државни орган може примити
лице које испуњава следеће услове: да је држављанин Републике
Србије; да је пунолетно; да има општу здравствену способност, да
има прописану стручну спрему, да није осуђивано за кривично дело
на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чине неподобним за обављање послова у државном
органу и да испуњава друге услове утврђене законом, другим прописима или актом о систематизацији радних места у органу. Поред
услова који су предвиђени чланом 6 Закона о радним односима у
државним органима, потребно је да кандидат испуњава и посебне услове, који су утврђени Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Градској управи за опште и
заједничке послове, и то: завршена техничка, економска или друга
средња школа природног, друштвеног или техничког смера, четврти
степен стручне спреме, положен испит за рад у органима државне
управе и најмање 6 месеци радног искуства на пословима обезбеђења.

Портир

на одређено време до 12 месеци, у Градској
управи за опште и заједничке послове, у Сектору
за заједничке послове, Одељење за обезбеђење,
одржавање и помоћно-техничке послове
УСЛОВИ: Законом о радним односима у државним органима, чланом
6, прописано је да се у радни однос у државни орган може примити
лице које испуњава следеће услове: да је држављанин Републике
Србије; да је пунолетно; да има општу здравствену способност, да
има прописану стручну спрему, да није осуђивано за кривично дело
на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чине неподобним за обављање послова у државном
органу и да испуњава друге услове утврђене законом, другим прописима или актом о систематизацији радних места у органу. Поред
услова који су предвиђени чланом 6 Закона о радним односима у
државним органима, потребно је да кандидат испуњава и посебне
услове, који су утврђени Правилником о унутрашњој организацији и
систематизацији радних места у Градској управи за опште и заједничке послове, и то: завршен трећи степен школе техничког или
друштвеног смера и најмање 6 месеци радног искуства.

Извршилац за достављање аката,
материјала и поште

на одређено време до 12 месеци, у Градској управи
за опште и заједничке послове, у Сектору за
заједничке послове - Писарница
УСЛОВИ: Законом о радним односима у државним органима, чланом
6, прописано је да се у радни однос у државни орган може примити
лице које испуњава следеће услове: да је држављанин Републике
Србије, да је пунолетно, да има општу здравствену способност, да
има прописану стручну спрему, да није осуђивано за кривично дело
на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чине неподобним за обављање послова у државном
органу и да испуњава друге услове утврђене законом, другим прописима или актом о систематизацији радних места у органу. Поред
услова који су предвиђени чланом 6 Закона о радним односима у
државним органима, потребно је да кандидат испуњава и посебне
услове, који су утврђени Правилником о унутрашњој организацији и
систематизацији радних места у Градској управи за опште и заједничке послове, и то: завршена гимназија, економска, техничка или
друга средња школа природног, друштвеног или техничког смера,
четврти степен стручне спреме, положен испит за рад у органима
државне управе и најмање 6 месеци радног искуства у струци. При-
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ликом одлучивања о избору кандидата узеће се у обзир одредбе
Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са
инвалидитетом („Службени гласник Републике Србије“, број 39/09
и 32/13).
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидати су дужни да поднесу следеће доказе о испуњености услова: оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, извод из матичне књиге рођених, уверење о
држављанству, уверење о положеном државном стручном испиту,
уверење да се против кандидата не води истрага (основни суд), уверење 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 (МУП
РС, Полицијска управа Крагујевац), оригинал лекарског уверења и
доказ о радном искуству. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узимати у разматрање. Пријаве са доказима о испуњености услова достављају се у року од 8 дана од дана објављивања огласа, на
горенаведену адресу.

ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ
34000 Крагујевац, Трг слободе 3
тел. 034/306-161

Извршилац за студијско-аналитичке
послове у области пружања подршке
инвестицијама у привреди

на одређено време до 12 месеци, у Градској управи
за привреду, Одељење за привреду и подршку нових
инвестиција
УСЛОВИ: Законом о радним односима у државним органима, чланом
6, прописано је да се у радни однос у државном органу може примити лице које испуњава следеће услове: да је држављанин Републике
Србије, да је пунолетно; да има општу здравствену способност, да
има прописану стручну спрему; да није осуђивано за кривично дело
на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном
органу, да испуњава друге услове утврђене законом, другим прописима или актом о систематизацији радних места у органу. Поред
услова који су предвиђени Законом о радним односима у државним
органима, чланом 6, потребно је да кандидат испуњава и посебне
услове, који су утврђени Правилником о унутрашњем уређењу и
систематизацији радних места у Градској управи за привреду, и то:
стечено високо образовање из правне, економске или техничко-технолошке научне области на основним академским студијама у обиму
од 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године, положен испит за рад у органима државне управе, најмање 1 година радног искуства у струци.
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидати су дужни да поднесу следеће доказе
о испуњености услова огласа: оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, извод из матичне књиге рођених, уверење
о држављанству, уверење о положеном државном стручном испиту, уверење да се против пријављеног кандидата не води истрага
(основни суд), уверење 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 (МУП РС, Полицијска управа Крагујевац), оригинал лекарског уверења, доказ о радном искуству у струци. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве са доказима о испуњености услова достављају се у року од 8 дана од дана
објављивања, на горенаведену адресу.

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом
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ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ
34000 Крагујевац, Трг слободе 3
тел. 034/306-161

Извршилац за нормативно - правне
послове

на одређено време до 12 месеци, у Градској управи
за инвестиције, Служба за финансијско-правне
послове
УСЛОВИ: Законом о радним односима у државним органима, чланом
6, прописано је да се у радни однос у државни орган може примити
лице које испуњава следеће услове: да је држављанин Републике
Србије, да је пунолетно, да има општу здравствену способност, да
има прописану стручну спрему, да није осуђивано за кривично дело
на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном
органу и да испуњава друге услове утврђене законом, другим прописима или актом о систематизацији радних места у органу. Поред
услова који су предвиђени Законом о радним односима у државним
органима, члан 6, потребно је да кандидат испуњава и посебне услове, који су утврђени Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Градској управи за инвестиције, и то:
стечено високо образовање из правне научне области на основним
академским студијама у обиму од 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким струковним студијама,
односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, положен испит за рад у органима државне управе, најмање 1
година радног искуства у струци.

Извршилац за послове имплементације
инвестиција

на одређено време до 12 месеци, у Градској
управи за инвестиције, Одељење за реализацију
инвестиција
УСЛОВИ: Законом о радним односима у државним органима, чланом
6, прописано је да се у радни однос у државни орган може примити
лице које испуњава следеће услове: да је држављанин Републике
Србије, да је пунолетно, да има општу здравствену способност, да
има прописану стручну спрему, да није осуђивано за кривично дело
на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном
органу и да испуњава друге услове утврђене законом, другим прописима или актом о систематизацији радних места у органу. Поред
услова који су предвиђени Законом о радним односима у државним
органима, члан 6, потребно је да кандидат испуњава и посебне услове, који су утврђени Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Градској управи за инвестиције, и то:
стечено високо образовање из правне, економске или техничко-технолошке научне области на основним академским студијама у обиму
од 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године, положен испит за рад у органима државне управе, најмање 1 година радног искуства у струци.

Извршилац за послове праћења
реализације инвестиције по фазама

на одређено време до 12 месеци, у Градској управи
за инвестиције, Служба за надзор реализације
инвестиција
УСЛОВИ: Законом о радним односима у државним органима чланом
6 прописано је да се у радни однос у државни орган може примити
лице које испуњава следеће услове: да је држављанин Републике
Србије, да је пунолетно, да има општу здравствену способност, да
има прописану стручну спрему, да није осуђивано за кривично дело
на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном
органу и да испуњава друге услове утврђене законом, другим прописима или актом о систематизацији радних места у органу. Поред
услова који су предвиђени Законом о радним односима у државним
органима, чланом 6, потребно је да кандидат испуњава и посебне
услове, који су утврђени Правилником о унутрашњем уређењу и
систематизацији радних места у Градској управи за инвестиције, и
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то: стечено високо образовање из техничко - технолошке научне
области на основним академским студијама у обиму од најмање 180
ЕСПБ бодова или струковним студијама (наведене научне области),
односно завршен први степен на основним студијама или више
образовање на основним студијама у трајању до три године, положен испит за рад у органима државне управе и најмање 1 година
радног искуства у струци.

Извршилац за послове надзора
реализације инвестиција

на одређено време до 12 месеци, у Градској управи
за инвестиције, Служба за надзор реализације
инвестиција
УСЛОВИ: Законом о радним односима у државним органима чл. 6
прописано је да се у радни однос у државни орган може примити
лице које испуњава следеће услове: да је држављанин Републике
Србије, да је пунолетно, да има општу здравствену способност, да
има прописану стручну спрему, да није осуђивано за кривично дело
на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном
органу и да испуњава друге услове утврђене законом, другим прописима или актом о систематизацији радних места у органу. Поред
услова који су предвиђени Законом о радним односима у државним
органима, чл. 6, потребно је да кандидат испуњава и посебне услове, који су утврђени Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Градској управи за инвестиције, и то: стечено високо образовање из техничко - технолошке научне области
на основним академским студијама у обиму од 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним
студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање
четири године, положен испит за рад у органима државне управе,
најмање 1 година радног искуства у струци.
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидати су дужни да поднесу следеће доказе
о испуњености услова огласа: оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, извод из матичне књиге рођених, уверење
о држављанству, уверење о положеном државном стручном испиту, уверење да се против пријављеног кандидата не води истрага
(основни суд), уверење 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 (МУП РС, Полицијска управа Крагујевац), оригинал лекарског уверења и доказ о радном искуству у струци. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве са доказима о испуњености услова достављају се у року од 8 дана од дана
објављивања огласа, на горенаведену адресу.

ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ
34000 Крагујевац, Трг слободе 3
тел. 034/306-161

Радно место за финансијскорачуноводствене послове

на одређено време до 12 месеци, у Градској
управи за финансије, Одељење за финансијскорачуноводствене послове
УСЛОВИ: Законом о радним односима у државним органима чланом
6, прописано је да се у радни однос у државном органу може примити лице које испуњава следеће услове: да је држављанин Републике
Србије; да је пунолетно, да има општу здравствену способност, да
има прописану стручну спрему, да није осуђивано за кривично дело
на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном
органу, да испуњава друге услове утврђене законом, другим прописима или актом о систематизацији радних места у органу. Поред
услова који су предвиђени чланом 6 Закона о радним односима у
државним органима, потребно је да кандидат испуњава и посебне
услове, који су утврђени Правилником о унутрашњој организацији и
систематизацији радних места у Градској управи за финансије, и то:
стечено високо образовање из научне области економске или правне
струке на основним академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од
17.06.2015. | Број 626 |
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најмање четири године, најмање 1 година радног искуства у струци,
положен државни стручни испит.
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидати су дужни да поднесу следеће доказе
о испуњености услова огласа: оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, извод из матичне књиге рођених, уверење
о држављанству, уверење о положеном државном стручном испиту, уверење да се против пријављеног кандидата не води истрага
(основни суд), уверење 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 (МУП РС, Полицијска управа Крагујевац), оригинал лекарског уверења, доказ о радном искуству у струци. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве са доказима о испуњености услова достављају се у року од 8 дана од дана
објављивања огласа, на горенаведену адресу.

К РА Љ Е В О
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА

36210 Врњачка Бања, Крушевачка 17

Извршилац на пословима контроле добара
у општој употреби
до 12 месеци, за рад у Општинској управи Општине
Врњачка Бања

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, 1 година радног искуства. Поред наведених услова, потребно је да кандидати испуњавају
опште услове предвиђене чл. 6 Закона о радним односима у државним органима („Сл. гласник РС“, бр. 48/91, 66/91, 44/98, 49/99, 34/01,
39/02 и 49/05), и то: да је држављанин РС, да је пунолетно лице,
да има општу здравствену способност, да има прописану стручну
спрему, да није осуђивано за кривично дело на безусловну казну
затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини
неподобним за обављање послова у државном органу, да испуњава друге услове утврђене законом, другим прописима или актом о
систематизацији радних места у органу. Пријаве на оглас са доказима о испуњавању услова подносе се Општинској управи Општине
Врњачка Бања, Крушевачка бр.17, у року од 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се разматрати.

ЛЕСКОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА ЛЕБАНЕ
16230 Лебане, Цара Душана 116
тел. 016/843-083

Заменик начелника Општинске управе
Лебане
на период од 5 година

УСЛОВИ: VII/1 степен, правни факултет; положен стручни испит за
рад у органима државне управе, 5 (пет) година радног искуства у
струци, CV, доказ о стручној спреми, уверење о радном искуству,
уверење о положеном стручном испиту за рад у органима државне
управе, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству,
доказ опште здравствене способности (лекарско уверење), уверење
да кандидати нису осуђивани за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које их
чини неподобним за обављање послова у државном органу. Рок за
пријављивање на оглас је 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве се подносе на адресу: Општина Лебане
- Општинском већу, са назнаком: „Пријава на оглас“, Цара Душана
116, 16230 Лебане. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће
разматрати.

ОПШТИНА ВЛАСОТИНЦЕ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

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

Заменик начелника Општинске управе
Општине Власотинце
на период од 5 година

УСЛОВИ: завршен правни факултет, положен испит за рад у органима државне управе, најмање 5 година радног искуства у струци
на истим или сличним пословима. Поред посебних услова, кандидат
треба да испуњава и услове из чл. 6 Закона о радним односима у
државним органима: да је држављанин Републике Србије, да има
општу здравствену способност, да није осуђиван за кривично дело
на безусловну казну затвора у трајању од најмање 6 месеци или
за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова
у државном органу. Уз пријаву са биографијом подносе се следећа
документа, у оригиналу или у овереној фотокопији: диплома о завршеном правном факултету, уверење о положеном државном стручном испиту, доказ о радном искуству у струци, уверење о држављанству Републике Србије, извод из матичне књиге рођених, уверење о
здравственом стању, уверење основног и вишег суда да против лица
није покренута истрага и да није подигнута оптужница (издато након
објављивања овог огласа), уверење полицијске управе да лице није
осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за
обављање послова у државном органу(издато након објављивања
овог огласа). Комплетну документацију слати на адресу: Општинско веће Општине Власотинце (секретару Већа), 16210 Власотинце,
Трг ослобођења 12, са назнаком: „Оглас за постављење заменика
начелника“. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“ и на сајту општине Власотинце. Рок
почиње да тече наредног дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“. Кандидати са положеним правосудним испитом
уместо доказа о положеном државном стручном испиту подносе
доказ о положеном правосудном испиту. Непотпуна и неблаговремена документација неће се узимати у разматрање.

ЛОЗНИЦ А
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

15320 Љубовија, В. Мишића 45
тел. 015/561-411

Посао се не чека,
посао се тражи
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Начелник Општинске управе
на период од 5 година

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен правни факултет,
положен стручни испит за рад у органима државне управе, најмање
5 година радног искуства у струци. Општи услови из члана 6 Закона о радним односима у државним органима („Службени гласник
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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РС“, бр. 48/91, 66/91, 44/98, 49/99, 34/01 и 39/02): да је кандидат
држављанин РС, да има општу здравствену способност, доказ о радном искуству, високу стручну спрему - дипломирани правник, да није
осуђиван за кривично дело које га чини неподобним за обављање
послова у државном органу, као и услови прописани чланом 54
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07).
Пријаве на оглас са доказима о испуњавању услова огласа подносе се у року од 8 дана од дана објављивања, на наведену адресу.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

стручни назив: социјални радник, психолог, педагог и дефектолог;
радно искуство на пословима заштите деце без родитељског старања и рада на примени социо-едукативних програма, сертификат
о успешно завршеној обуци по акредитованом програму за реализацију програма припреме за хранитељство; радно искуство у струци
најмање 5 година; познавање рада на рачунару; други општи услови
прописани законом.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

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: социјални радник, психолог, педагог и дефектолог,
радно искуство у струци најмање 5 година и други стручни радници
који имају звања из области друштвено-хуманистичких и медицинских наука и најмање 5 година радног искуства у установи за децу
без родитељског старања, сертификат о успешно завршеној обуци
по акредитованом програму за рад на основним стручним пословима, односно за рад са конкретном корисничком групом; познавање
рада на рачунару; други општи услови прописани законом.

15320 Љубовија, В. Мишића 45
тел. 015/561-411

Оглас објављен 29.04.2015. у публикацији „Послови“, за
радно место начелника Општинске управе Општине Љубовија, поништава се у целости.

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

Послови у Канцеларији за локални
економски развој
на одређено време до 31.10.2015. године

УСЛОВИ: дипломирани економиста са положеним стручним испитом
и једном годином радног искуства.

Послови у Канцеларији за младе

на одређено време до 31.10.2015. године
УСЛОВИ: висока стручна спрема, положен стручни испит и 1 година
радног искуства.

Послови буџетског рачуноводства и
извештавања
на одређено време до 31.10.2015. године

УСЛОВИ: виша стручна спрема економског смера, положен стручни
испит и 1 година радног искуства.

Послови заштите животне средине генерисање комуналног чврстог отпада
на одређено време до 31.10.2015. године

УСЛОВИ: ССС - хемијски техничар, положен стручни испит и 1 година радног искуства.
ОСТАЛО: Уз пријаву на оглас кандидати су дужни да доставе:
фотокопију дипломе, извод из матичне књиге рођених, уверење о
држављанству, уверење да се против лица не води кривични поступак, лекарско уверење. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања огласа у публикацији „Послови“ и на огласној табли.
Пријаве са доказима о испуњености услова из огласа подносе се на
адресу: Општинска управа Општине Ражањ, Трг Светог Саве 33,
37215 Ражањ. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

НОВИ СА Д
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ЦЕНТАР ЗА ПОРОДИЧНИ СМЕШТАЈ И УСВОЈЕЊЕ
НОВИ САД

Саветник за хранитељство

Административни радник
УСЛОВИ: образовање стечено у средњој школи; познавање рада на
рачунару; радно искуство у струци најмање 1 година; други општи
услови прописани законом. Рок за достављање пријава је 8 дана од
дана објављивања огласа. Пријаве са доказима о испуњавању услова доставити на адресу: Центар за породични смештај и усвојење
Нови Сад, 21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16, са назнаком
„За оглас”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Текст огласа објавити у публикацији Националне службе
за запошљавање „Послови”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ОПШТИНСКА УПРАВА

21265 Темерин, Новосадска 326
тел. 021/843-888

Послови радних односа и праћења рада
јавних установа
на одређено време, за период до 5 месеци, због
повећаног обима посла

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове за пријем у радни
однос предвиђене Законом и Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Општинској управи и то:
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,
високо образовање стечено на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије,
специјалистичке - струковне студије) у образовно-научном пољу
друштвено-хуманистичких наука, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године друштвеног смера - дипломирани правник, положен испит за рад у државним органима и 1 година
радног искуства. Непотпуне и неблаговремене молбе се неће разматрати. Пријаве треба поднети начелнику Општинске управе Општине Темерин, у року од осам дана од дана објављивања огласа.

www.nsz.gov.rs

21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16

Реализатор едукативних програма
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
Бесплатна публикација о запошљавању

Национална служба
за запошљавање
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ОПШТИНСКА УПРАВА ЖАБАЉ

21230 Жабаљ, Николе Тесле 45
тел. 021/210-2260, факс: 021/210-2268

Матичар

матичног подручја Ђурђево, на одређено време ради
замене привремено одсутног запосленог
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених чланом 6 Закона о радним односима у државним органима (да је
лице пунолетно, држављанин Републике Србије, да није осуђивано
за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци
или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу и да поседује општу здравствену способност),
кандидати морају испуњавати и посебне услове: стечено високо
образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке
струковне студије) у образовно-научном пољу друштвено-хуманистичких наука, односно на основним студијама у трајању од најмање
четири године друштвеног смера (VII/1 степен), положен посебан стручни испит за матичаре и овлашћење за обављање послова матичара, положен стручни испит за рад у органима државне
управе, познавање рада на рачунару и најмање три године радног
искуства или завршене основне академске студије у обиму од најмање 240 ЕСПБ и стечени стручни назив „дипломирани” са назнаком
звања првог степена академских студија из области друштвено-хуманистичких наука, положен посебан стручни испит за матичаре и
овлашћење за обављање послова матичара, положен стручни испит
за рад у органима државне управе, познавање рада на рачунару и
најмање једна година радног искуства у струци.
ОСТАЛО: Уз пријаву на оглас доставити доказ о стручној спреми,
положеном стручном испиту за рад у органима државне управе,
положеном посебном стручном испиту за матичаре, овлашћење за
обављање послова матичара, извод из матичне књиге рођених и
уверење о држављанству, уверење да лице није осуђивано, доказ
о стеченом радном искуству (фотокопија радне књижице и потврда
претходног послодавца на којим пословима је стечено радно искуство, у ком трајању и са којим степеном стручне спреме) и уверење о општој здравственој способности. Сва документа могу бити у
облику неоверених фотокопија, а изабрани кандидат ће бити у обавези да поднесе оригинална документа. Уверење о држављанству,
уверење да лице није осуђивано и уверење о општој здравственој
способности не могу бити старији од 6 месеци. Оглас остаје отворен
осам дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.

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

ција програма и пројеката; учествовање у раду Комисије за јавне
набавке; праћење и извештавање из делокруга рада одељења; контрола и фотокопирање докумената за плаћање; вођење аналитичке
евиденције реализације капиталних улагања; израда кварталних и
годишњих извештаја из надлежности одељења; финансијска реализација одобрених програма и пројеката; извештавање о извршеним плаћањима; одговара за благовремено, законито и квалитетно
обављање послова; одговоран је за правилну примену утврђених
метода рада и поступака; припрема информације и документацију
за израду тромесечних, шестомесечних и годишњих извештаја и
анализа из делокруга рада одељења; обављање осталих послова
по налогу директора, заменика директора, помоћника директора и
начелника одељења.
4. Услови потребни за заснивање радног односа: стечено
високо образовање из научне, односно стручне области економских
наука или у оквиру образовно-научног поља техничко-технолошких
наука на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије) или на основним студијама у трајању од
најмање четири године.
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 18. јуна 2015.
године, а истиче 25. јуна 2015. године.
8. Адреса на коју се подносе пријаве: Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине, Булевар Михајла Пупина 25,
21000 Нови Сад.
9. Име лица задуженог за давање обавештења о огласу:
Предраг Живановић, помоћник директора у Сектору за правне и
опште послове, телефон 021/4881-751 и Иванка Иличић, помоћник
директора у Сектору за финансијске и рачуноводствене послове,
телефон 021/4881-757
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); 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: 17. јун 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.

1. Орган у коме се радно место попуњава: Управа за капитална
улагања Аутономне Покрајине Војводине
2. Радно место које се попуњава:

Стручни сарадник за реализацију
плаћања и праћење капиталних улагања приправник
на одређено време до 12 месеци
1 извршилац

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом

3. Опис послова радног места: приправник се оспособљава да:
обавља мање сложене послове у одељењу; аналитичка евиден-
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА
Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад
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:

Виши стручни сарадник за правне послове
на неодређено време
1 извршилац

3. Опис послова радног места: извршава одређене сложене
послове из делокруга рада одељења; праћење прописа у вези са
делатношћу Управе; организује седнице и припрема материјале и
предлоге одлука за радна тела Управе; израда уговора на основу
којих се финансирају програми и пројекти; израда осталих уговора, протокола и споразума, као и других решења и одлука; израда
општих и појединачних правних аката Управе; вођење записника
са седница радних тела Управе; израда дописа и друге врсте кореспонденције из делокруга рада одељења; стручна обрада одређених
питања и давање мишљења из делокруга рада одељења; израда
извештаја из делокруга рада одељења и извештаја о раду одељења;
по потреби учествује у раду радних тела Управе; одговара за благовремено, законито и квалитетно обављање послова; учествује у
припреми материјала који се односи на доступност информација
од јавног значаја и пружање потребних одговора на посланичка
питања; објављује јавне позиве за подношење предлога пројеката за финансирање/суфинансирање; припрема информације и
документацију за израду тромесечних, шестомесечних и годишњих
извештаја и анализа из делокруга рада одељења; обављање осталих послова по налогу директора, заменика директора, помоћника
директора и начелника одељења.
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 и најмање 3 године радног стажа
у струци, односно на студијама првог степена (основне академске
студије) и 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 18. јуна 2015.
године, а истиче 25. јуна 2015. године.
8. Адреса на коју се подносе пријаве: Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине, Булевар Михајла Пупина 25,
21000 Нови Сад.
9. Име лица задуженог за давање обавештења о огласу:
Предраг Живановић, помоћник директора у Сектору за правне и
опште послове, телефон 021/4881-751.
Бесплатна публикација о запошљавању

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: 17. јун 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.

ПОЖ АРЕВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНА ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

12300 Петровац на Млави, Српских владара 165

Виши сарадник за послове писарнице
на одређено време од 6 месеци

УСЛОВИ: виша стручна спрема - виша економска (VI степен стручне спреме), три године радног искуства, положен државни стручни
испит. Уз пријаву на оглас доставити доказ: да је лице држављанин Републике Србије - уверење о држављанству, извод из матичне
књиге рођених, фотокопију личне карте (све странице), да има прописану стручну спрему (оверена фотокопија дипломе), доказ да има
прописано радно искуство (оверена фотокопија радне књижице),
уверење о општој здравственој способности (лекарско уверење),
уверење да се не води истрага, нити се спроводе истражне радње,
нити се води кривични поступак по оптужници и оптужном предлогу
који није правноснажно окончан, уверење да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или
за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у
државном органу. Оглас је отворен 8 дана од дана објављивања.
Пријаве на оглас са потребном документацијом слати на адресу:
Општинска управа, Српских владара 165, 12300 Петровац на Млави.

СМЕДЕРЕВО
ДРУШТВО ЗА ФИЗИЧКО-ТЕХНИЧКО И
ПРОТИВПОЖАРНО
ОБЕЗБЕЂЕЊЕ „ГОША БЕЗБЕДНОСТ“ Д.О.О.
11420 Смедеревска Паланка, Индустријска 70

Директор
Опис посла: самостално заступање, вођење и координација послова Друштва у складу са законом, оснивачким актом, утврђивање
предлога пословног плана Друштва, сазивање седнице Скупштине
Друштва, изграђивање и одржавање добрих пословних односа са
пословним партнерима, одређивање дана са којим се утврђује листа
чланова Друштва са правом на обавештење, дан утврђивања дивиденде и дан плаћања дивиденде, доношење нормативних аката у
складу са законом, одлучује о пријему и отпуштању радника.
УСЛОВИ: Поред општих услова утврђених законом, кандидат треба
да испуњава и следеће посебне услове: ВСС - факултет заштите од
пожара, факултет заштите на раду, економски факултет, факултет
безбедности, да има најмање 3 године искуства у руковођењу, да је
здравствено способан/на, да има положен стручни испит заштите
од пожара, да буде обучен/а у руковању ватреним оружјем, актив17.06.2015. | Број 626 |

17

Администрација и управа

но познавање рада на рачунару, да примењује усмене и писмене
комуникацијске вештине. Потребни документи (уверења и овере не
могу бити старији од 6 месеци): биографија са фотографијом (CV),
уверење о држављанству Републике Србије, уверење о положеном
стручном испиту ЗОП-а, уверење да кандидат није осуђиван за кривично дело или привредни преступ неспојив са дужношћу директора, оверена копија дипломе о завршеној стручној спреми, уверење
о радном стажу (оверена копија радне књижице), уверење да се
против кандидата не води кривични поступак, дозвола за ватрено оружје издата од надлежног органа МУП-а Републике Србије и
уверење да је обучен/а у руковању ватреним оружјем издато од
надлежног органа. Конкурс остаје отворен до 26.06.2015. године.
Локација: Смедеревска Паланка. Избор кандидата за директора ће
извршити комисија формирана од Скупштине оснивача Друштва, на
основу приспелих пријава. У колико сте заинтересовани за наведено
радно место, молимо Вас да пошаљете свој CV на и-мејл: bezbedno@
open.telekom.rs, а сва потребна документа слати на адресу: „Гоша
безбедност“ д.о.о. Смедеревска Паланка, Индустријска 70, са напоменом: „За конкурс - Директор ДОО“. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узети у разматрање. О исходу конкурса биће обавештен само ужи круг кандидата који испуњавају услове конкурса.

СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ОПШТИНА ШИД
ОПШТИНСКА УПРАВА
НАЧЕЛНИК
22240 Шид, Карађорђева 2
тел. 022/712-122

Руководилац Одељења за финансије

на одређено време до 31. августа 2015. године
УСЛОВИ: високо образовање стечено у образовно-научном пољу
економских или правних наука на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије,
специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године - дипломирани економиста
или дипломирани правник, 3 године радног искуства са прописаном
стручном спремом, познавање рада на рачунару и положен стручни
испит.

Извршилац за послове месних заједница
на одређено време до 31. августа 2015. године

УСЛОВИ: ССС правног, економског смера или гимназија, 1 година
радног искуства са прописаном стручном спремом, познавање рада
на рачунару, положен стручни испит.

Возач у Кабинету председника општине
на одређено време до 31. августа 2015. године

УСЛОВИ: основна школа, возачки испит Б категорије, 1 година радног искуства

Извршилац за пољопривреду

на одређено време до 31. августа 2015. године
УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама првог степена у
области економских или техничко-технолошких наука (основне академске, односно струковне студије у трајању од три године), односно на студијама у трајању до три године - више образовање, економиста или инжењер пољопривреде, 1 година радног искуства са
прописаном стручном спремом, познавање рада на рачунару, положен државни стручни испит.

Шеф Одсека за локални економски развој
на одређено време до 31. августа 2015. године

УСЛОВИ: ССС, IV степен, гимназија општег смера, 3 године радног
искуства са прописаном стручном спремом, познавање рада на рачунару, положен државни стручни испит.
ОСТАЛО: Поред наведених услова кандидат треба да испуњава и
опште услове, и то: држављанство Републике Србије, да је пунолетан, да има прописану стручну спрему, да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или
за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова
у државном органу. Уз пријаву о испуњавању услова огласа, кан-
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дидати треба да доставе и следеће доказе: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, диплому о стручној спреми,
уверење надлежног суда да нису осуђивани за наведено кривично
дело. Лекарско уверење о здравственој способности доставља се
након доношења одлуке о избору кандидата. Рок за пријаву на оглас
је 8 дана од дана објављивања. Пријаве на оглас доставити на адресу Општинске управе Општине Шид.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ШИД, ОПШТИНСКА УПРАВА
НАЧЕЛНИК
Шид, Карађорђева 2

Радни однос се заснива на одређено време до
31. августа 2015. године, за радна места:

Извршилац за административне послове
2 извршиоца

УСЛОВИ: ССС (IV степен правног или економског смера, биротехничар или гимназија), 1 година радног искуства са прописаном стручном спремом, општа психолошка способност за рад са странкама,
познавање рада на рачунару, положен државни стручни испит.
Поред наведених услова кандидат треба да испуњава и опште услове, и то: држављанство Републике Србије, да је пунолетан, да има
прописану стручну спрему, да није осуђиван за кривично дело на
безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело
које га чини неподобним за обављање послова у државном органу.

Извршилац писарнице
УСЛОВИ: ССС (IV степен правног, економског смера или гимназије),
1 година радног искуства са прописаном стручном спремом, познавање рада на рачунару, положен државни стручни испит. Поред
наведених услова кандидат треба да испуњава и опште услове, и то:
држављанство Републике Србије, да је пунолетан, да има прописану
стручну спрему, да није осуђиван за кривично дело на безусловну
казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га
чини неподобним за обављање послова у државном органу.

Достављач
2 извршиоца

УСЛОВИ: основно образовање, држављанство Републике Србије, да
је кандидат пунолетан, да има прописану стручну спрему, да није
осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за
обављање послова у државном органу.

Спремачица
УСЛОВИ: основно образовање, држављанство Републике Србије, да
је кандидат пунолетан, да има прописану стручну спрему, да није
осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за
обављање послова у државном органу.

Извршилац за послове издвојеног шалтера
поште
УСЛОВИ: ССС (IV степен економског, правног, пољопривредно-машинског смера или електротехничар рачунара), 1 година радног
искуства са прописаном стручном спремом, општа психолошка способност за рад са странкама, познавање рада на рачунару, положен
државни стручни испит. Поред наведених услова кандидат треба да
испуњава и опште услове, и то: држављанство Републике Србије, да
је пунолетан, да има прописану стручну спрему, да није осуђиван
за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци
или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу.

Извршилац за послове трезора
УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама првог степена у
области економских наука (основне академске, односно струковне
студије у трајању од три године), односно на студијама у трајању
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до три године - више образовање - економиста, 1 година радног
искуства са прописаном стручном спремом, познавање рада на
рачунару, положен државни стручни испит. Поред наведених услова кандидат треба да испуњава и опште услове, и то: држављанство
Републике Србије, да је пунолетан, да има прописану стручну спрему, да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора
од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним
за обављање послова у државном органу.

Помоћник извршиоца за послове јавних
набавки
УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама првог степена у
области економских наука (основне академске, односно струковне
студије у трајању од три године), односно на студијама у трајању
до три године - више образовање - економиста, 1 година радног
искуства са прописаном стручном спремом, поседовање сертификата за јавне набавке, познавање рада на рачунару, положен државни
стручни испит. Поред наведених услова кандидат треба да испуњава и опште услове, и то: држављанство Републике Србије, да је
пунолетан, да има прописану стручну спрему, да није осуђиван за
кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци
или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу.

Извршилац за пријем и обраду захтева
УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама првог степена у области техничко-технолошких или природно-математичких
наука (основне академске, односно струковне студије у трајању од
три године), односно на студијама у трајању до три године - више
образовање - грађевински инжењер или инжењер заштите животне
средине, 1 година радног искуства са прописаном стручном спремом, општа психолошка способност за рад са странкама, познавање
рада на рачунару, положен државни стручни испит. Поред наведених услова кандидат треба да испуњава и опште услове, и то:
држављанство Републике Србије, да је пунолетан, да има прописану
стручну спрему, да није осуђиван за кривично дело на безусловну
казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га
чини неподобним за обављање послова у државном органу.

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

Комунални инспектор
УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама другог степена
у области техничко-технолошких, друштвено-хуманистичких или
правних наука (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије),
односно на основним студијама у трајању од најмање четири године
- дипломирани инжењер заштите животне средине, дипломирани
инжењер технологије, дипломирани инжењер шумарства, дипломирани биолог, дипломирани хемичар, професор одбране и заштите
или дипломирани правник, 3 године радног искуства са прописаном
стручном спремом, познавање рада на рачунару, положен државни
стручни испит. Поред наведених услова кандидат треба да испуњава и опште услове, и то: држављанство Републике Србије, да је
пунолетан, да има прописану стручну спрему, да није осуђиван за
кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци
или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова
у државном органу.

Извршилац за борачко-инвалидску,
социјалну и здравствену заштиту
Бесплатна публикација о запошљавању

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

Регистратор
УСЛОВИ: високо образовање на студијама првог степена у области
природно-математичких или техничко-технолошких наука (основне
академске, односно струковне студије у трајању од 3 године), односно на студијама у трајању до 3 године - више образовање - информатичар, електроинжењер, 1 година радног искуства са прописаном
стручном спремом, познавање рада на рачунару, положен државни
стручни испит. Поред наведених услова кандидат треба да испуњава и опште услове, и то: држављанство Републике Србије, да је
пунолетан, да има прописану стручну спрему, да није осуђиван за
кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци
или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова
у државном органу.

Извршилац за израду пројеката и послове
развоја
УСЛОВИ: високо образовање стечено у образовно-научном пољу
економских, друштвено-хуманистичких или природно-математичких наука на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке
струковне студије), односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године - дипломирани економиста, дипломирани
менаџер или дипломирани политиколог, 1 година радног искуства
са прописаном стручном спремом, познавање рада на рачунару и
положен државни стручни испит. Поред наведених услова кандидат треба да испуњава и опште услове, и то: држављанство Републике Србије, да је пунолетан, да има прописану стручну спрему,
да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од
најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за
обављање послова у државном органу.

Извршилац за послове туризма
УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама првог степена
у области економских или природно-математичких наука (основне
академске, односно струковне студије у трајању од три године),
односно на студијама у трајању до три године - више образовање
- економиста или економиста за туризам, 1 година радног искуства
са прописаном стручном спремом, познавање рада на рачунару,
положен државни стручни испит. Поред наведених услова кандидат треба да испуњава и опште услове, и то: држављанство Републике Србије, да је пунолетан, да има прописану стручну спрему,
да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од
најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за
обављање послова у државном органу.

Извршилац за послове односа са јавношћу
и уређење сајтова
УСЛОВИ: ССС (IV степен правног или економског смера), 1 година радног искуства са прописаном стручном спремом, познавање
рада на рачунару, положен државни стручни испит. Поред наведених услова кандидат треба да испуњава и опште услове, и то:
држављанство Републике Србије, да је пунолетан, да има прописану
стручну спрему, да није осуђиван за кривично дело на безусловну
казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га
чини неподобним за обављање послова у државном органу.

Координатор Канцеларије за
пољопривреду
УСЛОВИ: ССС (IV степен пољопривредног или грађевинског смера),
1 година радног искуства са прописаном стручном спремом, познавање рада на рачунару, положен државни стручни испит. Поред
наведених услова кандидат треба да испуњава и опште услове, и то:
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држављанство Републике Србије, да је пунолетан, да има прописану
стручну спрему, да није осуђиван за кривично дело на безусловну
казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га
чини неподобним за обављање послова у државном органу.

Извршилац за послове развоја
пољопривреде
2 извршиоца

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

Извршилац за пружање стручне помоћи
пољопривредницима
УСЛОВИ: ССС (IV степен пољопривредног смера), 1 година радног
искуства са прописаном стручном спремом, познавање рада на рачунару и положен државни стручни испит. Поред наведених услова
кандидат треба да испуњава и опште услове, и то: држављанство
Републике Србије, да је пунолетан, да има прописану стручну спрему, да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора
од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним
за обављање послова у државном органу.

Координатор Канцеларије за младе
УСЛОВИ: ССС (IV степен друштвеног или техничког смера), 1 година радног искуства са прописаном стручном спремом, познавање
рада на рачунару и положен државни стручни испит. Поред наведених услова кандидат треба да испуњава и опште услове, и то:
држављанство Републике Србије, да је пунолетан, да има прописану
стручну спрему, да није осуђиван за кривично дело на безусловну
казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га
чини неподобним за обављање послова у државном органу.

Извршилац за административно-техничке
послове локалне пореске администрције
УСЛОВИ: ССС (IV степен економског или правног смера) 1 година
радног искуства са прописаном стручном спремом, општа психолошка способност за рад са странкама, познавање рада на рачунару,
положен државни стручни испит. Поред наведених услова кандидат треба да испуњава и опште услове, и то: држављанство Републике Србије, да је пунолетан, да има прописану стручну спрему,
да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од
најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за
обављање послова у државном органу.

Извршилац за административне послове заменик матичара
УСЛОВИ: високо образовање на основним академским студијама у
обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању од три године, положен посебан стручни испит за матичара и овлашћење за обављање послова матичара, 1 година радног искуства са прописаном стручном
спремом, познавање рада на рачунару и положен државни стручни испит. Поред наведених услова кандидат треба да испуњава и
опште услове, и то: држављанство Републике Србије, да је пунолетан, да има прописану стручну спрему, да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или
за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у
државном органу.
ОСТАЛО: Уз пријаву о испуњавању услова огласа кандидати треба да доставе и следеће доказе: извод из матичне књиге рођених,
уверење о држављанству, диплому о стручној спреми, уверење
надлежног суда да нису осуђивани за наведено кривично дело,
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лекарско уверење о здравственој способности, доставља се након
доношења одлуке о избору кандидата. Рок за пријаву на оглас је 8
дана од дана објављивања. Пријаве на оглас доставити на адресу:
Општинска управа Општине Шид, Карађорђева 2, Шид.

ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА

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

Административно-технички послови у
области образовања и друштвене бриге о
деци

на неодређено време - лице коме ће радни однос на
неодређено време престати код корисника јавних
средстава на основу споразума ради заснивања
радног односа у Општинској управи Општине Инђија
УСЛОВИ: Посебни услови: VI степен стручне спреме, економске
струке - економиста са стеченим образовањем на основним студијама у трајању до три године, 1 година радног искуства, положен
стручни испит за рад у органима државне управе, познавање рада
на рачунару. Поред посебних услова кандидат треба да испуњава
и опште услове утврђене чл. 6 Закона о радним односима у државним органима. Уз пријаву са биографијом кандидат подноси следеће
доказе, у оригиналу или овереној копији: доказ о стеченој стручној спреми, доказ о положеном стручном испиту за рад у органима државне управе, доказ о радном искуству, доказ да се кандидат
налази у радном односу на неодређено време код корисника јавних средстава, извод из матичне књиге рођених (издат на новом
обрасцу), уверење о држављанству Републике Србије (не старије од
6 месеци), уверење да кандидат није осуђиван за кривично дело на
безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво
дело које га чини неподобним за обављање послова у државном
органу (уверење издато од МУП-а - надлежна полицијска управа, не
старије од 6 месеци). копију личне карте, а изабрани кандидат по
извршеном избору лекарско уверење и споразум о престанку радног
односа на неодређено време код корисника јавних средстава ради
заснивања радног односа у Општинској управи. Пријава са потребним доказима о испуњавању наведених услова, са назнаком: „Пријава на оглас за радно место: Административно-технички послови у
области образовања и друштвене бриге о деци“, доставља се у року
од 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“,
Националне службе за запошљавање, поштом на адресу: Општинска управа Општине Инђија, Цара Душана 1, 22320 Инђија, или лично на шалтеру 1 пријемне канцеларије. Неблаговремене и непотпуне
пријаве, као и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у
оригиналу или у овереној фотокопији, неће бити разматране.

ВАЉЕВО
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА
ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ
14224 Лајковац, Омладински трг 1
тел. 063/106-27-17

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, кандидати
треба да испуњавају и следеће услове: VII степен стручне спреме,
са најмање четири године радног искуства у руковођењу туристичким организацијама и сличним установама. Кандидати су дужни да
уз пријаву на оглас доставе следеће: програм рада Туристичке организације општине Лајковац за наредне четири године, биографију и
доказ о радном искуству у руковођењу туристичким организацијама
и сличним установама. Пријаве се подносе у року од 7 дана од дана
објављивања конкурса.

Национална служба
за запошљавање
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ,
ПРИВРЕДУ, УРБАНИЗАМ И КОМУНАЛНЕ
ПОСЛОВЕ ГРАДА ВАЉЕВА
14000 Ваљево, Карађорђева 64
тел. 014/294-781

Оглас објављен дана 13.05.2015. године у публикацији
„Послови“ поништава се у целости.

Трговина и услуге
„COMPANY ŠPEDITER“ DOO
24000 Суботица, Граничарска 1
тел. 063/567-333

Царински декларант

на одређено време 1 месец
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у било ком занимању, без обзира на радно искуство. Познавање основа рада на рачунару, возачка
дозловола Б категорије, енглески језик на средњем нивоу. Јављање
кандидата на горенаведени контакт телефон или слање радних биографија на адресу: Штросмајерова 8, 24000 Суботица. Оглас остаје
отворен до 30.06.2015. године.

BEAUTI STUDIO „DIAMONDS“
25000 Сомбор, Алексе Шантића 2
тел. 061/7113-005

Физиотерапеут
УСЛОВИ: VI степен стручне спреме - виши физиотерапеут, масер;
искуство стечено у струци; да је кандидат 6 месеци на евиденцији
незапослених. Рок за пријаву је до 30.06.2015. године.

„SISTEM FIRE PROTECTION
SERVICES“ DOO BEOGRAD

Патријарха Јоаникија 2а, Београд - Раковица
тел. 011/3933-345
e-mail: office@sistemfps.rs

Merchandiser
2 извршиоца

Кључне одговорности: одговоран је за позиционирање и репозиционирање производа у складу са дефинисаним планограмима. Обавезан је да при излагању поштује правила излагања робе по роковима
трајања и постављање маркетиншких материјала. Дужан је да примењује све усвојене стандарде и процедуре. Ангажован на пословима отварања и реновирања објеката.
УСЛОВИ: ССС (трговачка и друга струка), 1 година радног искуства
на сличним пословима, средњи ниво познавања енглеског језика,
напредно коришћење MS Office пакета, возачка дозвола Б категорије, да лице није под истрагом и да није кажњавано. Пријаве се
достављају електронски, на адресу: m.colic@sistemfps.rs, а конкурс
је отворен до попуне радног места. Јављање кандидата на контакт
телефон: 011/3933-399, локал 110.

Посао се не чека,
посао се тражи

MOZZART

11000 Београд, Зрењанински пут 84ц

Mozzart кладионица је регионални лидер у области спортског
клађења и игара на срећу. Компанија има развијену мрежу од преко
360 објеката, као и своје филијале у Румунији, Македонији и Босни
и Херцеговини. Запошљавамо скоро 3000 радника. За наша уплатна
места у Београду потребни су нам:

Оператери на уплатном месту
15 извршилаца

Основне дужности: пријем уплата и исплаћивање добитних тикета, комуникација са играчима и давање потребних информација у
вези са условима и начином играња, пријем поруџбина од гостију,
припрема топлих и хладних напитака и услуживање гостију, рад на
фискалној каси, рад на апаратима и електронском рулету, старање о
безбедности новчаних средстава и опреме за рад на уплатном месту,
одржавање уредности радног простора.
УСЛОВИ: средња стручна спрема, познавање рада на рачунару,
комуникативна, лојална, љубазна и тимски оријентисана особа. Уколико сте заинтересовани, пријаве са радном биографијом и мотивационим писмом послати на и-мејл: uros.djurasinovic@mozzartbet.
com. Крајњи рок за подношење пријава је 30.06.2015. године. Само
кандидати који уђу у ужи избор биће контактирани.

„MAX MAGNUS INVEST“ DOO
Ужице, Димитрија Туцовића 36
тел. 060/3057-050
e-mail: gboljak@gmail.com

Агент за посредовање у промету и закупу
непокретности
на одређено време од 3 месеца

Опис посла: обављање послова посредовања у промету и закупу
непокретности
УСЛОВИ: менаџер, минимум IV ССС економске, грађевинске или
правне струке; лиценца агента за некретнине (положен стручни
испит при Министарству трговине, туризма и телекомуникација), MS
Office, рад у сменама, теренски рад. Трајање конкурса: до попуне.
Заинтересовани кандидати могу своје радне биографије да доставе
путем и-мејла или да се јаве на контакт телефон послодавца. Лице
за контакт: Гордана Бољак.

SALON LEPOTE STUDIO „MARY LP“
11000 Београд, Светозара Марковића 48
тел. 064/112-3405

Козметичар

на одређено време
УСЛОВИ: VI или IV степен стручне спреме у наведеном занимању, 6
месеци радног искуства на пословима козметичара, маникира, педикира, депилација, масажа, третман лица; енглески језик - почетни
ниво. Заинтересовани кандидати могу да се јаве на бројеве телефона: 064/112-3405, 011/408-2296 или на и-мејл: 70sanjaj@gmail.com.
Рок за пријављивање је 30 дана од дана објављивања огласа.

“MISTER-COMMERC” DOO NOVI SAD
21000 Нови Сад, Балзакова 49
тел. 021/469-497

Продаја школског и канцеларијског
материјала и ХТЗ опреме
на одређено време
3 извршиоца

УСЛОВИ: VI/1, VII/1 степен стручне спреме у занимању менаџер или
дипломирани менаџер, пожељно радно искуство.

Дипломирани економиста
на одређено време
2 извршиоца

Бесплатна публикација о запошљавању
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УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у занимању дипломирани економиста, пожељно радно искуство.

Секретарица на одређено време
УСЛОВИ: IV, VI/1 степен стручне спреме у занимању економски техничар, матурант гимназије или пословни секретар. Основна информатичка обука (Windows, Word, Excel, Explorer, Outlook) - потребна
за сва три радна места. Заинтересовани кандидати могу се јавити
на контакт тел. 021/469-497, после 16.00 часова. Рок за пријаву на
конкурс је до 20.06.2015. године.

„FISH CORP 2000“ DOO

11000 Београд, Небојшина 41
тел. 062/801-50-38
e-mail: tatjana.fishcorp2000@gmail.com

Спремачица

на одређено време 3 месеца, за рад у Суботици
УСЛОВИ: било који степен стручне спреме у било ком занимању, без
обзира на радно искуство; обезбеђен превоз.

Хемијски манипулант

на одређено време 3 месеца, за рад у Суботици
2 извршиоца
УСЛОВИ: било који степен стручне спреме у било ком занимању, без
обзира на радно искуство; обезбеђен превоз.
ОСТАЛО: Јављање кандидата на горенаведени контакт телефон, од
8 до 14 часова. Оглас остаје отворен до 10.07.2015. године.

NEW BALKAN TRANS

15000 Шабац, Краља Милутина 146
тел. 064/8517-011, 064/8517-012
e-mail: milosmaslikosa@bex.rs

Курир - возач

на одређено време 3 месеца, за рад у Суботици
5 извршилаца
УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме у било ком занимању, без
обзира на радно искуство, возачка дозвола Б категорије, теренски
рад; пробни рад 14 дана. Јављање кандидата лично, на адресу:
Суботица, Душана Кларског бб, од 10 до 12 часова или слање радних биографија на горенаведену и-мејл адресу. За додатне информације позвати горенаведени контакт телефон. Оглас остаје отворен до 30.06.2015. године.

„ЛАЦАЈ“ ДОО

24000 Суботица, Матка Вуковића 1
e-mail: lacajdoo@gmail.com

Комерцијалиста машинске опреме

за веле и малопродају, на одређено време 1 месец
УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме, машинске струке, без обзира
на радно искуство, возачка дозвола Б категорије, познавање рада
на рачунару (Еxcel, Webshop), мађарски језик на средњем нивоу. Рад
у канцеларији. Слање биографија на горенаведену и-мејл адресу.
Оглас остаје отворен до 30.06.2015. године.

„SUPERIOR CO.“ DOO
RESTORAN „RADNIČKI“

11070 Нови Београд, Тошин бунар 190
тел. 065/2626-526

Кувар
УСЛОВИ: III степен стручне спреме у наведеном занимању, радно
искуство 6 месеци, познавање домаће кухиње и роштиља.
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EVERREST PRODUCTION D.O.O.
Everrest Production d.o.o., са седиштем у Новом Саду, највећа је данско-кинеска инвестиција у Србији. На простору радне зоне „Румска
петља” отварамо фабрику меморијске пене, са еколошки чистом,
савременом технологијом и у стимулативном радном окружењу.
Фабрика се простире на 30.000 квадратних метара и има све потребне капацитете којима ћемо снабдевати европско тржиште, Русију,
Средњи исток и Северну Америку. Everrest Production расписује конкурс за следеће радно место:

Шеф одржавања - машински инжењер
Кључне одговорности: организује, координира и контролише рад
појединаца или група које раде на одржавању у целокупном предузећу, учествује у изради годишњих, полугодишњих и месечних
планова одржавања (инфраструктуре, објеката, опреме, машина,
инсталација, транспортних средстава), верификације, еталонирања
и баждарења мерних средстава, ради на обезбеђивању и сталном
побољшању квалитета, продуктивности, ефикасности и ефективности рада појединаца или група у одржавању, дужан је да познаје
рад и распоред опреме, машина, уређаја и инсталација у целокупном предузећу, благовремено организује отклањање кварова и
набавку резервних делова.
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме машинског усмерења, минимум 2 године радног искуства у производњи, познавање рада на
рачунару (MS Office), познавање рада у AutoCad програму, пожељно
познавање енглеског језика, изражене способности координације и
контроле рада других, систематичност и прецизност у раду. Молимо
вас да пошаљете своју биографију на енглеском или српском језику,
укључујући и фотографију, на мејл адресу: dav@everrest.com или
доставите лично у Националну службу за запошљавање - Филијала
Сремска Митровица, Испостава Рума. Биће контактирани само кандидати који уђу у ужи избор. Поверљивост је загарантована.

Пословођа одржавања - електроинжењер
Кључне одговорности: организује, координира и контролише рад
појединаца или група које раде на одржавању у целокупном предузећу, учествује у изради годишњих, полугодишњих и месечних
планова одржавања (инфраструктуре, објеката, опреме, машина,
инсталација, транспортних средстава), верификације, еталонирања
и баждарења мерних средстава, ради на обезбеђивању и сталном
побољшању квалитета, продуктивности, ефикасности и ефективности рада појединаца или група у одржавању, дужан је да познаје
рад и распоред опреме, машина, уређаја и инсталација у целокупном предузећу, благовремено организује отклањање кварова и
набавку резервних делова.
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме електротехничког усмерења,
минимум 2 године радног искуства у производњи, познавање рада на
рачунару (MS Office), познавање рада у AutoCad програму, пожељно
познавање енглеског језика, изражене способности координације и
контроле рада других, систематичност и прецизност у раду. Молимо
вас да пошаљете своју биографију на енглеском или српском језику,
укључујући и фотографију, на мејл адресу: dav@everrest.com или
доставите лично у Националну службу за запошљавање - Филијала
Сремска Митровица, Испостава Рума. Биће контактирани само кандидати који уђу у ужи избор. Поверљивост је загарантована.

Машинбравар
2 извршиоца

Кључне одговорности: извршава радне налоге за дефектажу, оправку и ремонт опреме, инсталација, машина и уређаја, самостално и
са шефом РЈ Одржавање; процењује потребе за заменом неисправних и дотрајалих делова и потрошног материјала, по потреби и уз
сагласност шефа и пословође РЈ Одржавање; врши израду основних машинских елемената и мање сложених делова; врши планска
периодична подмазивања машина и опреме.
УСЛОВИ: ССС/ВКВ/КВ - IV, V, III степен стручне спреме (машински
техничар/машинбравар/бравар - варилац), минимум 2 године радног искуства у одржавању, изражене способности организације и
рада са људима различитих профила, систематичност и прецизност
у раду. Молимо вас да донесете своју биографију на српском језику,
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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укључујући фотографију, у Националну службу за запошљавање Филијала Сремска Митровица, Испостава Рума. Биће контактирани
само кандидати који уђу у ужи избор. Поверљивост је загарантована.

Електричар
2 извршиоца

Кључне одговорности: извршава радне налоге за дефектажу, оправку и ремонт опреме, инсталација, машина и уређаја, самостално и
са пословођом РЈ Одржавање, процењује потребе за заменом неисправних и дотрајалих делова и потрошног материјала, стара се о
исправности електричне инсталације, спољне и унутрашње расвете,
озвучења, телефоније, агрегатске станице, трафостанице и техничких централа, тако што мање кварове отклања сам, а веће и сложеније кварове уз консултацију са руководиоцем и пословођом РЈ Одржавање, редовно у смени врши надзор и преглед свих инсталација
на уређајима и објектима у целокупном предузећу и дужан је да исте
увек одржава у исправном стању.
УСЛОВИ: ССС/ВКВ/КВ - IV, V, III степен стручне спреме (електротехничар/електричар), минимум 2 године радног искуства у одржавању, изражене способности организације и рада са људима различитих профила, систематичност и прецизност у раду. Молимо вас
да донесете своју биографију на српском језику, укључујући фотографију, у Националну службу за запошљавање - Филијала Сремска Митровица, Испостава Рума. Биће контактирани само кандидати
који уђу у ужи избор. Поверљивост је загарантована.

Радник на ливењу пене
7 извршилаца

Кључне одговорности: пријем и истакање сировина из ауто-цистерни, контејнера, буради и канти; пре ливења: припрема сировина и
помоћних материјала, чишћење и припрема машина, увлачење и
намештање ПЕ фолије, папира и лепљиве траке, заштита делова
машина и простора, припрема блендова меламина и калцијум карбоната и слично.
УСЛОВИ: ССС/ВКВ/КВ - IV, V, III степен стручне спреме (хемијски
техничар/машински техничар/електротехничар/КВ мајстор техничке
струке), минимум 1 година радног искуства у производњи, изражене способности организације и рада са људима различитих профила, систематичност и прецизност у раду. Молимо вас да донесете
своју биографију на српском језику, укључујући и фотографију, у
Националну службу за запошљавање - Филијала Сремска Митровица, Испостава Рума. Биће контактирани само кандидати који уђу у
ужи избор. Поверљивост је загарантована.

Радник на штептомату
4 извршиоца

Кључне одговорности: ради на машини - штептомат, организује и
води процес резања на машини према прописаној технологији и процедури (упутству), прегледа и пушта машину у рад, коригује мање
грешке у процесу резања, врши заустављање и чишћење машине,
отклања мање кварове и ситне недостатке на машини, а крупније
кварове на машинама пријављује одмах пословођи РЈ Шивење.
УСЛОВИ: ССС/КВ - IV, III степен стручне спреме (текстилни техничар/машински техничар/електротехничар), минимум 2 године радног искуства у производњи, изражене способности координације и
контроле рада других, систематичност и прецизност у раду. Молимо
вас да донесете своју биографију на енглеском или српском језику,
укључујући и фотографију, у Националну службу за запошљавање,
Филијала Сремска Митровица - Испостава Рума. Биће контактирани
само кандидати који уђу у ужи избор. Поверљивост је загарантована.

Радник на шивењу
100 извршилаца

Кључне одговорности: ради на машини за шивење текстилних
материјала, саставља искројене делове за пресвлаке за мадраце и
јастуке, пази на квалитет изведеног посла, исправност и оптимално
коришћење машине, материјала и радног времена.
УСЛОВИ: ССС/КВ - IV, III степен стручне спреме (текстилни техничар/шивач), минимум 2 године радног искуства у производњи,
изражене способности координације и контроле рада других, систеБесплатна публикација о запошљавању

матичност и прецизност у раду. Молимо вас да донесете своју биографију на енглеском или српском језику, укључујући фотографију,
у Националну службу за запошљавање - Филијала Сремска Митровица, Испостава Рума. Биће контактирани само кандидати који уђу у
ужи избор. Поверљивост је загарантована.

Радник на кројењу
100 извршилаца

Кључне одговорности: врши уцртавање појединачних шаблона на
прву дужину из кројне наслаге, обележава дужину исте и поставља
сигналне ознаке на крај, врши полагање кројних наслага ручно или
машински, контролише положене дужине ради утврђивања и означавања грешака на тканини или елиминацију истих, врши искројавање вертикалним ударним или округлим ножем.
УСЛОВИ: ССС/КВ - IV, III степен стручне спреме (текстилни техничар/кројач), минимум 2 године радног искуства у одржавању,
изражене способности организације и рада са људима различитих
профила, систематичност и прецизност у раду. Молимо вас да донесете своју биографију на српском језику, укључујући фотографију, у
Националну службу за запошљавање - Филијала Сремска Митровица, Испостава Рума. Биће контактирани само кандидати који уђу у
ужи избор. Поверљивост је загарантована.

Помоћни радник
50 извршилаца

Опис послова: послови помоћног радника представљају једнородне
активности које подразумевају скуп једноставних задатака; послови су рутински, са директним упутствима, уз непосредну контролу
и репетитивни, тј. послови који се понављају увек на исти начин.
УСЛОВИ: НКВ, ПКВ, КВ - III степен стручне спреме, изражене способности организације и рада са људима различитих профила, систематичност и прецизност у раду. Молимо вас да донесете своју биографију на српском језику, укључујући фотографију, у Националну
службу за запошљавање - Филијала Сремска Митровица, Испостава Рума. Биће контактирани само кандидати који уђу у ужи избор.
Поверљивост је загарантована.

„ТЕХНООПРЕМА“ Д.О.О.

36340 Конарево, Конарево 814
e-mail: office@tehnooprema.biz

Помоћни радник у стругари
на одређено време
5 извршилаца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме.

Квалификовани радник за рад у
производњи
на одређено време
10 извршилаца

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме шумарске или машинске
струке. Пробни рад 3 месеца, пожељно радно искуство на сличним
пословима, рад се обавља по сменама, превоз и исхрана обезбеђени. Нудимо: редовну зараду и могућност заснивања сталног радног
односа. Техноопрема д.о.о. у свом производном погону у Ушћу производи резану грађу, масивне ламелиране плоче, намештај и пелет.
Уколико видите себе као део нашег тима и ова радна места одговарају вашим знањима и способностима, позивамо вас да се јавите
на конкурс, на адресу: Техноопрема д.о.о., Конарево 814, писаним
путем или на и-мејл: office@tehnooprema.biz. На разговор ће бити
позвани кандидати који уђу у ужи избор, у року од 15 дана од дана
објављивања огласа.

Национална служба
за запошљавање
17.06.2015. | Број 626 |
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„ДУНКЕРМОТОРЕН“ ДОО

24000 Суботица, Батинска 94
e-mail: personalofficersat@gmail.com

Оператер у производњи

на одређено време 12 месеци
20 извршилаца
УСЛОВИ: било који степен стручне спреме у било ком занимању,
без обзира на радно искуство. Рад у сменама. Слање биографија на
горенаведену и-мејл адресу или предати лично, на порти фабрике „Дункер“, са назнаком: „За нови погон“. Оглас остаје отворен до
09.07.2015. године.

Mедицина
ДОМ ЗДРАВЉА
„ДР МИЛЕНКО МАРИН“

15300 Лозница, Болничка 65

Дипломирани фармацеут - медицински
биохемичар

на одређено време, за рад у Служби лабораторијске
дијагностике, ради замене привремено одсутне
запослене, до повратка са породиљског боловања
УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава опште услове прописане законом: завршен фармацеутски факултет, смер медицински биохемичар, VII/1 степен стручне спреме, положен стручни испит. Кандидати
уз пријаву на оглас треба да приложе следеће доказе о испуњавању
услова: оригинал или оверену копију дипломе о завршеном фармацеутском факултету, смер медицински биохемичар, оригинал или
оверену копију уверења о положеном стручном испиту, фотокопију
решења о упису у комору или фотокопију дозволе за рад - лиценца. Рок за подношење пријава са краћом биографијом и доказима
о испуњености услова из огласа је 8 дана од дана објављивања.
Пријаве се подносе поштом или лично на адресу Дома здравља, сваког радног дана, од 7 до 15 часова, са назнаком: „За оглас - не отварати“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

КЛИНИЧКО БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР ЗЕМУН
11080 Земун, Вукова 9

Виша медицинска сестра

у Служби неурохирургије, Клиника за хирургију, на
одређено време, са пробним радом од 3 месеца
УСЛОВИ: средња стручна спрема (завршена средња медицинска
школа - општи смер), виша стручна спрема (завршена виша медицинска школа - општи смер), положен стручни испит по завршеној
вишој школи.

Медицинска сестра - техничар

у Служби хематологије, Клиника за интерну
медицину, на одређено време, са пробним радом од
3 месеца
УСЛОВИ: средња стручна спрема (завршена средња медицинска школа - општи смер), положен стручни испит након завршене
средње школе.

Медицинска сестра - техничар

у Служби интернистичке геријатрије, Клиника за
интерну медицину, на одређено време, са пробним
радом од 3 месеца
УСЛОВИ: средња стручна спрема (завршена средња медицинска школа - општи смер), положен стручни испит након завршене
средње школе.

Медицинска сестра - техничар

у Служби кардиологије, Клиника за интерну
медицину, на одређено време, са пробним радом од
3 месеца
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УСЛОВИ: средња стручна спрема (завршена средња медицинска школа - општи смер), положен стручни испит након завршене
средње школе.

Медицинска сестра - техничар

у Служби за пријем и збрињавање ургентних стања
Заједничке медицинске службе, на одређено време,
са пробним радом од 3 месеца
УСЛОВИ: средња стручна спрема (завршена средња медицинска школа - општи смер), положен стручни испит након завршене
средње школе.

Медицинска сестра - техничар

у Служби урологије, Клиника за хирургију
УСЛОВИ: средња стручна спрема (завршена средња медицинска школа - општи смер), положен стручни испит након завршене
средње школе.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс за заснивање радног односа за тражене послове прилажу се, у овереној фотокопији, следећа документа: потпуна лична и радна биографија са адресом, контакт телефоном, и-мејл адресом, изјава кандидата да је здравствено способан за
тражене послове и да се против њега не води кривични поступак,
својеручно потписана, диплома о завршеној средњој медицинској
школи - општи смер и диплома о завршеној вишој медицинској школи општи смер - VI ССС, за послове из става I тачка 1, диплома о
завршеној средњој медицинској школи - општи смер за послове и
сведочанства за сваки разред средње школе, из става I тачке 2, 3,
4, 5 и 6, уверење о положеном стручном испиту, након завршене
средње, односно више школе, извод из матичне књиге венчаних,
ако је кандидат променио презиме, доказ о радном искуству након
положеног стручног испита (фотокопија радне књижице). Приликом
заснивања радног односа изабрани кандидати су дужни да доставе:
лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове
за које се заснива радни однос, уверење да се против њих не води
кривични поступак (уверење издаје суд), оверене фотокопије дипломе, уверења о положеном стручном испиту и лиценце или решења
о упису у именик Лекарске коморе, оверену фотокопију уверења о
држављанству, фотокопију личне карте (нечиповане и стари образац), односно чиповану доставити на очитавање, фотокопију одјаве
са претходног осигурања (М образац), радну књижицу. Комисија ће
разматрати све доспеле, благовремене и потпуне пријаве и са кандидатима који испуњавају услове за пријем у радни однос обавиће
се разговор, ради прибљавања додатних релевантних података за
доношење одлуке о избору кандидата. Пријавом на оглас кандидат
даје своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора
за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.
Подацима рукује и податке обрађује Одељење за кадровске послове
КБЦ Земун - Београд. Пријаве се достављају у затвореној коверти,
са назнаком: „За јавни оглас за пријем у радни однос на неодређено
време“, са навођењем радног места за које конкуришу, лично или
путем поште, на горенаведену адресу. Рок за подношење пријава је
8 дана од дана објављивања огласа. Неблаговремене и непотпуне
и пријаве са неодговарајућом документацијом неће се разматрати.
Кандидати који не буду изабрани документацију могу преузети на
писарници КБЦ Земун - Београд.

„НЕДА-С“ ДОО

11000 Београд, Зрењанински пут 152
тел. 060/0333-335

Социјални радник
Опис послова: социјални радник у старачком дому, може и особа са
инвалидитетом.
УСЛОВИ: VII/1 степен, дипломирани социјални радник; VII/1 степен,
мастер социјални радник; VI/1 степен, виши социјални радник; обезбеђен смештај, обезбеђена исхрана. Јављање кандидата на горенаведени број телефона, особа за контакт: Богдана Стоковић. Напомена: обавезна лиценца.

www.nsz.gov.rs
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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КБЦ „ДР ДРАГИША МИШОВИЋ - ДЕДИЊЕ“
11000 Београд, Хероја Милана Тепића 1
тел. 011/3630-658

Лабораторијски техничар

у Одсеку биохемије, при Служби за лабораторијску
дијагностику

Лабораторијски техничар

у Одсеку хистопатологије, при Служби за
лабораторијску дијагностику
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; медицинска школа - лабораторијски смер; стручни испит; рад на рачунару (MS Office пакет, интернет). Уз пријаву кандидати подносе следеће доказе о испуњености
услова: оверену копију дипломе, оверену копију уверења о положеном стручном испиту, решење о издавању лиценце или решење о
упису у регистар надлежне коморе, краћу биографију са пропратним
писмом. Пријаву доставити на адресу: КБЦ „Др Драгиша Мишовић Дедиње“, Београд, Хероја Милана Тепића 1 или лично Архиви установе, Улица Јована Мариновића 4.

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

Патронажна сестра

на одређено време ради замене запослених на
боловању
2 извршиоца
УСЛОВИ: завршена виша медицинска школа (VI степен стручне
спреме), положен стручни испит, лиценца, познавање рада на рачунару (основни пакет MS Office и Windows), возачка дозвола Б категорије и пожељно радно искуство у струци. Заинтересовани кандидати
подносе: пријаву на оглас са кратком биографијом, извод из матичне књиге рођених/венчаних, уверење о држављанству, фотокопију
дипломе о завршеној вишој школи, фотокопију уверења о положеном стручном испиту, фотокопију радне књижице, фотокопију личне
карте, фотокопију возачке дозволе. Рок за подношење пријава је 8
дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља
РС, на сајту Националне службе за запошљавање, у публикацији
„Послови“ и на сајту ДЗ „Др Симо Милошевић” поштом или на горенаведену адресу, III спрат, соба бр. 15. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће бити разматране. Сва обавештења о избору кандидата
биће објављена на сајту Дома здравља. По завршетку огласа предата документа се неће враћати кандидатима.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ИНТЕРНЕ БОЛЕСТИ
ВРЊАЧКА БАЊА

36210 Врњачка Бања, 8. марта 12

Лаборант

за рад у болничкој лабораторији, са пуним радним
временом, на одређено време ради замене запослене
на пословима лаборанта због породиљског одсуства
и одсуства ради неге детета
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, врши диспозицију медицинског
отпада, обавља и друге послове у оквиру своје струке и захтева радног места и друге послове по налогу претпостављених и директора.
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о раду РС („Сл.
гласник РС“, број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014),
кандидат мора да испуњава и посебне услове прдвиђене Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места Специјалне болнице за интерне болести Врњачка Бања, и то:
средња медицинска школа - смер за лабораторијског техничара,
положен стручни испит. Заинтересовани кандидати уз пријаву подносе: оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинБесплатна публикација о запошљавању

ској школи - смер за лабораторијског техничара, оверену фотокопију уверења о положеном стучном испиту, фотокопију извода из
матичне књиге венчаних ако је кандидат променио презиме, европски CV на српском језику. Уговор се закључује на одређено време
- до повратака запослене са породиљског одсуства и одсуства ради
неге детета. Пријаве са докуметанцијом доставити лично или препоручено на адресу: Специјална болница за интерне болести Врњачка Бања, 8. марта 12, 36210 Врњачка Бања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Предвиђен је пробни рад у
трајању од месец дана. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
дана објављивања огласа у публикацији „Послови“. Оглас ће бити
објављен и на веб-сајту Министарства здравља РС. Са кандидатима
који испуњавају услове огласа обавиће се разговор ради пружања
додатних информација које могу бити важне за доношење одлуке
о избору кандидата. Приликом заснивања радног односа изабрани
кандидат дужан је да достави лекарско уверење као доказ о здравственој способности за обављање послова за које је заснива радни
однос. Одлука о избору кандидата биће донета у року од 30 дана од
дана од дана истека рока за подношење пријава.Кандидати који не
буду примљени могу захтевати повраћај конкурсне документације.
За све информације можете се обратити на телефон: 036/613-450.

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

Медицинска сестра - техничар

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

ДОМ ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ

37000 Крушевац,Ћирила и Методија 32

Доктор медицине

на одређено време ради замене привремено одсутне
запослене, за рад на пословима доктора медицине
у Служби хитне медицинске помоћи Дома здравља
Крушевац
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове: завршен медицински
факултет, VII/1 степен стручне спреме, положен стручни испит и
поседовање лиценце за рад или решења о упису у комору.

Медицинска сестра - техничар

на одређено време ради замене привремено одсутне
запослене, за рад на пословима тимске сестре у
Служби опште медицине, Амбуланта Дијагностички
центар Дома здравља Крушевац
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове: завршена средња медицинска школа општег смера, IV степен стручне спреме, положен
стручни испит и поседовање лиценце за рад или решења о упису
у комору.

Медицинска сестра - техничар

на одређено време због повећаног обима посла, у
трајању од 6 месеци, за рад на пословима тимске
сестре у Служби за задравствену заштиту деце и
школске деце Одељења за здравствену заштиту
предшколске деце
17.06.2015. | Број 626 |
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УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове: завршена средња
медицинска школа педијатријског смера, IV степен стручне спреме,
положен стручни испит и поседовање лиценце за рад или решења
о упису у комору.
ОСТАЛО: Кандидати достављају: пријаву у којој наводе за које радно место се пријављују, кратку биографију са адресом и контакт
телефоном, оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању,
оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, оверену фотокопију лиценце за рад или решења о упису у комору, изјаву
да су здравствено способни за послове за које подносе пријаву и
да се против њих не води кривични поступак, фотокопију извода
из матичне књиге рођених. Кандидати који су се јавили на оглас
могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података
који могу бити важни за одлуку о пријему. Изабрани кандидати пре
заснивања радног односа дужни су да доставе лекарско уверење
као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива
радни однос и уверење да се против њих не води кривични поступак (уверење издаје суд). Уколико изабрани кандидат не достави
наведена документа у остављаном року, са њим се неће закључити
уговор о раду. Пријаве на оглас подносе се до 19.06.2015. године.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве
са документацијом доставити на наведену адресу.

Култура и информисање
ЈП РАДИО „МЕДВЕЂА“

16240 Медвеђа, Јабланичка 65
тел. 016/891-867

Књиговођа

на одређено време до 6 месеци
УСЛОВИ: VI степен стручне спреме - економиста. Општи услови
које кандидат треба да испуњава сходно члану 6 Закона о радним
односима у државним органима („Сл. гласник Републике Србије“, бр.
48/91, 66/91, 44/98, 49/99, 34/01, 39/02, 49/05): да је држављанин
Републике Србије, да је пунолетно лице, 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 кривично дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу, да испуњава друге услове утврђене законом,
другим прописима или актом о систематизацији радних места у органу. Уз пријаву на конкурс кандидат обавезно подноси следећа документа: оверену фотокопију дипломе о завршеној стручној спреми,
извод из матичне књиге рођених (оверена фотокопија, не старије
од 6 месеци), уверење о држављанству РС (оверена фотокопија, не
старија од 6 месеци), уверење о здравственој способности (накнадна достава по доношењу одлуке о пријему кандидата), уверење да
није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кривично дело које га чини неподобним за
обављање послова у државном органу (уверење издаје полицијска
управа), уверење да против лица није покренута истрага и да није
подигнута оптужница (уверење издаје надлежни суд). Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Рок у коме
се подносе пријаве је 8 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве слати на адресу: ЈП Радио „Медвеђа“, са назнаком: „За конкурс“,
Улица Јабланичка 65, Медвеђа 16240. Контакт телефон: 016/891867.

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР КУЛА
25230 Кула, Јосипа Крамера 3
тел. 025/722-477

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: На конкурс се могу јавити кандидати који осим општих
законом утврђених услова испуњавају и посебне услове: стечено
високо образовање на студијама другог степена, односно основним студијама у трајању од најмање 4 године, друштвеног смера;
најмање 5 година радног искуства на пословима у области културе
или сродним делатностима; да је у свом досадашњем раду кандидат
показао лидерске и организаторске способности; да предложи програм рада и развоја установе. Уз пријаву на конкурс кандидати су
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дужни приложити: диплому о стеченом образовању (оригинал или
оверена фотокопија); извод из матичне књиге рођених (оригинал
или оверена фотокопија); уверење о држављанству РС (оригинал
или оверена фотокопија); уверење о некажњавању (оригинал или
оверена фотокопија, не старија од шест месеци); радну биографију
са контакт подацима; оверену фотокопију личне карте или очитану
личну карту; доказ о радном искуству (фотокопија радне књижице
и потврда послодавца); предлог програма рада и развоја установе.
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса.
Конкурс се објављује на огласној табли Културног центра Кула, у
публикацији „Послови“ и на званичној интернет страници општине
Кула: www.kula.rs. Пријаве слати у затвореној коверти, на адресу:
Културни центар Кула, Јосипа Крамера 3, 25230 Кула, са назнаком:
„За јавни конкурс за избор директора“. Неблаговремене и непотпуне
пријаве на конкурс се неће разматрати.

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

Први
утисак је најважнијибудите
испред свих
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Б Е О Г РА Д
ПРИВАТНА ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЧУДЕСНА ШУМА“
11000 Београд, Ђорђа Вајферта 45
тел. 011/2459-640

Васпитач

на одређено време
УСЛОВИ: VII/1 или VI степен стручне спреме у наведеном занимању,
лиценца за наведене послове.

Професор енглеског језика
на одређено време

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању,
лиценца за наведене послове.
ОСТАЛО: Оглас је отворен до 20.07.2015. године. Телефони за
информације: 011/2459-640 и 060/448-7794.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ИВАН ГОРАН КОВАЧИЋ“

дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања. Уз пријаву кандидат доставља: радну биографију, оверену фотокопије дипломе о стеченом образовању, извод
из матичне књиге рођених и уверење о држављанству (не старије
од 6 месеци), уверење да се против кандидата не води истрага и да
није подигнута оптужница (не старије од 6 месеци) које издаје суд
по месту пребивалишта. За радно место васпитача на неодређено
време са пуним радним временом, као доказ о оствареном радном
искуству кандидат доставља оригинал или оверену копију потврде
издату од послодавца о оствареном радном искуству или оверену
копију уговора о раду. Изабрани кандидат пре закључења уговора о раду дужан је да достави лекарско уверење о одговарајућој
здравственој способности. Доказ о неосуђиваности прибавља установа. Пријаве доставити поштом или лично на адресу: Предшколска
установа „Сурчин“, Улица маршала Тита 20, 11272 Добановци. Рок
за пријаву је 7 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.

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

11000 Београд, Војводе Бране 18а
тел. 011/3087-264

Наставник у звању ванредног професора из
научне области Економија и финансије

Професор разредне наставе у продуженом
боравку

Сарадник у звању асистента за ужу научну
област Економија и финансије

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању: профeсор разредне наставе, дипл. учитељ мастер, мастер учитељ;
психичка, физичка и здравствена способност; да лице није правоснажном пресудом осуђивано за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца и да се
против њега не води кривични поступак; држављанство Републике
Србије; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.

УСЛОВИ за избор наставника утврђени су Законом о високом образовању, Статутом Универзитета Унион и Статутом Београдске 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 Академије, кабинет 209/II и на и-мејл: office@bba.
edu.rs. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

на одређено време преко 60 дана, ради замене
одсутне запослене

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „СУРЧИН“
11272 Добановци, Маршала Тита 20
тел. 011/6555-771

Васпитач

3 извршиоца
УСЛОВИ: VI степен стручне спреме - виша школа за образовање
васпитача, односно одговарајуће високо образовање на студијама
првог степена (основне струковне студије или основне академске
студије) или на студијама другог степена (мастер академске студије,
специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне
студије), најмање 1 година радног искуства у струци у предшколској
делатности.

Васпитач

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: VI степен стручне спреме - виша школа за образовање
васпитача, односно одговарајуће високо образовање на студијама
првог степена (основне струковне студије или основне академске
студије) или на студијама другог степена (мастер академске студије,
специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне
студије), са или без радног искуства.

Медицинска сестра - васпитач

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
3 извршиоца
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме - средња медицинска школа васпитачког смера, са или без радног искуства.
ОСТАЛО: да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична
Бесплатна публикација о запошљавању

на одређено време од три године

ШКОЛА ЗА МЕДИЦИНУ И ЕСТЕТИКУ
„ШКОЛЕСТ“
11000 Београд, Узун Миркова 3/3
тел. 064/257-3484

Наставник српског језика и књижевности
са 50% радног времена

Наставник физичког васпитања
са 20% радног времена

Стручни сарадник - школски психолог
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове у складу са чл. 8 и
чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наствника у
стручним школама („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 5/91,
1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/2001, 3/2003, 8/2003, 11/2004,
5/2005, 6/2005, 2/2007, 4/2007, 7/2008, 11/2008, 5/2011, 8/2011,
9/2013 и 6/2014); да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања; да има држављанство
Републике Србије; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс неопходно доставити: пријаву са
биографијом (са назнаком за које послове се кандидат пријављује
и потпуним подацима: име и презиме, адреса, поштански број и
место, мејл адреса, телефони и фиксни и мобилни, а у биографији:
подаци о школовању, радном искуству, досадашњим активностима),
оверену фотокопију дипломе или уверења о завршеним студијама
- али само до издавања дипломе, а најдуже 6 месеци од издавања,
доказ да кандидат има образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току
студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова
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27

Наука и образовање

праксе у установи у складу са Еврпским системом преноса бодова
(као доказ за испуњеност овог услова кандидат који има положен
стручни испит или испит за лиценцу подноси оверену фотокопију
уверења о положеном стручном испиту или испиту за лиценцу, а
кандидат који је у току студија положио испите из педагогије и психологије као доказ подноси уверење факултета да је у току студија
положио испите из ових предмета, остали кандидати подносе уверење - потврду високошколске установе о образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стеченом на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30
бодова и 6 бодова праксе у установи у складу са Еврпским системом
преноса бодова), извод из матичне књиге рођених (оригинал или
оверену фотокопију), уверење о држављанству Републике Србије
(оригинал или оверену фотокопију), доказ о знању језика на коме
се остварује образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на језику на коме се остварује образовно-васпитни рад). Доказ о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) се
подноси пре закључења уговора о раду, а доказ о неосуђиваности
прибавља установа (значи не мора при самом пријављивању). Предвиђена је психолошка процена способности кандидата које директор изабере у ужи избор, за рад са децом и ученицима, коју врши
надлежна служба за послове запошљавања. Пријава са доказима
о испуњености услова конкурса доставља се на наведену адресу
школе, са назнаком: „За конкурс“ или се предаје непосредно школи, радним данима, од 10 до 13 часова. Неблаговремене пријаве на
конкурс као и пријаве са непотпуном и неовереном документацијом
неће бити узете у разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА
11000 Београд, Јове Илића 165
тел. 011/3092-999

Наставник страног језика за научну област
Страни језици, наставни предмет Енглески
језик
УСЛОВИ: Кандидати треба да имају стечено високо образовање
првог степена, филолошки факултет - студијска група енглески језик
и књижевност, објављене стручне радове у одговарајујћој области,
способност за наставни рад као и да испуњавају услове предвиђене Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05,
100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14 и
45/15-аутентично тумачење), Статутом Факултета и Правилником
о организацији и систематизацији послова на Универзитету у Београду - Факултету политичких наука (пречишћен текст) за избор у
звање наставника страног језика.
ОСТАЛО: Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова (биографија, оверена фотокопија дипломе, списак објављених
стручних радова у одговарајућој области и радови, доказ о способности за наставни рад, уверење о држављанству и извод из матичне
књиге рођених), доставити на адресу Факултета политичких наука,
Београд, Јове Илића 165, у року од 15 дана од дана објављивања
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА
11000 Београд, Јове Илића 165
тел. 011/3092-999

Асистент за ужу научну област Медијске
студије и новинарство
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: Кандидати треба да су студенти докторских студија или да
су магистри наука са прихваћеном темом докторске дисертације; да
су претходне нивое студија завршили, појединачно, са укупном просечном оценом најмање 08,00; да имају смисао за наставни рад као
и да испуњавају услове предвиђене Законом о високом образовању
(„Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08,
44/10, 93/12, 89/13 и 99/14), Статутом и Правилником о начину и
поступку стицања звања и заснивања радног односа сарадника Универзитета у Београду - Факултета политичких наука. Приликом избора узима се у обзир већа просечна оцена у току студирања, а посеб-
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но из уже научне области за коју се кандидат бира, време трајања
студија, мотивисаност за рад у настави и познавање светских језика.
Уз пријаву приложити: биографију, оверен препис дипломе стечене
у земљи или решење о признавању стране високошколске исправе о одговарајућој стручној спреми, потврду о уписаним докторским студијама или одлуку универзитета о прихваћеној теми докторске дисертације, уверење о положеним испитима са претходних
нивоа студија, доказ о познавању светских језика, списак објављених радова и радове, извод из матичне књиге рођених и уверење о
држављанству. Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова доставити на адресу Факултета политичких наука, Београд, Јове
Илића 165, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ
Београд, Војводе Степе 305

Ванредни или редовни професор за ужу
научну област Саобраћајна психологија
на одређено или неодређено време

Доцент или ванредни професор за ужу
научну област Аеродроми и безбедност
ваздушне пловидбе
на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област Аеродроми и
безбедност ваздушне пловидбе
за рад на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област Планирање,
организација и експлоатација у ваздушном
саобраћају и транспорту
на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област Пословна
логистика и шпедиција
на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област
Експлоатација телекомуникационог
саобраћаја и мрежа
за рад на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив доктора наука.
Поред наведених услова кандидати треба да испуњавају услове
предвиђене одредбама Закона о високом образовању („Сл. гласник
РС“, бр. 76/05, 100/07- др. пропис, 97/08, 44/10), Статута Универзитета и Статута Саобраћајног факултета. Рок за пријављивање кандидата на конкурс је 15 дана. Пријаве са доказима о испуњености
услова конкурса (биографија, дипломе, списак радова и радови),
доставити на адресу: Саобраћајни факултет, Београд, Војводе Степе
305.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ТЕХНОЛОШКО-МЕТАЛУРШКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Карнегијева 4

Расписује конкурс за избор:

Редовни професор за ужу научну област
Инжењерство материјала
УСЛОВИ: завршен технолошко-металуршки факултет, доктор техничких наука, област хемија и хемијска технологија.

Редовни професор за ужу научну област
Хемијско инжењерство
УСЛОВИ: завршен технолошко-металуршки факултет, доктор техничких наука.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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Доцент или ванредни професор за ужу
научну област Аналитичка хемија

11000 Београд, Радослава Грујића 2

УСЛОВИ: завршен хемијски факултет, доктор техничких наука,
област хемија и хемијска технологија.

намандатни период од 4 године

ОСТАЛО: да кандидати испуњавају услове предвиђене Законом о
високом образовању и Правилником о систематизацији послова и
радних задатака ТМФ-а. Пријаве са прилозима, како у писаној форми тако и у електронској верзији (опширна биографија са освртом на
стручни рад, докази о испуњености услова и школској спреми, списак научних радова са радовима), подносе се секретаријату факултета у Београду, Архива факултета, Карнегијева 4. Одлука о избору
донеће се у року од 6 месеци од дана истека рока за подношење
пријаве на конкурс. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“.

ВИСОКА ТЕКСТИЛНА СТРУКОВНА
ШКОЛА ЗА ДИЗАЈН,
ТЕХНОЛОГИЈУ И МЕНАЏМЕНТ
11000 Београд, Старине Новака 24
тел/факс: 011/3234-002
e-mail: vtts@eunet.rs
www.vtts.edu.rs

Наставник у звање професора струковних
студија за ужу научну област Менаџмент
(којој припадају предмети: Менаџмент
јавних набавки и Оперативни менаџмент)
са 10% радног времена

УСЛОВИ: стечен научни назив доктора наука из области менаџмент
или менаџмент и бизнис, објављени научни и стручни радови, изражена способност за наставни рад и радно искуство минимум 8 година.

Наставник у звање предавача струковних
студија за ужу научну област Текстилно
инжењерство (којој припадају предмети:
Испитивање текстила, Текстилна влакна,
Пројектовање плетенина)

ТЕХНИЧКА ШКОЛА ГСП

Директор

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које испуњава
следеће услове: поседовање одговарајућег високог образовања из
члана 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања:
1) 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; 2) на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005.
године; да испуњава услове за наставника средње стручне школе,
за подручје рада саобраћај, машинство и обрада метала и електротехника, за педагога и психолога школе; поседовање дозволе за рад
(лиценце); поседовање обуке и положен испит за директора установе (узеће се у обзир да није донет подзаконски акт о полагању
испита за директора установе, а изабрани кандидат дужан је да
положи испит за директора у складу са чл. 59 Закона о основама
система образовања и васпитања); најмање 5 година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; поседовање психичке, физичке и зравствене
пособност за рад са децом и ученицима; неосуђиваност правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања; поседовање
држављанства Републике Србије. Директор се бира на период од
четири године. Уз пријаву на конкурс кандидат подноси: оверену
фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем високом образовању, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту
(дозволу за рад), потврду о раду у области образовања, уверење да
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена
у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања, уверење о држављанству (оригинал или оверену фотокопију), извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену
фотокопију), лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (не старије од 6
месеци, оригинал), биографске податке, односно радну биографију.
Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана објављивања
конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Пријаве се достављају на адресу: Техничка школа ГСП, Београд,
Радослава Грујића 2. Ближа обавештења могу се добити у секретаријату школе, на тел. 011/2458-626.

на период од 5 година

УСЛОВИ: стечен научни назив доктора наука, академски назив
магистра наука или стручни назив специјалисте текстилног
инжењерства, објављени стручни радови, способност за наставни
рад и радно искуство минимум 3 године.

Наставник у звање предавача струковних
студија за ужу научну област Менаџмент,
Индустријски менаџмент
на период од 5 година

УСЛОВИ: стечен академски назив магистра наука, стручни назив
специјалисте или научни назив доктор наука из области менаџмента
или индустријског менаџмента, објављени стручни радови, способност за наставни рад и радно искуство минимум 3 године.
ОСТАЛО: остали услови према Закону о високом образовању и
општим актима школе. Уз пријаву доставити: биографију са подацима о досадашњем раду, оверену копију диплома о претходно
завршеном образовању и извод из матичне књиге рођених (оверена
копија или оригинал). Пријаве на конкурс подносе се у року од 8
дана од дана објављивања, на адресу: Висока текстилна струковна
школа за дизајн, технологију и менаџмент, Београд, Старине Новака 24. Све информације могу се добити радним данима, од 12,00
до 14,30 часова, на број телефона: 011/3234-002. О резултатима
конкурса биће обавештени само кандидати који су испунили услове
наведене у конкурсу.

www.nsz.gov.rs
Бесплатна публикација о запошљавању

Посао се не чека,
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ОСНОВНА ШКОЛА
„ИВАН ГОРАН КОВАЧИЋ“
Београд, Војводе Бране 18/а
тел. 308-72-64

Професор разредне наставе

на одређено време преко 60 дана, ради замене
одсутне запослене

ве на основу којих се може сагледати да ли и како влада материјом
наставног предмета за који конкурише. Под радовима за уметничке
предмете подразумева се од 5 до 10 оригиналних радова или фотографија радова који се не могу поднети у оригиналу, документација,
пројекти и фотографије радова реализованих на одређеном месту
или за одређене потребе. Поднети радови морају бити обележени
именом кандидата/аутора. Под оригиналним радовима подразумевају се и пројекти у свим областима који нису реализовани.

УСЛОВИ: одговарајуће образовање за радно место: професор разредне наставе, дипломирани учитељ мастер, мастер учитељ; психичка, физичка и здравствена способност; да лице није правоснажном пресудом осуђивано за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, нити се
против њега води кривични поступак; држављанство Републике
Србије; знање језика на коме се остварује образовно-васпитни рад.

Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана објављивања.
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, од 10 до 13 часова. Непотпуне и неблаговремене
пријаве се неће разматрати. За додатне информације тел. 011/3281251.

УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ПРИМЕЊЕНИХ УМЕТНОСТИ

УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ПРИМЕЊЕНИХ УМЕТНОСТИ

Расписује конкурс за избор:

Обавештава

• једног наставника у звање доцента за
ужу уметничку област Керамика, предмети
Уникатна керамика 1, 2 и 3 и Уникатна
керамика, са пуним радним временом и на
период од пет година

Поништава се конкурс за избор једног наставника у звање
доцента за ужу уметничку област Дизајн ентеријера и
намештаја, предмети Стилска унутрашња архитектура 1
и 2, на Одсеку дизајн ентеријера и намештаја, објављен у
публикацији „Послови“ дана 13.05.2015. године.

• једног наставника у звање доцента
за ужу уметничку област Фотографија,
предмети Студијска фотографија,
Документарна фотографија, Креативна
фотографија, Фотографија примењена у
конзервацији, са пуним радним временом и
на период од пет година

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ

• два наставника у звање доцента за ужу
уметничку област Примењено вајарство,
предмети Примењено вајарство 1 и 2 и
Примењено вајарство, са пуним радним
временом и на период од пет година
• једног наставника у звање доцента за
ужу уметничку област Дизајн ентеријера и
намештаја, предмети Намештај 1, 2, и 3 и
Намештај, са пуним радним временом и на
период од пет година
• једног наставника у звање доцента за
ужу уметничку област Индустријски дизајн,
предмети Индустријски дизајн 1, 2, 3 и 4,
са пуним радним временом и 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 у штампаној
форми и један у електронској форми на CD-у), оверену фотокопију
или оверен препис дипломе, радове из области уметности односно 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 и 48/2015).
Образац 2 и извод из општег акта „репрезентативне референце“
могу се преузети у Правној служби или са сајта Факултета (www.fpu.
bg.ac.rs). Кандидат је дужан да на расписани конкурс поднесе радо-
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11000 Београд, Каменичка 6
тел. 011/3021-137

Ванредни професор за ужу научну област
Пословна економија и менаџмент Стратегијски менаџмент
на одређено време од 5 година

Ванредни професор за ужу научну област
Економска теорија и анализа - Теорија
цена и индустријска организација
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: научни назив докора наука и способност за наставни рад.
Поред наведених услова кандидати треба да испуне и друге услове
прописане одредбама Закона о високом образовању, Статута Универзитета у Београду, Статута Факултета, Критеријума за стицање
звања наставника на Универзитету у Београду и Критеријума за
стицање звања наставника и сарадника на Економском факултету
у Београду. Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова
конкурса достављају се на наведену адресу Факултета, соба 139, у
року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ДЕЧЈИ ДАНИ“
11000 Београд, Господар Јевремова 18
тел. 011/2631-825, 2633-140

Шеф рачуноводства
УСЛОВИ: VII или VI степен стручне спреме економске струке, радно искуство од најмање две године (предност имају кандидати са
радним искуством стеченим у буџетској установи, способни да самостално израђују финансијске извештаје), организационе способности, рад на рачунару.

Аналитичар благајник
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме економског смера, познавање
рада на рачунару, са или без радног искуства.

Кувар
УСЛОВИ: V, IV или III степен одговарајуће стручне спреме; најмање
пет година радног искуства.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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Васпитач

6 извршилаца
УСЛОВИ: одговарајуће више образовање, односно одговарајуће
високо образовање на студијама првог степена (основне академске студије, односно струковне студије), студијама у трајању од три
године или студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије); 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, положен испит за лиценцу.

Медицинска сестра - васпитач
4 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска школа, васпитачки
смер, са обављеним приправничким стажом.

Дефектолог
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дефектолошки факултет, неопходно радно искуство у струци, предност имају кандидати који
су радили са децом са комбинованим сметњама или церебралном
парализом.

Спремачица
Физички радник
УСЛОВИ: полуквалификовани радник, основна школа; са или без
радног искуства.
ОСТАЛО: да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом; да није осуђиван правоснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања. Потребна документа: пријава на
конкурс, радна биографија, оверене фотокопије дипломе о стеченом
образовању (и лиценца - за васпитаче), извода из матичне књиге
рођених и уверења о држављанству (не старијег од шест месеци),
као и уверење да се против кандидата не води истрага и да није
подигнута оптужница. Изабрани кандидати пре закључивања уговора о раду дужни су да доставе лекарско уверење о одговарајућој
здравственој способности. Доказ о неосуђиваности прибавља установа. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.
Особа за контакт: Биљана Богдановић, референт за радне односе.
Телефони: 2631-825 и 2633-140.

БОР
ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У БОРУ
19210 Бор, Војске Југославије 12
тел. 030/424-555

Сарадник универзитета у звању сарадника,
за ужу научну област Индустријски
менаџмент
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом и Статутом
Техничког факултета, као и Правилником о стицању звања и заснивању радног односа универзитетских наставника на Универзитету у
Београду, кандидат треба да испуњава и следеће посебне услове за
рад: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани инжењер у области
техничких наука и уписане докторске академске студије. Остали
услови утврђени су одредбама члана 72 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 44/2010) и члана 103 Статута Техничког
факултета у Бору.

Универзитетски наставник за ужу научну
област Индустријски менаџмент

на одређено време, изборни период у трајању од 5
година
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом и Статутом
Техничког факултета, као и Правилником о стицању звања и заснивању радног односа универзитетских наставника на Универзитету у
Београду, кандидат треба да испуњава и следеће посебне услове за
рад: VIII степен стручне спреме, докторат техничких наука из научне
Бесплатна публикација о запошљавању

области инжењерски менаџмент, са завршеним техничким факултетом, студијским програмом инжењерски менаџмент. Остали услови
утврђени су одредбом члана 64 Закона о високом образовању („Сл.
гласник РС“, бр. 76/2005) и чл. 104 и 105 Статута Техничког факултета у Бору као и Правилника о стицању звања и заснивању радног
односа универзитетских наставника на Универзитету у Београду

Универзитетски наставник за ужу научну
област Екстрактивна металургија и
металуршко инжењерство

на одређено време, изборни период у трајању од 5
година
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом и Статутом
Техничког факултета, као и Правилником о стицању звања и заснивању радног односа универзитетских наставника на Универзитету у
Београду, кандидат треба да испуњава и следеће посебне услове за
рад: VIII степен стручне спреме, докторат техничких наука из научне области металуршког инжењерства, са завршеним техничким
факултетом, студијским програмом металуршко инжењерство. Остали услови утврђени су одредбом члана 64 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 44/2010) и чл. 104, 105 и 108 Статута
Техничког факултета у Бору, као и Правилника о стицању звања и
заснивању радног односа универзитетских наставника на Универзитету у Београду.

Универзитетски сарадник универзитета
за ужу научну област Хемија, хемијска
технологија и хемијско инжењерство
на одређено време, изборни период у трајању 3
године

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом и Статутом
Техничког факултета, као и Правилником о стицању звања и заснивању радног односа универзитетских наставника на Универзитету у
Београду, кандидат треба да испуњава и следеће посебне услове за
рад: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани инжењер технологије, дипломирани хемичар или дипломирани биолог, са завршеним
факултетом техничких наука или природно-математичких наука и
уписане докторске академске студије. Остали услови утврђени су
одредбама чл. 72 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“,
бр. 44/2010) и члана 109 Статута Техничког факултета у Бору.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс неопходно је доставити доказе о
испуњености услова конкурса (биографију, списак радова, копије
научних и стручних радова, дипломе о одговарајућој стручној спреми, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству,
потврду надлежног органа о непостојању сметње из члана 62 став
4 Закона о високом образовању - казнена евиденција МУП-а), документа у оригиналу или овереном препису и не старија од шест месеци. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.
Пријаве на конкурс са доказима о испуњавању услова достављају се
на адресу: Технички факултет у Бору, Војске Југославије 12, 19210
Бор. Рок за пријаву на конкурс је 15 дана од дана објављивања.

ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У БОРУ
19210 Бор, Војске Југославије 12

Универзитетски наставник енглеског
језика

на одређено време, изборни период у трајању од 4
године, са пуним радним временом
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом и Статутом
Техничког факултета, као и Правилником о стицању звања и заснивању радног односа универзитетских наставника на Универзитету
у Београду, кандидат треба да испуњава и следеће посебне услове за рад: VII/1 степен стручне спреме, са завршеним филолошким
факултетом, дипломирани професор енглеског језика и књижевности. Остали услови утврђени су одредбом члана 68 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 44/2010) и чл. 103 Статута
Техничког факултета у Бору.

Универзитетски сарадник за ужу научну
област Машинство

на одређено време, изборни период у трајању од 3
године, са пуним радним временом
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УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом и Статутом
Техничког факултета, као и Правилником о стицању звања и заснивању радног односа универзитетских наставника на Универзитету
у Београду, кандидат треба да испуњава и следеће посебне услове
за рад: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани инжењер машинства са завршеним машинским факултетом и уписане докторске студије. Остали услови утврђени су одредбом члана 72 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 44/2010) и члана 109 Статута
Техничког факултета у Бору.

Универзитетски наставник за ужу
научну област Минералне и рециклажне
технологије

на одређено време, изборни период у трајању од 5
година, са пуним радним временом
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом и Статутом
Техничког факултета, као и Правилником о стицању звања и заснивању радног односа универзитетских наставника на Универзитету
у Београду, кандидат треба да испуњава и следеће посебне услове
за рад: VIII степен стручне спреме, доктор наука из научне области
технолошко инжењерство, са завршеним техничким факултетом,
смер: рударство, одсек: припрема минералних сировина. Остали
услови утврђени су одредбом члана 64 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 44/2010) и чл. 104, 105 и 108 Статута
Техничког факултета у Бору, као и Правилника о стицању звања и
заснивању радног односа универзитетских наставника на Универзитету у Београду.

Универзитетски наставник за ужу
научну област Минералне и рециклажне
технологије

на одређено време, изборни период у трајању од 5
година, са пуним радним временом
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом и Статутом
Техничког факултета, као и Правилником о стицању звања и заснивању радног односа универзитетских наставника на Универзитету
у Београду, кандидат треба да испуњава и следеће посебне услове
за рад: VIII степен стручне спреме, доктор наука из научне области
рударство, са завршеним техничким факултетом, смер: рударство,
одсек: припрема минералних сировина. Остали услови утврђени су
одредбом члана 64 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“,
бр. 44/2010) и чл. 104, 105 и 108 Статута Техничког факултета у
Бору, као и Правилника о стицању звања и заснивању радног односа универзитетских наставника на Универзитету у Београду.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс неопходно је доставити доказе о
испуњености услова конкурса (биографија, списак радова, копије
научних и стручних радова, диплома о одговарајућој стручној спреми, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству,
потврда надлежног органа о непостојању сметње из члана 62 став
4 Закона о високом образовању - казнена евиденција МУП-а), документа у оригиналу или овереном препису и не старија од шест месеци. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.
Пријаве на конкурс са доказима о испуњавању услова достављају се
на адресу: Технички факултет у Бору, Војске Југославије 12, 19210
Бор. Рок за пријаву на конкурс је 15 дана од дана објављивања.

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

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

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор биолошких наука,
доктор наука - биолошке науке. Остали услови за избор у звање
наставника утврђени су чланом 64 став 5 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005, 100/2007-аутентично тумачење,
97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 99/14), Правилником о начину и поступку заснивања радног односа и стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу и Статутом Агрономског факултета у Чачку. Кандидат мора да испуњава општи предуслов у погледу неосуђиваности
утврђен чланом 62 став 4 Закона о високом образовању и дужан
је да уз пријаву на конкурс достави и одговарајући доказ надлежног органа. Пријаве кандидата који не доставе наведени доказ или
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не испуњавају овај услов неће се узети у разматрање. Пријава на
конкурс садржи име и презиме кандидата, датум и место рођења,
адресу становања и број телефона, податке о образовању, податке
о радном искуству и друго. Прилози уз пријаву: доказ надлежног
органа о неосуђиваности, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, диплома о одбрањеној докторској дисертацији, библиографија (списак научних и стручних радова) и радови.
Све исправе се достављају у оригиналу или овереној фотокопији.
Адреса на коју се подносе пријаве на конкурс: Агрономски факултет
у Чачку, Цара Душана 34, Чачак 32000. Рок за пријаву на конкурс је
15 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати.

Асистент за ужу научну област Генетика и
оплемењивање биља
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: VII/1 и VII/2 степен стручне спреме, дипломирани инжењер
агрономије (уписане докторске студије), дипломирани инжењер
пољопривреде (уписане докторске студије), магистар агрономских
наука (уписане докторске студије), магистар пољопривредних наука
(уписане докторске студије), магистар биотехничких наука (уписане докторске студије), дипломирани инжењер пољопривреде - мастер (уписане докторске студије), студент докторских студија који је
претходне нивое студија завршио са укупном просечном оценом најмање осам (8) и који показује смисао за наставни рад, као и магистар
наука из научне области за коју се бира коме је прихваћена тема
докторске дисертације.

Асистент за ужу научну област
Пољопривредна механизација
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: VII/1 и VII/2 степен стручне спреме, дипломирани инжењер
агрономије (уписане докторске студије), дипломирани инжењер
пољопривреде (уписане докторске студије), магистар агрономских
наука (уписане докторске студије), магистар пољопривредних наука
(уписане докторске студије), магистар биотехничких наука (уписане докторске студије), дипломирани инжењер пољопривреде - мастер (уписане докторске студије), студент докторских студија који је
претходне нивое студија завршио са укупном просечном оценом најмање осам (8) и који показује смисао за наставни рад, као и магистар
наука из научне области за коју се бира коме је прихваћена тема
докторске дисертације.
ОСТАЛО: Остали услови за избор у звање асистента утврђени су чланом 72 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“,
бр. 76/2005, 100/2007 - аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010,
93/2012, 89/2013 и 99/14). Кандидат мора да испуњава општи предуслов у погледу неосуђиваности утврђен чланом 62 ст. 4 Закона о
високом образовању и дужан је да уз пријаву на конкурс достави и
одговарајући доказ надлежног органа. Пријаве кандидата који не
доставе наведени доказ или не испуњавају овај услов неће се узети
у разматрање. Пријаве кандидата са прилозима: биографија, библиографија (списак научних и стручних радова), радови, оверена
фотокопија дипломе о одговарајућој стручној спреми, доказ о уписаним докторским студијама, доказ надлежног органа о неосуђиваности, извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству,
подносе се Агрономском факултету у Чачку, Цара Душана 34. Рок за
пријаву на конкурс је 15 дана од дана објављивања. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

БИБЛИОТЕКА
„СВЕТИСЛАВ ВУЛОВИЋ“

Ивањица, Венијамина Маринковића бб

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, три године радног искуства у
култури и да кандидат испуњава опште законом прописане услове
за избор и постављање. Рок за пријављивање је 15 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве слати на адресу:
Библиотека „Светислав Вуловић“ Ивањица, Венијамина Маринковића бб.

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

Наука и образовање

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

Сарадник у звање асистента за ужу
стручно-уметничку област Музичка култура
са методиком наставе
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: завршен одговарајући факултет уметности, студент докторских академских студија који је претходне нивое студија завршио
са укупном просечном оценом најмање осам, смисао за наставни
рад, услови прописани чланом 72 став 1 Закона о високом образовању („Службени гласник РС“, 76/05, 100/07, аутентично тумачење
97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 99/14), непостојање сметњи из члана
62 став 4 Закона о високом образовању и услови утврђени Статутом
Факултета. Уз пријаву на конкурс доставити: оверене фотокопије
диплома о завршеним претходним нивоима студија са доказом о
просечној оцени, уверење о статусу студента докторских академских
студија, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству,
биографију са подацима о досадашњем раду, списак објављених
стручних и научних радова, као и саме радове, доказ о неосуђиваности правоснажном судском пресудом за кривична дела из члана
62 став 4 Закона о високом образвању и друге доказе о испуњености
услова по овом конкурсу. Рок за подношење пријава је 15 дана од
дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
разматрати.

КОСОВСК А МИТРОВИЦ А
ГИМНАЗИЈА ПРИШТИНА
Лапље Село

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних законом, кандидат треба
да испуњава и посебне услове прописане чланом 8 став 2 и чланом
120 Закона о основама система образовања и васпитања: одговарајуће високо образовање из члана 8 став 2 ЗОСОВ, за наставника
ове врсте школе, педагога и психолога; најмање пет година рада
у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања; држављанство Републике Србије; дозвола са рад - лиценца; психичка, физичка и здравствена способност
за рад са ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања. Рок за пријаву на конкурс је 15
дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање. Уз пријаву на конкурс кандидат треба
да приложи следећа документа: оверену фотокопију дипломе, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту - лиценци, уверење о држављанству (оверена фотокопија, не старије од
6 месеци), извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија), потврду о радном искуству од најмање 5 година
у области образовања и васпитања након стеченог одговарајућег
образовања, уверење суда да се против кандидата не води поступак, извод из казнене евиденције МУП-а РС (не старије од 6 месеци), преглед кретања у служби са биографским подацима, очитану
личну карту. Лекарско уверење кандидат доставља пре закључења
уговора. Уверење о неосуђиваности школа прибавља по службеној
дужности. Пријаву на конкурс са документацијом доставити лично
или послати на адресу школе: Гимназија Приштина у Лапљем Селу,
38204 Лапље Село, са назнаком: „Конкурс за директора школе“.
Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе, путем телефона: 044/942-544.

Национална служба
за запошљавање

Бесплатна публикација о запошљавању

К РА Г У Ј Е В А Ц
ФАКУЛТЕТ ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА
34000 Крагујевац, Сестре Јањић 6
тел. 034/335-998

Сарадник у звање асистента за ужу
научну област Машинске конструкције
и механизација, за предмете: Машински
елементи и Техничко цртање са
компјутерском графиком
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских академских студија из области машинског инжењерства који је завршио основне академске студије са просечном оценом најмање 8, мастер академске студије са просечном
оценом најмање 8 и просечном оценом најмање 8,5 из предмета уже
научне области за коју се кандидат бира. Асистент мора да поседује
активно знање енглеског језика. Кандидати поред општих услова
треба да испуњавају и услове предвиђене одредбама Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005, 100/2007 - аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013 и 99/2014),
Статута Факултета инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу и
Правилника о ближим условима за избор у звање сарадника Факултета инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу.

Сарадник у звање асистента за ужу
научну област Производно машинство и
индустријско инжењерство и инжењерски
менаџмент
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских академских студија из области машинског инжењерства који је завршио основне академске студије са просечном оценом најмање 8, мастер академске студије са просечном
оценом најмање 8 и просечном оценом најмање 8,5 из предмета уже
научне области за коју се кандидат бира. Асистент мора да поседује
активно знање енглеског језика. Кандидати поред општих услова
треба да испуњавају и услове предвиђене одредбама Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005, 100/2007 - аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013 и 99/2014),
Статута Факултета инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу и
Правилника о ближим условима за избор у звање сарадника Факултета инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу.

Сарадник у звање асистента за ужу
научну област Машинске конструкције и
механизација, за групу предмета: Основи
конструисања, Конструисање помоћу
рачунара и сродне предмете
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских академских студија из области машинског инжењерства који је завршио основне академске студије са просечном оценом најмање 8, мастер академске студије са просечном
оценом најмање 8 и просечном оценом најмање 8,5 из предмета уже
научне области за коју се кандидат бира. Асистент мора да поседује
активно знање енглеског језика. Кандидати поред општих услова
треба да испуњавају и услове предвиђене одредбама Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005, 100/2007 - аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013 и 99/2014),
Статута Факултета инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу и
Правилника о ближим условима за избор у звање сарадника Факултета инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс потребно је доставити: потврду
да је кандидат студент докторских студија из области машинског
инжењерства, оверену фотокопију дипломе о завршеним претходним нивоима студија, уверење о положеним испитима на претходним нивоима студија, биографију; списак стручних и научних
радова, као и саме радове, уверење надлежног органа да кандидат
није осуђиван за кривично дело и друге доказе којима се доказује
испуњење општих и посебних услова. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узимати у обзир. Пријаве кандидата са прилозима
доставити на адресу: Факултет инжењерских наука, 34000 Крагујевац, Улица сестара Јањић 6. Конкурс остаје отворен 15 дана од дана
објављивања.
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ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
34000 Крагујевац, Јована Цвијића бб
тел. 034/500-125, 500-126

Наставник у звање доцента или ванредног
професора за ужу научну област Музичка
педагогија (Методика општег музичког
образовања)
са 70% радног времена, на одређено време од пет
година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука из уже научне
области за коју се бира. Општи и посебни услови предвиђени су
чл. 64 и чл. 65 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр.
76/2005, 100/07, 97/08, 44/2010, 93/2012, 89/2013 и 99/14), Статутом Универзитета у Крагујевцу (пречишћен текст, бр. I-01/95 од
30.03.2015. године - www.kg.ac.rs), Статутом Филолошко-уметничког
факултета у Крагујевцу (пречишћен текст, бр. 01-1336 од 30.04.2015
године) - (www.filum.kg.ac.rs), Законом о раду („Сл. гласник РС“, бр.
24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/14), Правилником о начину и поступку заснивања радног односа и стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу - www.kg.ac.rs (пречишћен текст, бр.
I-01-13 од 10.01.2014. године) и другим актима Факултета и Универзитета у Крагујевцу.

Наставник у звање ванредног професора за
ужу уметничку област Графика и графичке
технике
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: Доктор уметности из уже уметничке области за коју се
бира или високо образовање првог степена и призната уметничка
дела. Општи и посебни услови предвиђени су чл. 64 и чл. 65 Закона
о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005, 100/07, 97/08,
44/2010, 93/2012, 89/2013 и 99/14), Статутом Универзитета у Крагујевцу (пречишћен текст, бр. I-01/95 од 30.03.2015. године - www.
kg.ac.rs), Статутом Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу
(пречишћен текст, бр. 01-1336 од 30.04.2015 године) - (www.filum.
kg.ac.rs), Законом о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005,
54/2009, 32/2013 и 75/14), Правилником о начину и поступку
заснивања радног односа и стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу - www.kg.ac.rs (пречишћен текст, бр. I-01-13 од
10.01.2014. године) и другим актима Факултета и Универзитета у
Крагујевцу. Кандидати подносе на расписани конкурс 10 самосталних радова из уже уметничке области за коју конкуришу. Радови се
предају у оригиналу или у дигиталној форми (на CD-у).

Наставник у звање доцента или ванредног
професора за ужу уметничку област
Цртање и сликање
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: доктор уметности из уже уметничке области за коју се бира
или високо образовање првог степена и призната уметничка дела.
Општи и посебни услови предвиђени су чл. 64 и чл. 65 Закона о
високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005, 100/07, 97/08,
44/2010, 93/2012, 89/2013 и 99/14), Статутом Универзитета у Крагујевцу (пречишћен текст, бр. I-01/95 од 30.03.2015. године - www.
kg.ac.rs), Статутом Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу
(пречишћен текст, бр. 01-1336 од 30.04.2015 године) - (www.filum.
kg.ac.rs), Законом о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005,
54/2009, 32/2013 и 75/14), Правилником о начину и поступку
заснивања радног односа и стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу - www.kg.ac.rs (пречишћен текст, бр. I-01-13 од
10.01.2014. године) и другим актима Факултета и Универзитета у
Крагујевцу. Кандидати подносе на расписани конкурс 10 самосталних радова из уже уметничке области за коју конкуришу. Радови се
предају у оригиналу или у дигиталној форми (на CD-у).
ОСТАЛО: Документа која је потребно доставити на наведене конкурсе: пријава на конкурс, биографија и стручна биографија (на
CD-у и у штампаној форми), оверене копије диплома свих нивоа студија, оверена копија извода из матичне књиге рођених, уверење о
држављанству (оригинал); потврда надлежног органа (полицијске
управе) да кандидат није осуђиван за кривична дела предвиђена
чланом 62 став 4 Закона о високом образовању (оверена копија),
мишљење студената формирано на основу анкете, за кандидате који
се први пут бирају у звање доцента предвиђено је приступно преда-
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вање. Фотокопије докумената морају бити оверене и не старије од
6 месеци. Непотпуне и неблаговреме пријаве, као и документација
кандидата који не испуњавају услове конкурса неће се узимати у
разматрање. Сва документација и оригинални радови достављају се
Служби за опште и правне послове ФИЛУМ-а, у згради Друге крагујевачке гимназије или поштом на адресу: Филолошко-уметнички
факултет, Јована Цвијића бб, 34000 Крагујевац. Рок за подношење
пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса.

ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
34000 Крагујевац, Јована Цвијића бб
тел. 034/500-125; 500-126

Сарадник у звање асистента за ужу научну
област Француски језик
на одређено време од три године

УСЛОВИ: студент докторских студија који је и основне и мастер академске студије завршио са укупном просечном оценом најмање осам
и који показује смисао и способност за наставни и научни рад. У
звање асистента може бити изабран и магистар наука коме је прихваћена тема докторске дисертације (за студенте по старом закону).
У поновни избор у звање асистента може бити изабран кандидат
који је стекао научни назив доктора наука. Општи и посебни услови
предвиђени су чл. 72 Закона о високом образовању („Сл. гласник
РС“, бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 99/14), Законом
о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14),
Статутом Филолошко-уметничког факултета Универзитета у Крагујевцу (пречишћен текст, бр. 01-1336 од 30.04.2015. године и Правилником о избору сарадника на Одсеку за филологију (бр. 01-736
од 03.03.2014. године) - (www.filum.kg.ac.rs) и другим актима Факултета и Универзитета у Крагујевцу. Документа која је потребно доставити: пријава на конкурс, биографија и стручна биографија (на CD-у
и у штампаној форми), оверене копије диплома свих нивоа студија,
уверење о уписаним докторским студијама или одлука о прихваћеној теми докторске дисертације, оверена копија извода из матичне књиге рођених, уверење о држављанству (оригинал), потврда
надлежног органа (полицијске управе) да кандидат није осуђиван
за кривична дела предвиђена чланом 62 став 4 Закона о високом
образовању (оверена копија), мишљење студената формирано на
основу анкете (за кандидате који имају педагошко искуство у високошколској установи).

Сарадник у звање асистента за ужу научну
област Шпански језик и лингвистика
на одређено време од три године

УСЛОВИ: студент докторских студија који је и основне и мастер академске студије завршио са укупном просечном оценом најмање осам
и који показује смисао и способност за наставни и научни рад. У
звање асистента може бити изабран и магистар наука коме је прихваћена тема докторске дисертације (за студенте по старом закону).
У поновни избор у звање асистента може бити изабран кандидат
који је стекао научни назив доктора наука. Општи и посебни услови
предвиђени су чл. 72 Закона о високом образовању („Сл. гласник
РС“, бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 99/14), Законом
о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14),
Статутом Филолошко-уметничког факултета Универзитета у Крагујевцу (пречишћен текст, бр. 01-1336 од 30.04.2015. године и Правилником о избору сарадника на Одсеку за филологију (бр. 01-736
од 03.03.2014. године) - (www.filum.kg.ac.rs) и другим актима Факултета и Универзитета у Крагујевцу. Документа која је потребно доставити: пријава на конкурс, биографија и стручна биографија (на CD-у
и у штампаној форми), оверене копије диплома свих нивоа студија,
уверење о уписаним докторским студијама или одлука о прихваћеној теми докторске дисертације, оверена копија извода из матичне књиге рођених, уверење о држављанству (оригинал), потврда
надлежног органа (полицијске управе) да кандидат није осуђиван
за кривична дела предвиђена чланом 62 став 4 Закона о високом
образовању (оверена копија), мишљење студената формирано на
основу анкете (за кандидате који имају педагошко искуство у високошколској установи).

Сарадник у звање асистента за ужу научну
област Хиспанске књижевности и култура
на одређено време од три године

УСЛОВИ: студент докторских студија који је и основне и мастер академске студије завршио са укупном просечном оценом најмање осам
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и који показује смисао и способност за наставни и научни рад. У
звање асистента може бити изабран и магистар наука коме је прихваћена тема докторске дисертације (за студенте по старом закону).
У поновни избор у звање асистента може бити изабран кандидат
који је стекао научни назив доктора наука. Општи и посебни услови
предвиђени су чл. 72 Закона о високом образовању („Сл. гласник
РС“, бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 99/14), Законом
о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14),
Статутом Филолошко-уметничког факултета Универзитета у Крагујевцу (пречишћен текст, бр. 01-1336 од 30.04.2015. године и Правилником о избору сарадника на Одсеку за филологију (бр. 01-736
од 03.03.2014. године) - (www.filum.kg.ac.rs) и другим актима Факултета и Универзитета у Крагујевцу. Документа која је потребно доставити: пријава на конкурс, биографија и стручна биографија (на CD-у
и у штампаној форми), оверене копије диплома свих нивоа студија,
уверење о уписаним докторским студијама или одлука о прихваћеној теми докторске дисертације, оверена копија извода из матичне књиге рођених, уверење о држављанству (оригинал), потврда
надлежног органа (полицијске управе) да кандидат није осуђиван
за кривична дела предвиђена чланом 62 став 4 Закона о високом
образовању (оверена копија), мишљење студената формирано на
основу анкете (за кандидате који имају педагошко искуство у високошколској установи).

Сарадник у звање асистента за ужу научну
област Енглеска књижевност и култура
на одређено време од три године

УСЛОВИ: студент докторских студија који је и основне и мастер академске студије завршио са укупном просечном оценом најмање осам
и који показује смисао и способност за наставни и научни рад. У
звање асистента може бити изабран и магистар наука коме је прихваћена тема докторске дисертације (за студенте по старом закону).
У поновни избор у звање асистента може бити изабран кандидат
који је стекао научни назив доктора наука. Општи и посебни услови
предвиђени су чл. 72 Закона о високом образовању („Сл. гласник
РС“, бр.76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 99/14), Законом
о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14),
Статутом Филолошко-уметничког факултета Универзитета у Крагујевцу (пречишћен текст, бр. 01-1336 од 30.04.2015. године и Правилником о избору сарадника на Одсеку за филологију (бр. 01-736
од 03.03.2014. године) - (www.filum.kg.ac.rs) и другим актима Факултета и Универзитета у Крагујевцу. Документа која је потребно доставити: пријава на конкурс, биографија и стручна биографија (на CD-у
и у штампаној форми), оверене копије диплома свих нивоа студија,
уверење о уписаним докторским студијама или одлука о прихваћеној теми докторске дисертације, оверена копија извода из матичне књиге рођених, уверење о држављанству (оригинал), потврда
надлежног органа (полицијске управе) да кандидат није осуђиван
за кривична дела предвиђена чланом 62 став 4 Закона о високом
образовању (оверена копија); мишљење студената формирано на
основу анкете (за кандидате који имају педагошко искуство у високошколској установи).

Сарадник у звање вишег лектора за
ужу научну област Шпански језик и
лингвистика
на одређено време од три године

УСЛОВИ: завршене мастер академске студије (или њима еквивалентне четворогодишње студије према раније важећем закону) са
просечном оценом најмање осам и на основним и на мастер академским студијама и способност за наставни рад. За избор у звање
вишег лектора: најмање 5 година радног искуства у звању лектора
и позитивно оцењен педагошки рад у претходном изборном периоду. Општи и посебни услови предвиђени су чл. 70 Закона о високом образовању („Сл. гласника РС“, бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10,
93/12, 89/13 и 99/14), Законом о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/05,
61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), Статутом Филолошко-уметничког
факултета Универзитета у Крагујевцу (пречишћен текст, бр. 01-1336
од 30.04.2015. године и Правилником о избору сарадника на Одсеку за филологију (бр. 01-736 од 03.03.2014. године) - (www.filum.
kg.ac.rs) и другим актима Факултета и Универзитета у Крагујевцу.
Документа која је потребно доставити: пријава на конкурс, биографија и стручна биографија (на CD-у и у штампаној форми), оверене
копије диплома свих нивоа студија, оверена копија извода из матичне књиге рођених, уверење о држављанству (оригинал), потврда
надлежног органа (полицијске управе) да кандидат није осуђиван
за кривична дела предвиђена чланом 62 став 4 Закона о високом
образовању (оверена копија), мишљење студената формирано на
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основу анкете (за кандидате који имају педагошко искуство у високошколској установи), потврда о радном односу у звању лектора за
кандидате који конкуришу за избор у звање виши лектор.

Сарадник у звање лектора или вишег
лектора за ужу научну област Немачки
језик

са 40% радног времена, на одређено време од три
године
УСЛОВИ: завршене мастер академске студије (или њима еквивалентне четворогодишње студије према раније важећем закону) са
просечном оценом најмање осам и на основним и на мастер академским студијама и способност за наставни рад. За избор у звање
вишег лектора: најмање 5 година радног искуства у звању лектора
и позитивно оцењен педагошки рад у претходном изборном периоду. Општи и посебни услови предвиђени су чл. 70 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10,
93/12, 89/13 и 99/14), Законом о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/05,
61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), Статутом Филолошко-уметничког
факултета Универзитета у Крагујевцу (пречишћен текст, бр. 01-1336
од 30.04.2015. године и Правилником о избору сарадника на Одсеку за филологију (бр. 01-736 од 03.03.2014. године) - (www.filum.
kg.ac.rs) и другим актима Факултета и Универзитета у Крагујевцу.
Документа која је потребно доставити: пријава на конкурс, биографија и стручна биографија (на CD-у и у штампаној форми), оверене
копије диплома свих нивоа студија, оверена копија извода из матичне књиге рођених, уверење о држављанству (оригинал), потврда
надлежног органа (полицијске управе) да кандидат није осуђиван
за кривична дела предвиђена чланом 62 став 4 Закона о високом
образовању (оверена копија), мишљење студената формирано на
основу анкете (за кандидате који имају педагошко искуство у високошколској установи), потврда о радном односу у звању лектора за
кандидате који конкуришу за избор у звање виши лектор.

Сарадник у звање лектора за ужу научну
област Француски језик
на одређено време од три године

УСЛОВИ: завршене мастер академске студије (или њима еквивалентне четворогодишње студије према раније важећем закону) са
просечном оценом најмање осам и на основним и на мастер академским студијама и способност за наставни рад. За избор у звање
вишег лектора: најмање 5 година радног искуства у звању лектора
и позитивно оцењен педагошки рад у претходном изборном периоду. Општи и посебни услови предвиђени су чл. 70 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10,
93/12, 89/13 и 99/14), Законом о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/05,
61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), Статутом Филолошко-уметничког
факултета Универзитета у Крагујевцу (пречишћен текст, бр. 01-1336
од 30.04.2015. године и Правилником о избору сарадника на Одсеку за филологију (бр. 01-736 од 03.03.2014. године) - (www.filum.
kg.ac.rs) и другим актима Факултета и Универзитета у Крагујевцу.
Документа која је потребно доставити: пријава на конкурс, биографија и стручна биографија (на CD-у и у штампаној форми), оверене
копије диплома свих нивоа студија, оверена копија извода из матичне књиге рођених, уверење о држављанству (оригинал), потврда
надлежног органа (полицијске управе) да кандидат није осуђиван
за кривична дела предвиђена чланом 62 став 4 Закона о високом
образовању (оверена копија), мишљење студената формирано на
основу анкете (за кандидате који имају педагошко искуство у високошколској установи); потврда о радном односу у звању лектора за
кандидате који конкуришу за избор у звање виши лектор.
ОСТАЛО: Фотокопије докумената морају бити оверене и не старије
од 6 месеци. Непотпуне и неблаговреме пријаве, као и документација кандидата који не испуњавају услове конкурса неће се узимати у разматрање.Сва документација и радови достављају се Служби
за опште и правне послове ФИЛУМ-а, у згради Друге крагујевачке
гимназије или поштом. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања конкурса.

ИСПРАВКА КОНКУРСА
ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА

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

Конкурс објављен у публикацији „Послови“ 10.06.2015.
године, за радно место: наставник у звању доцента за ужу
17.06.2015. | Број 626 |
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научну област Хирургија, на одређено време 5 година,
исправља се у делу осталих услова за радно место и треба исправно да гласи: ОСТАЛО: Услови утврђени одговарајућим одредбама Закона о високом образовању („Сл.
гласник РС“, бр. 76/2005, 100-2007 аутентично тумачење,
97/2008, 44/2010,93/2012, 89/2013 и 99/2014), Статутом
Универзитета у Крагујевцу, Правилником о начину и поступку заснивања радног односа и стицању звања наставника
Универзитета у Крагујевцу и Статутом Факултета медицинских наука у Крагујевцу, у складу са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата. Уз пријаву на конкурс
доставити: биографију, фотокопију оверених диплома, списак стручних и научних публикација и по један примерак
тих публикација. Сву конкурсну документацију, као доказе
о испуњености услова конкурса, доставити и у електронској
форми (на компакт диску - CD). Рок за пријаву је 15 дана.

КРУШЕВАЦ
НАРОДНА БИБЛИОТЕКА БРУС

37220 Брус, Братиславе Петровић 15
тел. 037/825-465

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат мора да поседује: високу стручну спрему, организаторске пособности, најмање 3 године радног искуства у области
културе. Потребна документација: доказ о високој стручној спреми,
уверење о радном искуству, уверење о држављанству не старије
од 6 месеци, извод из матичне књиге рођених, уверење о општој
здравственој способности, уверење да особа није осуђивана не старије од 6 месеци, уверење из суда да се против кандидата не води
кривични поступак. Конкурс важи 15 дана од дана објављивања у
публикацији „Послови“.

ЛЕСКОВАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА
„КОСТА СТАМЕНКОВИЋ“

16000 Лесковац, Норвежанска 36

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, стечено одговарајуће високо
образовање: на студијама другог степена (мастер академске студије,
специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне
студије), у складу са Законом о високом образовању („Сл. гласник
РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење и 97/08), почев од 10.
септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; да кандидат испуњава услове за наставника основне школе, за педагога и психолога, најмање
пет година рада у установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања; да поседује дозволу за
рад (лиценцу) наставника, педагога или психолога, и то за рад у
школи оне врсте и подручја рада којој припада школа; 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 РС; да поседује дозволу за
рад директора, односно лиценцу за директора (није услов за избор
на дужност, али јесте услов за њено обављање - кандидат изабран
за директора школе дужан је да положи испит за директора, сходно
условима прописаним Законом о основама система образовања и
васпитања, као и условима које прописује министар).
ОСТАЛО: Кандидати су дужни да доставе и следећу документацију:
пријаву са прегледом кретања у служби и биографским подацима,
оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, уверење о држављанству РС (не старије од 6 месеци, уколико
није трајног карактера), извод из матичне књиге рођених (не старији од 6 месеци, уколико није трајног карактера), оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за
лиценцу, потврду о радном искуству у области образовања и васпитања, уверење надлежног суда да се против кандидата не води
истрага, односно кривични поступак или други поступак. Доказ о
неосуђиваности прибавља школа. Лекарско уверење доставља кандидат који је одлуком школског одбора изабран за директора, у року
од три дана од дана доношења одлуке. Непотпуне и неблаговремене
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пријаве неће се разматрати. Сматра се да је одлука о избору директора донета дана када министар просвете да сагласност на одлуку.
Одлука о избору директора сматра се донетом, односно сматра се да
је на њу дата сагласност ако министар просвете у року од 30 дана од
дана достављања одлуке не донесе акт којим се одбија сагласност.
Пријаве са доказима о испуњености услова подносе се на адресу
школе. Конкурс остаје отворен 15 дана од дана објављивања.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
ДЕЧИЈИ ВРТИЋ „ДЕЧИЈА РАДОСТ“
16230 Лебане, Цара Душана 68
тел. 016/843-767

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: VII/1 степен, одговарајуће високо образовање из члана 8
став 2 Закона о основама система образовања и васпитања (високо образовање стечено на студијама другог степена - дипломске
академске студије - мастер, специјалистичке академске студије или
специјалистичке струковне студије, 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 васпитача или стручног сарадника и најмање пет година рада
у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања; поседовање одговарајућег образовања
из члана 8 став 3 Закона о основама система образовања и васпитања (високо образовање на студијама првог степена, студијама
у трајању од три године или више образовање) и најмање десет
година рада у установи на пословима васпитања и образовања,
након стеченог одговарајућег образовања; поседовање дозволе
за рад (лиценце); обука и положен испит за директора установе;
поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад са
децом и ученицима; поседовање држављанства Републике Србије;
знање језика на ком се остварује васпитно-образовни рад; неосуђиваност правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања.
Кандидат који нема положен испит за директора, а буде изабран за
директора, дужан је да исти положи у року од годину дана од дана
ступања на дужност.
ОСТАЛО: доказ о држављанству (извод из матичне књиге рођених
и уверење о држављанству, оригинал или оверена фотокопија, не
старија од 6 месеци); оверен препис/фотокопија дипломе о стеченом образовању; оверен препис/фотокопија документа о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту; потврда о радном искуству у области васпитања и образовања; преглед кретања
у служби са биографским подацима (необавезно); докази о својим
стручним и организационим способностима (необавезно). Рок за
пријављивање на конкурс је 15 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Доказ
о здравственој способности подноси се пре закључења уговора о
раду, а доказ о неосуђиваности прибавља установа. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара установе и путем
телефона: 016/843-767.

ОШ „25. МАЈ“

16210 Власотинце, Село Доња Лопушња

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидат треба да испуњава и следеће услове: одговарајуће високо
образовање на студијама другог степена (мастер академске студије,
специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне
студије), по пропису који уређује високо образовање почев од 10.
септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године за наставника основне школе и подручја рада, за педагога и психолога; 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
ком се остварује образовно-васпитни рад; дозвола за рад, обука и
положен испит за директора установе и најмање пет година рада
у установи на пословима образовања и васпитања након стеченог
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одговарајућег образовања. Уз пријаву на конкурс, као доказе о
испуњености услова приложити: оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, уверење о држављанству
Републике Србије (не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених (не старије од 6 месеци), оверен препис или оверену
фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односно испиту
за лиценцу, потврду о радном искуству у области образовања и васпитања, краћу биографију и оквирни план рада за време мандата,
доказ о познавању српског језика као језика на ком се остварује
образовно-васпитни рад (доставља се уколико кандидат није стекао
образовање на српском језику - потврда, уверење и други документ
којим се доказује да је испит из српског језика положен по програму
одговарајуће висикошколске установе), доказ о положеном испиту
за директора обезбедиће се након доношења одговарајућег подзаконског акта министра просвете (изабрани директор који нема положен испит за директора дужан је да га положи у року од годину дана
од дана ступања на дужност), доказ да се против кандидата не води
истрага (од надлежног суда), доказ о неосуђиваности (од надлежне
полицијске управе прибавља школа), доказ о психичкој, физичкој
и здравственој спсобности (лекарско уверење) изабрани кандидат
подноси пре закључења уговора о раду. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. По завршетку конкурса
документација се не враћа кандидатима. Рок за подношење пријава
је 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве
се подносе препорученом поштом, на адресу школе, са назнаком:
„За конкурс за директора“. Пријаве слати на адресу: ОШ „25. мај“,
Доња Лопушња, 16210 Власотинце.

НОВИ ПА ЗАР
ОШ „АЛЕКСА ЂИЛАС БЕЋО“
Мојстир, 36320 Тутин
тел. 020/466-123

Помоћни радник

у издвојеном одељењу школе у Врби, на одређено
време до повратка запосленог са неплаћеног
одсуства, а најдуже до 17.05.2016. године, са пуним
радним временом
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде примљено лице
под условима прописаним законом и ако има: I степен стручне
спреме, завршена основна школа; психичку, физичку и здравствену способност; да није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије.
Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: уверење о
држављанству, извод из матичне књиге рођених, доказ о завршеној основној школи. Уверење о здравственом стању подноси се пре
закључења уговора о раду. Доказ о неосуђиваности прибавља установа по службеној дужности. Рок за пријављивање на конкурс је 8
дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне
пријаве се неће разматрати. Пријаве слати на адресу школе. Ближе
информације о конкурсу могу се добити путем телефона: 020/466123, 063/1025-948.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ ПАЗАРУ

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

Наставник у звање ванредног професора
за научну област Криминалистичкобезбедносне науке
на период од пет година

Наставник у звање редовног професора
за ужу научну област Криминалистичкобезбедносне науке
УСЛОВИ: Услови конкурса за кандидате предвиђени су одредбама
Закона о Високом образовању, Статутом и Правилником о избору
звања на Универзитету у Новом Пазару. Уз пријаву на конкурс кандидати подносе: биографију, оверене фотокопије диплома о завршеним основним, мастер - магистарским и доктрским студијама,
оверену фотокопију претходног избора у звање, списак објављених
радова и радове, уџбеничку литературу и сл. Пријаве се подносе
Правној служби Универзитета, Улица Димитрија Туцовића бб, Нови
Пазар ,у року од 10 дана од дана објављивања конкурса. Образац
Бесплатна публикација о запошљавању

захтева за пријаву на конкурс за избор у звање и заснивање радног односа може се преузети на официјалном сајту Универзитета
у Новом Пазару - www.unip.edu.rs. Непотписане, неблаговремене
и непотпуне пријаве се неће разматрати. Додатне информације на
тел. 020/338-420, Правна служба.

НОВИ СА Д
ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА
21420 Бач, Школска 1
тел/факс: 021/770-387

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: За директора школе може да буде изабрано лице које
испуњава следеће услове: има одговарајуће високо образовање за
наставника те врсте школе и подручја рада, за педагога и психолога из члана 8 став 2 Закона о основама система образовања и
васпитања: високо образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије и
специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо
образовање почев од 10. септембра 2005. године или на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10.09.2005. године, поседовање
дозволе за рад (лиценце); обука и положен испит за директора установе; 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; најмање пет година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања, да
зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад, Изузетно,
за директора школе може да буде изабрано и лице које има стечено одговарајуће високо образовање на студијама првог степена
(основне академске, односно струковне студије), на студијама у
трајању од три године или са вишим образовањем за наставника те
врсте школе, дозволу за рад, обуку и положен испит за директора
школе и најмање десет година рада у школи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања, ако
се на конкурс не пријави ниједан кандидат са одговарајућим образовањем из претходног става овог члана. На поновљеном конкурсу
кандидати који имају одговарајуће образовање из става 1 и 2 овог
члана - равноправни су. Директор се бира на период од четири године.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: уверење о држављанству и извод из матичне књиге рођених, у оригиналу или у овереној фотокопији, оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, оверен препис или оверену
фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односно испиту
за лиценцу, доказ о обуци и положеном испиту за директора (изабрани директор који нема положен испит за директора, дужан је
да га положи у року од годину дана од дана ступања на дужност),
потврду о радном искуству у области образовања и васпитања (најмање пет година, након стеченог одговарајућег образовања), доказ
о знању језика на ком се изводи образовно-васпитни рад (уколико
одговарајуће образовање није стечено на том језику), оверен препис или оверену фотокопију, радну биографију. Доказ о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима
кандидат је дужан да достави пре закључења уговора о раду. Доказ
да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична
дела (утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања) - прибавља школа по службеној дужности од МУП-а, за изабраног кандидата. Рок за подношење пријава на
конкурс за избор директора школе је 15 дана од дана објављивања
конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Пријаве се достављају непосредно секретаријату школе или
поштом на адресу: Пољопривредна школа, Школска 1, 21420 Бач.
Ближе информације могу се добити од секретара школе, телефон:
021/770-387

Посао се не чека,
посао се тражи
17.06.2015. | Број 626 |
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ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

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

Наставник у звање доцента или ванредног
професора за ужу област Производни
системи организација и менаџмент
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, струке индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент, 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
Моторна возила
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, машинске 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 које
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 7 дана.

ОСНОВНА ШКОЛА
„АЛЕКСА ШАНТИЋ“

Гајдобра - Нова Гајдобра
21432 Гајдобра, Невесињска 2
тел/факс: 021/762-054
e-mail: osgajdobra@hallsys.net

Наставник енглеског језика у разредној
настави
са 30% радног времена, на одређено време до
повратка запослене са породиљског одсуства и
одсуства са рада ради неге детета

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање у складу са
Законом о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, 72/2009, 52/2011, 55/2013) и Правилником о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у основној школи
(„Сл. гласник РС“, 11/2012 и 15/2013); да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања;
да има држављанство Републике Србије; да зна језик на коме се
остварује образовно-васпитни рад.
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 стечене 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
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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.

ПИРОТ
НАРОДНА БИБЛИОТЕКА БАБУШНИЦА
18330 Бабушница, Живојина Николића Брке 2
тел. 010/383-144

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: стечено високо образовање - филолошки или филозофски
факултет, три године радног искуства у библиотечкој делатности;
организаторске способности; да се против кандидата не води истрага и да није подигнута оптужница за кривична дела која се гоне по
службеној дужности; да је држављанин Републике Србије; општа
здравствена способност. Уз пријаву на конкурс кандидат је у обавези да приложи следећу документацију: оверену копију дипломе,
оверену копију радне књижице, биографију са контакт подацима,
уверење не старије од шест месеци да се против кандидата не води
истрага и да против њега није подигнута оптужница за кривична
дела која се гоне по службеној дужности, уверење о држављанству
Републике Србије, извод из матичне књиге рођених, оверену копију
личне карте, доказ о општој здравственој способности (оригинал
лекарског уверења) издат од стране здравствене установе регистроване за издавање уверења и предлог програма рада и развоја библиотеке за период од четири године. Рок за подношење пријава на
конкурс је 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.
Пријаву на конкурс кандидат подноси Народној библиотеци Бабушница, непосредно или препорученом поштом, на адресу библиотеке,
са назнаком: „За конкурс“. Благовремена пријава је свака пријава
која је поднета у року од петнаест дана од дана објављивања јавног
конкурса. Потпуна пријава је свака пријава која садржи доказе о
испуњености услова конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се разматрати.

ОШ „8. СЕПТЕМБАР“

18300 Пирот, Данила Киша 21

Психолог

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана, до повратка запослене са функције
(до истека првог мандата директорке)
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање: 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 мастер, треба да поседују најмање
30 ЕСПБ из развојно-педагошких предмета. Поред општих услова
прописаних законом, кандидат треба: да има одговарајуће образовање; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања; да има држављанство Републике
Србије; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз
пријаву на конкурс кандидат подноси оверену фотокопију дипломе
о стеченом одговарајућем образовању и уверење о држављанству.
Конкурс остаје отворен осам дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве
са доказима слати на адресу: Основна школа „8. септембар“, Улица
Данила Киша 21, 18300 Пирот.

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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ПРИЈЕПОЉЕ
ГИМНАЗИЈА „ЈЕЗДИМИР ЛОВИЋ“
36310 Сјеница, Саве Ковачевића 15
тел. 020/741053

Директор

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

Шеф рачуноводства

на период од 4 године

на одређено време до две године

УСЛОВИ: Поред општих услова кандидати треба да испуњавају
услове из члана 8 ст. 2 и члана 120 Закона о основама система образовања и васпитања: да имају држављанство Србије, високо образовање из члана 8 ст. 2 Закона о основама система образовања и
васпитања; да поседују лиценцу, односно положен стручни испит и
да испуњавају остале услове за наставника, педагога или психолога;
да имају најмање пет година радног стажа у области образовања
и васпитања; да се не води кривични поступак, односно да нису
осуђивани за кривична дела на безусловну казну од најмање 3 месеца или за кажњиво дело које их чини неподобним за рад у државном
органу, односно просвети. Директор се бира на период од четири
године. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: уверење о држављанству, извод из МКР, оверен препис (фотокопију)
дипломе о стеченој стручној спреми, оверен препис (фотокопију)
дипломе о положеном стручном испиту, потврду о раду у области
образовања, уверење из казнене евиденције, лекарско уверење да
имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима, преглед кретања у служби са биографским подацима.
Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана објављивања.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Пријаве доставити на адресу: Гимназија „Јездимир Ловић“, Саве
Ковачевића 15, са назнаком: „За конкурс“. Ближе информације о
конкурсу могу се добити код секретара школе или путем телефона:
020/741-053.

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

СУБОТИЦА
ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“

24322 Ловћенац, Ђуре Стругара 30

Секретар

на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге
детета, са 50% радног времена
УСЛОВИ: За пријем у радни однос кандидат треба да испуњава услове предвиђене чл. 120 став 1 тач. 1 до 5 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11
и 55/13), и то: да има одговарајуће образовање прописано напред
наведеним законом: дипломирани правник - мастер или дипломирани правник који је стекао високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године; психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања;
да има држављанство Републике Србије; да зна језик на коме се
остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву кандидати треба да
доставе: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених
(не старији од 6 месеци), уверење или диплому о стеченом образовању, све у оргиналу или овереној фотокопији. Доказ о здравственој
способности за рад са децом и ученицима доставља се пре закључења уговора о раду. Проверу психофизичких способности за рад
са децом и ученицима извршиће Национална служба за запошљавање. Доказ да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања, школа ће прибавити по службеној дужности, за изабраног кандидата. Рок за подношење пријава је
8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће бити узете у разматрање. Пријаве са потребном документацијом слати на адресу: Основна школа „Вук Караџић“, 24322 Ловћенац, Ђуре Стругара 30.

Национална служба
за запошљавање
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Вешерка

на одређено време од две године
УСЛОВИ: НК радник, односно I степен стручне спреме, да кандидат
испуњава услове из члана 120 Закона о основама система образовања и васпитања.

Домар - ложач

на одређено време до две године
УСЛОВИ: НК радник, односно први степен стручне спреме, да кандидат испуњава услове из члана 120 Закона о основама система образовања и васпитања.

ВРШАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН СТЕРИЈА ПОПОВИЋ“

26300 Вршац, Жарка Зрењанина 114

Наставник информатике

на одређено време ради замене одсутне запослене
преко 60 дана (породиљско одсуство)
УСЛОВИ: 1) да кандидат има одговарајуће образовање које је прописано Правилником о степену и врсти образовања наставника који
изводе образовно-васпитни рад из изборних предмета у основној
школи („Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012 и
15/2013): професор информатике, професор информатике у образовању, професор информатике и техничког образовања, дипломирани инжењер информатике, дипломирани инжењер пословне
информатике, дипломирани инжењер електротехнике - за рачунску
технику и информатику, дипломирани математичар - за рачунарство
и информатику, дипломирани инжењер организације рада - смер
кибернетски, дипломирани инжењер организације - за информационе системе, дипломирани инжењер за информационе системе,
дипломирани инжењер организационих наука - одсек за информационе системе, дипломирани економиста - за економику, статистику и информатику, дипломирани математичар, професор математике, професор физике, дипломирани инжењер електротехнике,
смер рачунске технике и информатике, дипломирани инжењер
електронике, професор технике и информатике, професор техничког образовања, професор електротехнике, професор машинства,
дипломирани инжењер менаџмента за информационо-управљачке
и комуникационе системе, професор информатике - математике,
дипломирани информатичар, дипломирани информатичар - пословна информатика, дипломирани информатичар - професор информатике, професор географије -информатике, дипломирани информатичар - мастер, дипломирани професор географије - информатике,
мастер, професор физике - информатике, дипломирани професор
физике - информатике - мастер, дипломирани професор информатике, мастер, дипломирани информатичар - мастер пословне
информатике, дипломирани инжењер електротехнике за рачунарску технику и информатику, дипломирани економиста за економску
статистику и информатику, дипломирани физичар, дипломирани
физичар - примењена и компјутерска физика - мастер, дипломирани физичар - примењена физика и информатика - мастер, мастер
математичар, мастер информатичар, мастер инжењер електротехнике и рачунарства, мастер економиста, мастер професор информатике и математике, мастер професор информатике и физике, мас17.06.2015. | Број 626 |
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тер професор физике и информатике, мастер професор географије
и информатике, мастер професор технике и информатике, мастер
професор информатике и технике, мастер инжењер информационих технологија, мастер инжењер организационих наука (смер
Информациони системи и технологије или Софтверско инжењерство и рачунарске науке), дипломирани инжењер електротехнике
и рачунарства - мастер, дипломирани инжењер организационих
наука - мастер из области информационих система и технологија,
дипломирани професор информатике и математике - мастер, дипломирани професор технике и информатике - мастер, дипломирани
професор информатике и технике - мастер, професор основа технике и информатике, професор географије и информатике. Наставу и
друге облике образовно-васпитног рада из предмета Информатика
и рачунарство може да изводи и лице које је на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, савладало
програм рачунарства и информатике у трајању од најмање четири семестра. Наставу и друге облике образовно-васпитног рада из
предмета Информатика и рачунарство може да изводи и лице које
је стекло академско звање мастер, које у оквиру завршених студија мора имати положено најмање пет информатичких предмета
(од тога најмање један из области Програмирање и најмање један
из области Објектно оријентисано програмирање) и најмање два
предмета из једне или две следеће области - Математика или Теоријско рачунарство. Кандидат мора да има, у складу са чл. 8. ст. 4.
Закона о основама система образовања и васпитања, образовање
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на
вискокошколској установи у току студија или након дипломирања,
од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у склааду 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; 2) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да није осуђиван
правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 4)
да има држављанство Републике Србије; 5) да зна језик на коме се
остварује васпитно-образовни рад. Уз пријаву кандидати прилажу:
доказ о одговарајућем образовању (диплому) и доказ о поседовању
образовања из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стеченом на високошколској установи у току студија или након
дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Еврпоским системом преноса бодова, издат од стране
високошколске установе, односно уверење или други одговарајући
докуменат о положеном испиту из педагогије и психологије у току
студија или доказ о положеном стручном испиту, односно положеном испиту за лиценцу, доказ о држављанству (уверење које није
старије од 6 месеци), доказ о познавању језика на коме се изводи образовно-васпитни рад (уколико кандидат није стекао средње,
више или високо образовање на српском језику у обавези је да
достави доказ да је положио исапит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе) и извод из МК рођених
(са холограмом). Доказ о испуњености услова под редним бројем
2 (лекарско уверење) кандидат прилаже пре закључења уговора о
раду, а доказ о испуњености услова под редним бројем 3 (уверење о
неосуђиваности) прибавља школа службеним путем. Докази који се
прилажу морају бити у оригиналу или оверени преписи/фотокопије.
ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве слати на адресу: Основна школа „Јован Стерија
Поповић“ Вршац, Жарка Зрењанина 114, са назнаком: „Пријава на
конкурс“.

Први
утисак је најважнијибудите
испред свих
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Посао се не чека,
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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

ПОСАО У ИНОСТРАНСТВУ

Да ли НСЗ запошљава наше раднике у иностранству и која је процедура?
Да ли објављујете огласе и да ли преко
вас могу да дођем до посла вани?

Национална служба за запошљавање, у складу
са одредбама Закона о запошљавању и осигурању
за случај незапослености („Службени гласник РС“,
број 36/09), обавља послове посредовања у запошљавању држављана Републике Србије у иностранству.
Поступак посредовања увек започиње на захтев
послодавца. Захтев послодавца обавезно дефинише
услове запошљавања, права и обавезе послодавца и
радника.
У поступку посредовања Национална служба
за запошљавање је дужна да обезбеди заштиту држављана Републике Србије, која подразумева најмање једнак третман по основу рада са држављанима државе запослења за време рада и боравка
у иностранству. Инострани послодавац или његов
овлашћени представник обраћају се понудом Националној служби за запошљавање, у којој су дужни
да прецизно дефинишу права и обавезе послодавца
и радника, као и услове који се односе на рад и боравак наших држављана у држави одредишта.
Послодавац сачињава понуду на меморандуму,
који мора бити оверен потписом и печатом одговорног лица у том правном лицу и исту прослеђује на
адресу Националне службе за запошљавање, Сектору за осигурање за случај незапослености - Одељење
за спровођење међудржавних споразума и накнада.
У складу са прописима Републике Србије и
међународним конвенцијама, послодавац је дужан
да у својој понуди наведе: (1) пун назив предузећа
са свим регистрованим подацима; (2) број потребних радника према врсти занимања; (3) потребну
стручну квалификацију; (4) да ли је потребно знање
страног језика и уколико је потребно који ниво; (5)
временски период на који се радници ангажују; (6)
висину плате (бруто и нето износ); (7) да ли лица
имају обезбеђен смештај, ако имају - какав и ко сноси трошкове смештаја; (8) ко сноси трошкове превоза
за одлазак из Србије и повратак радника у Србију
након престанка уговора о раду; (9) ко сноси трошкове визирања пасоша и добијања радних дозвола;
(10) која су све лекарска уверења потребна и ко сноси трошкове њиховог издавања; (11) да ли послода-
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вац има сагласност службе за запошљавање у својој
држави да може запошљавати држављане других
држава, односно да ли има сагласност надлежне канцеларије за имиграцију и сагласност органа
унутрашњих послова надлежног за издавање одобрења о привременом боравку да не постоје законске
сметње за радно ангажовање држављана Републике
Србије за рад у тој држави.
Национална служба за запошљавање је у обавези да у складу са понудом послодавца у што краћем
року покрене поступак посредовања у проналажењу
траженог профила преко наших филијала које покривају целу територију Републике Србије, објави
оглас на својој интернет страници и у публикацији
„Послови“, као и да изврши предселекцију кандидата
и заинтересована лица упути на разговор са послодавцем. Поступак коначне селекције и одабира кандидата у потпуности је у надлежности послодавца.
Скрећемо пажњу да је послодавац обавезан да закључи уговор о раду са лицем пре његовог одласка
на рад у иностранство. Напомињемо да Национална
служба за запошљавање не наплаћује услуге посредовања послодавцима.
Што се другог дела питања тиче, објављујемо огласе страних послодаваца који су се нашој служби обратили за посредовање. Ипак, у проналажењу послодавца најбоље може помоћи Миграциони сервисни
центар НСЗ, који пружа индивидуалну помоћ и саветовање мигрантима и потенцијалним мигрантима
о ризицима илегалне миграције и могућностима за
запошљавање у оквиру легалних миграција, упућује
на релевантне локалне институције са циљем развијања индивидуалних знања и вештина и повећања
могућности за запослење у земљи и иностранству.
Све информације су обезбеђене у форми информатора о државама, који се могу скинути са српске
странице сајта www.migrantservicecentres.org или
добити лично у просторијама МСЦ. Информатори о
државама садрже детаљне информације о могућностима за запослење и студирање у иностранству,
визним режимима, процедурама за добијање виза,
радних и боравишних дозвола, условима студирања,
спајању породица, правима и подршци мигрантима
у земљама дестинације, као и осталим корисним информацијама за исељење или привремени одлазак у
иностранство, програмима реинтеграције за повратнике у Србију.

17.06.2015. | Број 626 |

41

АКТУЕЛНО У Пироту додељени уговори по програмима запошљавања

НА ЗАЈЕДНИЧКОМ ЗАДАТКУ

У програм стручне праксе укључено 18 људи, додељено 14 уговора по
програму самозапошљавања и пет по програму запошљавања лица из
категорија теже запошљивих

У

Великој сали Скупштине општине Пирот свечано су уручени
уговори по програмима запошљавања за 2015. годину, који се
реализују преко Националне службе за
запошљавање. У програм стручне праксе укључено је 18 младих Пироћанаца,
додељено је 14 уговора по програму
самозапошљавања и пет по програму
запошљавања лица из категорија теже
запошљивих, по Локалном акционом
плану запошљавања.
Председник општине Владан Васић је нагласио да су сви на заједничком задатку како би се унапредило
пословање и смањио број незапослених
у општини и додао да ово нису једине
мере које се предузимају по питању запошљавања у току 2015. године.
Јелена Костић, директорка пиротске филијале Националне службе
за запошљавање, честитала је запосленима и послодавцима, изразивши задовољство што су незапослени добили
шансу да покрену сопствени посао, односно стекну практична знања и иску-

ства кроз програм стручне праксе или
се касније запосле и остваре у својим
професијама, а послодавци да прошире
постојећи посао кроз упошљавање нових радника.
Ненад Петровић, из Канцеларије
за локални и економски развој, подсетио је да су Општина Пирот и Нацио-

нална служба за запошљавање - Филијала Пирот, потписале Споразум о
уређивању међусобних права и обавеза
у реализацији активних програма и
мера активне политике запошљавања у
2015. години и да се од почетка године
програми реализују предвиђеном динамиком.
М.Јонић

У Крагујевцу јавна трибина поводом израде ЛАП-а за младе

УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛОЖАЈА МЛАДИХ

Највећи проблеми младих Крагујевчана су незапосленост, социјална и здравствена заштита, мобилност, односно немогућност да путују. Данас Крагујевац броји за
четири хиљаде мању популацију младих у односу на 2012. годину

У

организацији Регионалне агенције за економски развој Шумадије и Поморавља и Града Крагујевца одржана је јавна
трибина у оквиру израде Локалног акционог плана за младе 2015-2020.
О актуелним питањима у вези са младима, њиховом улогом и положајем у друштву говорио је Обрад Турковић, помоћник градоначелника за информисање и унапређење положаја младих, о здрављу, безбедности и социјалној
укључености Гордана Дамњановић, члан Градског већа за здравство и социјална питања, а о питању образовања младих
Зорица Николић, директорка Центра за стручно усавршавање запослених у образовању. Поред представника бројних удружења младих на територији града Крагујевца, о активизму и мобилности младих, култури и креативности говорили су
Јелена Милановић, председница Јазас-а Крагујевац и Бранко Ратковић, представник удружења „Интерактив“. На тему
запошљавања младих у Крагујевцу говорио је Милош Кашиковић, представник Филијале Крагујевац НСЗ.
Локални акциони план (ЛАП) за младе је један од два стратешка документа који Град Крагујевац доноси. Његова израда
започета је у јануару ове године, а важиће у периоду од 2015. до 2020. До краја јуна очекује се да документ у потпуности буде
готов, а у септембру упућен на усвајање.
„Овај документ је битан из неколико разлога и основ је за позивање за све пројекте који ће се у наредном периоду писати,
без обзира ко су финансијери, Град Крагујевац, републичке институције или фондови ЕУ“, рекао је Турковић.
У односу на попис из 2002. године, када је на територији града било око 38 хиљада младих старости од 15 до 30 година,
данас Крагујевац броји за четири хиљаде мању популацију младих, што јасно указује на демографска кретања. Циљ је, према речима Турковића, да се израдом плана и системским решавањем питања младих та слика измени.
„Највећи проблеми тренутно су незапосленост, информисаност, социјална и здравствена заштита, мобилност младих,
односно немогућност да путују. Данашња трибина и велики одзив нам показују да су млади и бројне организације спремни
да системски приступе решавању проблема, уз подршку локалне самоуправе“, додао је Обрад Турковић.
ЛАП је веома важан документ, јер све што се тиче младих испланирано је кроз Националну стратегију за младе, која се
кроз ЛАП децентрализује на локалне нивое и прилагођава специфичним циљевима и потребама циљних група. Сугестије,
предлози и приоритети који су изнети на трибини биће релевантан материјал за израду и дефинисање ЛАП-а.
Ј.Зорнић
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АКТУЕЛНО У Регионалном едукативном центру „Банат“ у Зрењанину

ОБУКЕ ЗА СТРАНЕ ЈЕЗИКЕ

Обуке трају месец дана, по три часа дневно, сваког радног дана. Знатно већи број
незапослених пријавио се за курс немачког језика, у односу на курс енглеског

У

просторијама Регионалног едукативног центра „Банат“ у Зрењанину, од почетка године реализована су
четири курса немачког и један енглеског језика, за
лица са евиденције НСЗ - Филијале за запошљавање
Зрењанин. Досадашње обуке биле су за почетни ниво учења.
Почетком јуна кренула је реализација петог по реду курса
немачког језика и други циклус енглеског, за по петнаест
лица са евиденције зрењанинске филијале НСЗ.
Обуке су резултат добре међупартнерске сарадње: трошкове извођења обуке, наставног материјала, као и трошкове
осигурања полазника од повреда, сноси Едукативни центар
за обуке у професионалним и радним вештинама из Новог
Сада, док техничку подршку пружа РЦР Банат.
Регионални едукативни центар Банат је успостављен
у оквиру пројекта „Образовањем до лакшег запошљавања Е3“, финансираног од стране ИПА програма Европске уније
„Социјално-економски развој Дунавске регије у Србији“ и
Аустријске развојне агенције. Пројекат реализује Регионални
центар за друштвено-економски развој - Банат (РЦР Банат),
у партнерству са још девет релевантних институција из региона.
Обуке се изводе сваког радног дана, у трајању од 3 часа,
са укупним фондом од 60 часова и трају месец дана. Полазници се упознају са основним правилима фонетике, граматичким и синтаксичким структурама и основним вокабуларом присутним у свакодневној комуникацији. По завршетку
обуке полажу испит, као услов за стицање сертификата о
оспособљености.
Кроз индивидуалне планове запошљавања знатно већи
број незапослених пријавио се за похађање курса немачког, у
поређењу са интересовањем за енглески језик.
Едукативни центар за обуке у професионалним и радним вештинама из Новог Сада нуди и друге могућности. Пре
свега, незапослени могу да похађају неки од бројних курсева
у Едукативном центру, при чему су обука и смештај бесплатни. Такође, постоји и у функцији је бесплатан програм учења
на даљину, који је омогућила ова установа, а опредељен је
ка незапосленима у Војводини, односно Србији. У последња
три месеца преко 600 људи похађа курсеве путем система за
учење на даљину.

Током претходна три
месеца више од 600 људи
похађало курсеве путем
система за учење на
даљину

Регистровањем на
сајту www.znanjesvima.
rs, као пакет за учење
на даљину на располагању су видео-материјали (предавања са
досадашњих обука), приручник, тестови за самопроцену. Путем учења на даљину
потенцијалним полазницима су тренутно у понуди: курсеви
за кувара, пекара, посластичара, курс за израду сувенира
и рукотворина, енглески и немачки језик, маркетинг, менаџмент и пословање у туризму. Полазници онлајн курсева
на крају, како би верификовали знања и вештине, могу да полажу тест у Едукативном центру и добију сертификат о завршеном курсу.
А.Штрбац

Презентација јавних позива за заинтересоване привреднике

У

ИНФОРМАЦИЈОМ ДО ЦИЉА

складу са Акционим планом за запошљавање града Београда, Савет за запошљавање града Београда, у сарадњи
са Националном службом за запошљавање - Филијала за град Београд, Привредном комором Београда, Регионалном агенцијом за развој и европске интеграције Београд, Градским центром за социјално предузетништво Београд,
Фондом за развој - Филијала Београд, спроводи презентације и едукације кроз организоване радионице, како би се
што већем броју заинтересованих привредника пружиле елементарне информације о јавним позивима које ове институције
спроводе, врстама кредита за које могу аплицирати, као и обукама и услугама које наведене институције пружају привредницима у циљу унапређења њиховог пословања.
Сви заинтересовани привредници могу се пријавити за радионицу „Информацијом до циља“, преко Службе за комуникацију и координацију односа са грађанима (Беоком сервис), сваког радног дана, од 07 до 22 часа или попуњавањем онлајн
пријавног формулара.
За све информације привредници се могу обратити Беоком сервису, на бројеве: 0800/110-011, за позиве из фиксне телефоније Телекома или 011/3090-007, за остале фиксне телефонске мреже и мобилне оператере.
Радионице се одржавају од 15. до 18. јуна 2015. године, од 11.00 до 15.00 часова, у Градској управи града Београда, Трг
Николе Пашића 6.
Бесплатна публикација о запошљавању

17.06.2015. | Број 626 |

43

АКТУЕЛНО Херберт Бухингер, директор Сервиса за тржиште рада Аустрије (АМС)

ПРОШЛА ГОДИНА ЈЕДНА ОД НАЈТЕЖИХ

Аустрија је 2014. имала другу највишу стопу незапослености после Другог светског рата.
Прошла година донела више од 900.000 тражилаца запослења, који су барем један дан
у години били незапослени. Годишње запослимо више од пола милиона незапослених.
Давањем субвенција покушавамо пре свега да повећамо шансе за запослење. Даљи
прилив радне снаге аустријско тржиште рада не може да „прогута“

Д

елегација Сервиса за тржиште
рада Аустрије (АМС) била је
гост Националне службе за
запошљавање Србије. Био је то
повод да с господином Хербертом Бухингером (Herbert Buchinger), директором АМС-а, разговарамо о аустријским
искуствима тржишта рада али и о актуелним изазовима решавања проблема
незапослености те земље.
Дугогодишњи сте директор једне од најуспешнијих државних агенција за запошљавање у Европи. Да ли
је за успех АМС-а важан тај континуитет у раду?
Свакако. На месту директора тако
велике федералне организације, са
комплексном власничком структуром
и великим бројем социјалних партнера,
дугогодишње искуство је од посебног
значаја.
Како бисте оценили протеклу
годину на тржишту рада Аустрије?
За нас је 2014. била посебно тешка
година. Ниски привредни раст од +0,3
одсто, као и брзорастући потенцијал
радне снаге (+52.500 особа) водили су
ка порасту незапослености. Аустрија,
додуше, у поређењу са другим земљама, још увек има ниску стопу незапослености, но посматрано у националним
оквирима, у протеклој години имали
смо другу највишу стопу незапослености после Другог светског рата наовамо.
Спровели сте децентрализацију у оквиру службе, по територијалном принципу. Колика је
самосталност регионалних и локалних управа у односу на централни ниво и шта је у њиховој надлежности?
Задатак регионалних пословница
је спровођење политике тржишта рада
у свом региону, затим посредовање,
подстицаји и информисање тражилаца
запослења, као и понуда и попуњавање
слободних радних места у предузећима. Дирекција нашег сервиса за тржиште рада договара са покрајинским
службама циљеве и расподелу подстицајних средстава. Пошто је стање на
тржишту рада у поједним регионима
веома различито, одлука о томе који
ће се инструменти и мере на тржишту
применити, ради достизања постављених циљева, доноси се на децентрализованом нивоу.
Који су контролни механизми
њиховог рада? Има ли регионалне
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Код
брзорастуће
незапослености
5.000
запослених
у служби је
мало
суревњивости и опасности од фаворизовања одређених локалних
самоуправа?
Достизање постављених циљева
покрајинских служби се стално прати
од стране дирекције. Целокупан успех појединих регионалних јединица
мери се кроз тзв. „Balanced Scorecard“
(инструмент политике менаџмента
који квантитативно приказује сва достигнућа службе у домену постизања
годишњих циљева политике тржишта
рада). Најбоље пословнице су сваке године похваљене и награђене од стране
руководства. Наравно, има међусобног
такмичења пословница, али све остаје
у оквирима спортског фер-плеја.

Дирекција Сервиса за
тржиште рада договара
са покрајинским службама
циљеве и расподелу подстицајних средстава
У служби за запошљавање имате преко 5000 запослених радника.
Сматрате ли то оптималним бројем
запослених?
Прошла година је у Аустрији донела више од 900.000 тражилаца запослења, који су барем један дан у години били незапослени и којима је наша
служба понудила неку од услуга. Мерено кроз брзорастућу незапосленост,
број запослених радника у нашој служби је премали. Последња истраживања
су показала да је просечна дужина разговора саветника са странкама између
девет и дванаест минута, а за један свеобухватан иницијални разговор саветника и клијента треба много више вре-
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Просечно трајање
незапослености у Аустрији
повећано на 97 дана
мена. У вези са тим радимо на увођењу
самоуслужног система за наше кориснике, како би саветнике ослободили административних дневних активности и
усмерили их што више на активности
саветовања.
Сваки новозапослени у служби
за запошљавање Аустрије одлази
на обуку за увођење у посао. Ништа
није препуштено случају. То је
нешто што мора да се уреди унутар
сваке службе?
Са Академијом „Гинтер Штајнбах“
имамо центре за обуку наших запослених широм Аустрије. То нам помаже да
смањимо трошкове и омогућује квалитативно уједначену обуку за све запослене.
Годишњи буџет за активне
мере запошљавања у Аустрији прелази милијарду евра. Колико људи
ће бити запослено тим средствима?
Годишње запослимо више од пола
милиона незапослених. Давањем субвенција покушавамо, пре свега, да побољшамо запошљивост, тј. повећамо
шансе за запослење. У току 2015. године 60 одсто подстицајних средстава
даћемо за обуке и додатно образовање
тражилаца посла, 30 процената за програме запошљавања и 10 одсто за остале мере, као што је оснивање предузећа
и слично.
Да ли у расподели тих средстава учествују равноправно и страни
радници - „гастарбајтери“?
Да, страни држављани профитирају од државних подстицаја за запошљавање у истој мери као и домаћи
радници.
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Чини се, ипак, да су у време
економске кризе страни радници
сразмерно више и чешће остајали
без посла!?
Да, то је тачно. Страна радна снага
је чешће погођена незапосленошћу, првенствено због тога што су страни радници најчешће запослени на сезонским
пословима, где у току године губе посао
више пута.
Готово сваки незапослени у
Аустрији прима неку врсту накнаде или помоћи током трајања незапослености. О којим је износима
реч и да ли се у Аустрији исплати
не радити?
У Аустрији је износ надокнаде 55
одсто нето плате, што је мало у међународним поређењима. Дакле, у Аустрији
се не исплати не радити.
Подржавате ли либералнији
приступ запошљавању радника из
земаља ван ЕУ на тржишту рада
Аустрије?

Не. Иза изразито растуће незапослености стоји смањен привредни раст,
као и видљив раст масе радне снаге,
који је узрокован каснијим одласком у
пензију, растућом запослености жена
и појачаним доласком радне снаге
из других земаља. Даљи прилив аустријско тржиште рада не може да „прогута“.
Проценат незапослених у Аустрији далеко је мањи и од богатијих
земаља света. Како то објашњавате?
Последњих година имали смо, у
поређењу са другим чланицама ЕУ,
релативно добар привредни раст. То је
сигурно један од разлога. Даљи разлог
је флексибилност аустријског тржишта.
Скоро половина од 3,5 милиона радних места у Аустрији се у току једне
године поново попуњава. Тиме нису
обухваћени сезонски послови, који се
попуњавају више пута, као ни лизинг
радне снаге. Високом флексибилношћу

Посета делегације Сервиса за тржиште рада Републике Аустрије

ПОТПИСАН МЕМОРАНДУМ
О РАЗУМЕВАЊУ

Национална служба за запошљавање Републике Србије и Сервис за тржиште рада Републике Аустрије потписали су Меморандум о разумевању, који
ће омогућити даљи развој сарадње на експертском нивоу. Меморандум су потписали директори две институције Зоран Мартиновић и Херберт Бухингер
(Herbert Buchinger).
Током дводневне посете аустријске делегације размењена су искуства у
раду две службе и представљени начини функционисања, људски и финансијски ресурси Националне службе за запошљавање.
Гости су имали прилику да се упознају и са радом Филијале Нови Сад.
Упознати су са надлежностима покрајинске службе и активностима које предузима Филијала Нови Сад у реализацији политике запошљавања. Посета је
обухватила и обилазак Едукативног центра у Новом Саду, који пружа различите видове обука неопходних за успешније запошљавање незапослених лица.
Директор НСЗ је објаснио да је у току реорганизација службе и јачање
функције посредовања. По његовим речима, стопа незапослености је спуштена
испод 20 процената, што је био и циљ Владе Србије за ову годину. НСЗ се припрема за очекиване вишкове запослених након реструктурирања предузећа,
а у плану је и појачана сарадња са послодавцима. Такође, у фокусу је и рад на
мењању неповољне квалификационе структуре незапослених на евиденцији,
јер је 32 одсто људи без квалификација и активнији приступ у запошљавању
младих.
Као и наша служба, Сервис за тржиште рада Републике Аустрије се финансира из доприноса за случај незапослености и лица која остану без посла
могу да очекују накнаду у висини половине плате, у трајању до 20 недеља.
Активне мере за запошљавање се планирају пет година унапред, док се акциони планови усвајају сваке године. Незапосленост младих је већа у односу
на осталу популацију и износи око девет процената. Аустрија се још од 1997.
године интензивно бави проблемом запошљавања младих и њихов модел је
постао основа за програм Европске комисије „Youth Guarantee“. Наиме, млади
који имају до 18 година, а нису завршили школовање, укључују се у систем дуалног образовања и могу да бирају један од 270 образовних профила који их
припремају за свет рада.
Ова размена искустава је била драгоцена, јер се многи модели рада са
незапосленим лицима и послодавцима могу применити и на нашем тржишту
рада.

Бесплатна публикација о запошљавању

У току 2014. године у
Аустрији је радило више од
13.000 држављана Србије,
односно око 1.800 (или 16
одсто) више него у 2013.
тржишта рада тражиоци запослења
лакше и брже долазе до посла.
Колико је аустријска влада
посвећена запошљавању и у којој је
мери запошљавање приоритет или
можда постоје важнији?
Аустријска влада придаје велики
значај политици и стању на тржишту
рада. Последњих година влада је повећала буџет за активне мере, тако да
смо по томе не у европском просеку,
већ у европском врху.
Колико је српских држављана
запослено у Аустрији?
У току 2014. године у Аустрији је
радило више од 13.000 држављана Србије, односно око 1.800 (или 16 одсто)
више него у 2013. години.
Постоје ли законске сметње да
се ангажује већи број радника из
Србије на привременим и повременим пословима?
Српски држављани могу због повећане летње, зимске или пољопривредне потражње, дакле сезонски и
привремено радити, уколико им послодавац понуди уговор за посао са сезонском дозволом за рад. Додуше, прописи предвиђају, такође, да држављани
из нових чланица ЕУ (Хрвати) који још
увек подлежу прелазним одредбама,
као и азиланти, имају предност у додели таквих дозвола за рад.
Ваша служба у својој организационој структури има сектор за
радну снагу и сектор за предузећа
(послодавце). Могу ли ова два сектора један без другога?
Добра усклађеност ова два сектора
је веома важна за успешан рад наше организације.
Шта сматрате предношћу аустријског система сарадње са послодавцима?
Предност је, пре свега, што се наши
сарадници који раде искључиво у сектору за предузећа могу у потпуности
посветити тој циљној групи, односно
потребама предузетница и предузетника. Примера ради, од увођења система управљања према кључним клијентима у рад наше службе, наши главни
партнери су предузећа која раде у више
покрајина широм Аустрије. Они нуде
велики број слободних радних места и
веома цене нашу посвећеност.
Од 5.000 запослених, колико је
непосредно ангажовано на раду са
послодавцима?
Тренутно искључиво са послодавцима ради 590 сарадника АМС-а, што
чини тачно 12 одсто од укупног броја
запослених у служби.
Ђурђица Сучевић
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ЕКОНОМИЈА У трећини општина Републике
Српске

ВИШЕ ПЕНЗИОНЕРА
НЕГО ЗАПОСЛЕНИХ
У Невесињу број пензионера премашио
број запослених за 999, а у Билећи пензију
прима 885 људи више него што их добија
плату

У

24 општине у Републици Српској број
пензионера премашио је број радника,
а ситуацију донекле поправљају градови (Бањалука и Источно Сарајево) и
неке развијеније општине у
којима бројке иду у корист
запослених.
Проблем лошег односа
радника и пензионера најизраженији је у Невесињу, где
је број пензионера надмашио број запослених за 999,
а није боља ситуација ни у
Билећи, у којој пензију прима 885 људи више него што
их добија плату, пише „Глас
Српске“.
Драстично већи број
пензионера него радника је
и у Новом Граду, Братунцу
и Љубињу. С друге стране,
локалне заједнице које имају
већи број радника од пензионера предводе Бањалука,
Бијељина, Добој и Дервен-

та. Међу ретким општинама које се могу похвалити
двоструко већим бројем
радника од пензионера су
Лакташи, Гацко, Котор Варош, Угљевик и Сребреница.
Према подацима Фонда
пензијског-инвалидског осигурања (ПИО) РС, у априлу је
чек примило 204.339 пензионера, док Пореска управа
РС располаже податком да
су за 280.630 радника послодавци редовно уплаћивали
доприносе за пензијско-инвалидско осигурање.
Према подацима Фонда ПИО, просечна априлска
пензија у Српској износила
је 342 конвертибилне марке
(КМ), односно око 175 евра.
Највећи просек, од 382,93
КМ, имају пензионери у
Источном Новом Сарајеву,
а најнижи, од 251 КМ, у
Костајници. Највећа пензија,
у износу од 1.792,01 КМ, исплаћена је у Бањалуци.

ЦРНА ГОРА

ЗАПОСЛЕНИ У МИНИСТАРСТВУ

ПОМАЖУ У БЕРБИ ГРОЖЂА
Запослени у Министарству рада и социјалног старања
у Црној Гори помажу у берби грожђа радницима на плантажама. У овој акцији учествоваће и службеници Завода за
запошљавање Црне Горе, центара за социјални рад, Завода за
социјалну и дечју заштиту, Фонда ПИО и Управе за збрињавање избеглица, преноси портал ЦДМ. Берба ће трајати од
шест до осам сати, а по њеном завршетку службеници ће
кренути на свој редовни посао, наводи се у саопштењу Министарства рада и социјалног старања.

Британска банка ХСБЦ

УКИДАЈУ 25.000
РАДНИХ МЕСТА

Британска банка ХСБЦ, која је у овом тренутку погођена бројним скандалима, најавила је да ће укинути до 25.000
радних места, у склопу глобалног реструктурирања пословања којим је предвиђено и повлачење банке из Бразила и
Турске, као и могућност напуштања Лондона као седишта.
Банка је, такође, саопштила да је за наредне две године планирана годишња уштеда од пет милијарди долара, преноси
агенција „Франс прес“.
„ХСБЦ у овом тренутку предузима велико реорганизовање свог пословног портфолиа. Банка прерасподељује ресурсе како би ухватила прилику за будући раст и структурним променама се прилагођава пословној клими“, наводи се
у званичном саопштењу банке.

ШПАНИЈА

ПОСЛЕ ТРИ ГОДИНЕ
РАСТ ПЛАТА
Шпански послодавци и синдикалне вође потписали
су споразум о расту плата од један одсто у 2015. и од 1,5
одсто у 2016., после три године замрзавања. Он ће бити
на снази три године, али о износу раста плата за 2017. још
није одлучено. Први пут после пет година рецесије четврта економија еврозоне је 2014. забележила раст БДП од
1,4 одсто. Стопа незапослености у прва три месеца ове године износила је 23,78 одсто радно активног становништва, највиша у еврозони после Грчке.
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САЗНАЈТЕ ВИШЕ У Расинском округу од 2009. до 2014. велики број радника
прихватио социјални програм

ОТПРЕМНИНА ЈЕДИНА СЛАМКА СПАСА
У последњих шест година 4.332 радника су узела новац и напустила предузећа.
Око 100 радника Фабрике уља месецима на основу извршних пресуда
потраживало око 20 плата. Хемијска индустрија „Жупа“ и Конфекција „Звезда“
поново звале раднике

С

оцијални програм у расинским предузећима се свео
на голо преживљавање. У Расинском округу од 2009.
до 2014. отпремнине су узела 4.332 радника и тако
напустила матична предузећа. Тренд прихватања
социјалног програма, по свему судећи, наставиће се и ове
године, јер су радници, првенствено 786 радника ИМК „14.
октобар“, препуштени стечајном поступку.
Многи који су узели отпремнине суочавају се са озбиљним проблемима. Проблем исплате заосталих примања из
бивше фирме само је један од њих. Око 100 радника Фабрике
уља је месецима на основу извршних пресуда потраживало
око 20 плата.

Највећи број радника је напустио фирме 2010.
године, и то у Трстенику, чак 904 радника од
укупно 1.476 у целом округу
поправљали зубе и горуће ствари у кући. Да социјални програм не гарантује лагодно чекање на пензију уз одговарајућу
накнаду из Националне службе за запошљавање, пример је
око 1.200 бивших радника „Прве петолетке“ и ИМК „14. октобар“, који су узели новац пре доношења новог Закона о раду.
„По споразуму који смо потписивали 2010. требало је да
будемо на бироу док не напунимо 60
старости или 40 година стажа.
У 2013. години угасило се година
Нови закон је померио границе, а уве1.278 радних места,
дени су и казнени бодови за превреодлазак у пензију. По том основу
а у прошлој години 1.141 мени
људима се значајно умањује пензија.
Мени, конкретно, за око 13 посто“, износи за „Новости“ Драгослав Вукадиновић, бивши радник
„Прве петолетке“.
Највећи број радника је напустио фирме 2010. године, и
то у Трстенику, чак 904 радника од укупно 1.476 у целом округу, показују подаци НСЗ. Једино се из предузећа са државним капиталом није одлазило током 2012. Тако се 1.278 радних места угасило у 2013., односно 1.141 у прошлој години.
Локална самоуправа поручује да раскид уговора о раду
не подразумева и несигурност. „Чак и људи који буду изгубили посао биће заштићени социјалним програмом и могу
Новац од отпремнина, од 2.000 до 3.000 евра,
бити ангажовани касније, уколико се укаже потреба за њихоуглавном се троши на измиривање дугова.
вим радом“, напомиње Драги Несторовић, градоначелник
Радници су плаћали лекове, поправљали зубе и Крушевца.
То се конкретно догодило у Хемијској индустрији „Жупа“,
сређивали горуће ствари у кући…
Конфекцији „Звезда“ и Фабрици уља, где су после реализације социјалних програма у 2013. поново звали раднике.
„Дугују нам зараде из 2012. и 2013. године, а потребно Осим у случају уљаре, запослени су се вратили јер је било
је и да се повеже радни стаж. Нико нас не обавештава како посла.
Док опозиција, пре свега из редова ДС, уверава да је акће та дуговања бити регулисана“, каже Љубиша Велимировић, бивши радник ИМК који је лане прихватио социјални туелна власт крива за крах привреде, а власт тврди да су они
пре њих довели до пропасти, обичном раднику гласачу, коме
програм.
Новац од отпремнина, од 2.000 до 3.000 евра, углавном фабрика одлази у стечај, то је сада најмање важно. Отпремсе троши на измиривање дугова. Радници су плаћали лекове, нине виде као једину сламку спаса.
Бесплатна публикација о запошљавању
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АДРЕСЕ ФИЛИЈАЛА НСЗ
Београд

Крагујевац

Светозара Марковића 37
тел. 034/505-500

Нови Пазар

Пријепоље

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

Нови Сад

Јагодина

Љубише Урошевића 16
тел. 035/201-011

Крушевац

Чачак

Алберта Томе 2
тел. 021/4885-500

Зрењанин

Ниш

Ратка Вукићевића 3
тел. 018/501-200

Лесковац

Шабац

Сарајлијина 4
тел. 023/519-800

Кикинда

Пирот

Кнеза Милоша 59
тел. 010/305-000

Пожаревац

Лозница

Доситејева 24
тел. 0230/411-700

Панчево

Прокупље

Цара Лазара 49
тел. 027/320-000

Смедерево

Војводе Радомира Путника 20
тел. 013/306-800

Косовска
Митровица

Вршац

Бор

Феликса Милекера 21
тел. 013/802-400

7. јула 29
тел. 030/453-100

Ужице

Сомбор

Зајечар

ПОКРАЈИНСК А СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊE

Апатински пут 1
тел. 025/464-000

Николе Пашића 77
тел. 019/444-500

Сремска
Митровица

Ваљево

Светог Димитрија 31
тел. 022/638-800

Суботица

Трг слободе 3/3
тел. 024/644-600

Владике Николаја 1
тел. 014/295-600

Врање

Тодора Шпанца 1
тел. 017/407-100

Краљево

Цара Душана 78
тел. 036/302-000

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

