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УВОДНИК

МАЛЕ ВЕСТИ
У сенци доминантних медијских наслова шта је рекла 

Маца, а шта Мица, обећања на почек, неуспеха неуспеш-
них, остају обичне, тзв мале вести које су - не само оних 
којих се тичу - неупоредиво важније од председничке кри-
зе у Румунији или изборних резултата у Турској. У коме 
се граду матуранти најбрже запошљавају?  Пожеги - док 
не буде демантовано, јер је у том граду посао или сти-
пендије за студије машинства добило тридесетак младих 
људи. “Боље сутра” дочекали су прошле недеље у „Инмолд 
Пласту“ приватном предузећу из Пожеге које је у образо-
вање уложило 115.000 евра.

Остајемо на малим вестима и на странама Актуелно, 
али у истом граду, у коме власник „Прехране” породичним 
пакет-аранжманом награђује запослене. Породице радни-
ка шаље на летовање већ неколико  година. Од оснивања 
предузећа сваког Божића - запосленима исплаћујемо 
“тринаесту плату”- каже власник Миле Вукојичић, коме 
се прошле године, на оглас за 23 радника у супермаркету 
у Ужицу, јавило  400 кандидата међу њима и 15 са заврше-
ним факултетом. 

На страни Привреда преносимо још једну од “малих 
вести“ :ЕУ и Влада Швајцарске издвојиле су 400.000 евра за 
подршку 40 пројеката у једној од 34 општине или градова 
на југоистоку и југозападу Србије. Реч је о бесповратној по-
моћи за покретање бизниса у власништву жена. Понавља-
мо: Жена. Право учешћа на конкурсу имају незапослене 
жене, које су пријављене на евиденцију НСЗ. Највиши из-
нос средстава по пројекту 10.000 евра. Вреди покушати .

На истој страни вест да ће компанија Икеа у робној 
кући у Србији за годину дана запослити 300 људи  што је 
20 пута брже од времена колико су чекали грађевинску 
дозволу.  

 Мала вест стиже из нешто веће Кикинде где је у фа-
брици “Тиса Аутомотив” прошле недеље запослено је 18 
особа. Посао у овој фабрици до краја године добиће око 100 
Кининђана. За раднике је организована тромесечна обука, 
коју финансира локална самоуправа. Током обуке, радни-
ци примају накнаду, обезбеђен је бесплатан превоз до фа-
брике и назад  - шире на страни  Актуелно.  

Удео сиве економије у свим земљама региона про-
цењује се на 20 до 30 одсто БДП-а. Највише илегалних 
токова резаног дувана прекинуто у Србији и Хрватској, и 
чине 99 одсто заплена на тржиштима Западног Балкана. 
О тој теми у Теми броја,као и непходности регионалне са-
радње у бобри против хроничне болести јавних финансија .

Структура сремске привреде потпуно је промењена а 
образовање и даље школује исте кадрове, док је доласком 
нових инвеститора посебно страних, промењена структура 
тражње. О новом лицу Сремске привреде у нашој редовној  
рубрици Интервју, овога пута са Радмилом Јадрански, 
директорком Филијале Сремска Митровица НСЗ.

Где је, када и која министарка за два сата набрала де-
сет гајби брескви и где су стотине полицајаца, ватрогасаца 
и затворских чувара протествовали због пооштрених усло-
ва за одлазак у пензију на страни Економија. 

И за крај, мада обично иду пре сваког почетка, руже. 
Прича о Добросаву Јефтовићу, кога је транзициони цу-
нами попут десетине хиљада радника у Србији оставио 
без посла. Сам сам схватио да је једино, право решење да 
будем самосталан – објашњава овај економиста из Краље-
ва који се бави производњом ружа. О ружама на страни 
Актуелно. 

Милош Чолић
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ПРИВРЕДА  Европска унија и Влада 
Швајцарске издвојиле 400.000 евра за 

подршку 40 пројеката 

САМО ЗА ЖЕНЕ

Компанија Икеа добила грађевинску дозволу за изградњу прве робне куће у Србији 

ПОСАО ЗА 300 ЉУДИ
Инвестиција износи око 70 милиона евра запослиће најмање 300 радника. Завршетак објекта очекује се већ следеће године 

Европски ПРОГРЕС објавио је јавни позив за доделу 
бесповратне помоћи за покретање бизниса у влас-
ништву жена и које ће водити жене. Европска унија и 
Влада Швајцарске издвојиле су укупно 400.000 евра 

за подршку 40 пројеката а позив ће бити отворен до 24. jула.
Право учешћа на конкурсу имају незапослене жене, које 

су у тренутку објављивања јавног позива пријављене на еви-
денцију Националне службе за запошљавање најмање три 
месеца непрекидно, имају трајно боравиште и планирају по-
кретање бизниса у једној од 34 општине или града на југо-
истоку и југозападу Србије који су укључени у реализацију 
програма Европски ПРОГРЕС.

„Од жена чије предлоге пројеката буде одабрала коми-
сија, очекујемо да покрену и воде свој сопствени посао који 

ће, надамо се, бити успешан и након истека пројекта“ рекао је 
Драган Младеновић, менаџер сектора за добро управљање 
и социјалну укљученост у оквиру програма Европски ПРО-
ГРЕС.

Програм ће подржати бизнисе у области производње и 
пружања услуга. Пројекти ће бити одабрани на основу њи-

хове релевантности, очекиваних исхода и одрживости након 
њиховог истека. Највиши износ средстава који може да буде 
одобрен по пројекту је 10.000 евра, а најнижи 1.500 евра. 
Спровођење активности у оквиру сваког одабраног пројекта 
ће трајати не дуже од 12 месеци.

Европски ПРОГРЕС неће додељивати новчана бесповра-
тна средства, већ ће у одобреној вредности бити набављене 
машине, опрема и друга трајна добра неопходна за покре-
тање бизниса. 

Након коначног одобрења предлога пројекта, а пре на-
бавке и испоруке тражене опреме, машина и трајних добара, 
будуће предузетнице ће започети процес регистрације пре-
дузећа код Агенције за привредне регистре. Трошкове регис-
трације предузећа и доприноса подносе саме предузетнице.

„Пројекти подршке женском предузетништву имају за 
циљ да пруже незапосленим женама прилику да промене 
свој и животе својих породица на боље, и да постану позити-
ван пример другим женама у својим заједницама“, рекла је 
Ана Недељковић, сарадница за добро управљање и родну  
равноправност у оквиру овог програма.

Бесповратна помоћ за покретање бизниса 
у власништву жена које планирају 

покретање бизниса у једној од 34 општине 
или градова на југоистоку и југозападу 

Србије. Највиши износ средстава по 
пројекту 10.000 евра

Компанија Икеа добила је грађевинску дозволу за изградњу прве робне куће у Србији, код Бубањ потока, коју је уручи-
ла министарка Зорана Михајловић. Министарка грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре дозволу је уручила 
директору за некретнике и развој компаније Икеа за Југоисочну Европу Владиславу Лалићу, у присуству градона-
челника Београда Синише Малог. 

Грађевинска дозвола је после дуго година дата једној компанији која ће запослити 300 људи, рекла је Михајловић и до-
дала да где год се Икеа појавила утицала је на раст БДП- а земље.

„Србија је добро место за улагање и убудуће биће још боље место за улагање“, истакла је Михајловићева. Протокол са 
Икеом се спроводи онако како је планирано, заједно са Градом  Београдом, рекла је Михајловић и додала да је пројектом 
предвиђено измештање наплатне рампе код Бубањ потока која треба да буде измештена у септембру наредне године, због 
изградње обилазнице око Београда. 

Лалић је рекао да је дозвола издата у рекордном року од свега два дана за објекат који ће се градити. Сада предстоје 
припрема терена и измештање наплатне рампе код Бубањ потока, а путна и водоводна инфраструктура је плановима ре-
гулисана, рекао је Лалић и додао да ће припремни радови поцети за неколико недеља. 

Икеа има планове да отвори још робних кућа у Србији, али ће то зависити од успешности првог објекта у Београду, казао 
је Лалић. Градоначелник Београда Синиша Мали је рекао да је инвестиција Икеа износи око 70 милиона евра, која ће запос-
лити најмање 300 радника и додао да се већ следеће године очекује завршетак тог објекта.

Право учешћа на конкурсу имају незапослене 
жене, које су пријављене на евиденцију Нацио-

налне службе за запошљавање
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Филијала Сремска Митровица покрива тери-
торију Сремског округа и обухвата седам 
локалних самоуправа и то сам Град Срем-
ска Митровица као и општине Стара Пазова, 

Инђија, Рума Шид, Пећинци и Ириг. О стању на тр-
жишту рада у Сремском округу, колико је незапосле-
них, каква је структура незапослених, каква је сарадња 
са локалним самоуправама, послодавцима и другим 
социјалним партнерима и каква је перспектива у за-
пошљавању  за „Послове“ говори Радмила Јадрански, 
директорка Филијале Сремска Митровица НСЗ.  

У Сремском округу је крајем 2014. године регистровано 
25.999 незапослених лица, што је за 7,36 одсто мање у односу 
на исти период 2013.године. Крајем априла 2015. је регистро-
вано повећање броја незапослених. Тренутно на евиденцији 
се налази  26.828 незапослених лице, од чега је 49,28 одсто 
жена, а у односу на април 2014. године забележен је пад не-
запослених лица за 4,49 одсто.

Каква је структура незапослених? 
Њу пре свега карактерише неусклађеност понуде и 

тражње која се огледа у неодговарајућој квалификационој 
структури незапослених. Веће је учешће стручних радника 
у укупној незапослености (61,72 одсто) у односу на неструч-
не. Од укупног броја незапослених 29,73 одсто лица први пут 
траже запослење, а преостала лица су била у радном односу. 
Највећи број незапослених чека на запослење  од 1-2 године, 
од старосних категорија најбројнија су лица од 50-65 година 
живота и чине 29,44 одсто, од укупног броја незапослених, 
затим млади од 15-29 година чине 25,25 одсто.

У пет од седам сремских општина формиране су индус-
тријске зоне и локалне самоуправе су веома активне у при-
влачењу инвеститора. У току 2015. године очекујемо почетак   
рада неколико новооснованих предузећа која  ће према наја-
вама запослити већи број незапослених лица. У прошлој го-
дини највише је запослено лица у прерађивачкој индустрији, 
затим трговини, здравству, образовању и  саобраћају. 

Република 
Србија

АП 
Војводина

Сремски 
округ

Запосленост 39,7 39,3 38,4

Незапосленост 18,9 19,9 19,5
Извор: Републички завод за статистику, Анкета о радној снази 
IV квартал 2014

Пошто је неусклађена понуда и тражња, који су кадрови 
суфицитарни, а који дефицитарни у Сремском округу?

Структура сремске привреде је потпуно  промењена, а обра-
зовање и даље школује исте кадрове. Доласком нових инвеститора 
посебно страних, промењена је структура тражње. Траже се нека 
нова знања и компетенције. Међутим да има помака и у сфери 
образовања добар пример је  Техничка школа  „Миленко Веркић 

Хеша“ у Пећинцима у којој је уведен немачки дуални систем об-
разовања. Од прошле године уведен је нови образовни профил- 
индустријски механичар. Школа образује кадрове који недостају 
компанији „Роберт Бош“ и који ће се након школовања запослити. 

Дефицитарни су преводиоци за немачки, италијански и ен-
глески  језик, фармацеути, ИТ стручњаци, професори математике,  
месари. С обзиром да је развијена прерада меса  у Срему а очекује-
мо и почетак рада новорегистроване аустријске фирме у Сремској 
Митровици, недостају нам стручњаци из области прераде меса.

Каква је сарадња са социјалним партнерима и резултати 
те сарадње?

Филијала Сремска Митровица је активна у успостављању 
контаката са послодавцима,  прати сва привредна дешавања на 
својој територији а посебно нове инвеститоре у циљу  информи-
сања о свим актуелностима у области незапослености и запошља-
вања као и утврђивања потреба послодаваца за новим кадровима. 
Остварена је константна сарадња са великим бројем послодаваца. 
„Ламес“ „Luvata SRB“ и „Cooper Standard“ „Eaton“  „Митас“ „IGB 
Automative COMP“ и др. 

НОВО ЛИЦЕ СРЕМСКЕ ПРИВРЕДЕ
У 2014 запослено је 7.866 незапослених лица са евиденције Филијале Сремска Митровица. 

Структура сремске привреде потпуно  промењена, а образовање и даље школује исте 
кадрове. У укупној незапослености веће учешће стручних радника (61,72 одсто) у односу 

на нестручне. Доласком нових инвеститора промењена структура тражње

Радмила Јадрански, директорка 
Филијале Сремска Митровица 
Националне службе за 
запошљавање 

 Петар Мањко:
        Газда је лепо бити – али није лако 

Корисник средстава за самозапошљавање Петар Мањко 
(60 година) из Сремске Митровица, некад запослен у 
„Сирмодексу“ а сада је предузетник-кројач:
„Када сам у Сирмодексу остао без посла пријавио сам се 
на Биро и изразио жељу да се сам запослим. Прошао сам 
обуку за то и ево ме овде. Посла имам по цео дан, немам 
других запослених, зарадим довољно да покријеме све 
своје трошкове. Наравно редовно уплаћујем пензијско и 
здравствено осигурање“.
На питање како је бити свој газда од одговара: “Подесиш 
како ти одговара, лепо је али није лако“.
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Синергијом свих актера на тржишту рада и различитим ме-
рама активне политике запошљавања, успели смо у 2014. години у 
Сремском округу да запослимо 719 незапослених лица, а издвојено 
је око 130 милиона динара. Наравно број запослених је знатно већи 
узимајући у обзир и остале видове запошљавања са евиденције. У 
2014. запослено је 7.866 незапослених лица са евиденције Филијале 
Сремска Митровица.

Које су могућности младих за стицање радног искуства у 
струци?

За укључивање младих који припадају категорији теже запо-
шљивих лица у програме стручне праксе и приправништва плани-
рали су знатна средства. У прошлој години путем  ЛАПЗ-а у ове 
програме је укључено  178 лица. Мислим да ће шансу за стручно 
оспособљавање у овој години имати дупло већи број младих. 

 

Има ли интересовања за реализацију јавних радова? 
У протеклој години реализована су  32 пројекта из области 

јавних радова и запослено је 195 лица од којих су 43 лица особе са 
инвалидитетом. У финансирању ове мере учествовале су локалне 
самоуправе, а за особе са инвалидитетон средства су обезбеђена 
из посебног Фонда. У ову меру су укључена теже запошљива лица 
и лица у стању социјалне потребе  а реализовани су у области со-
цијалне и културне делатности, одржавања и обнављања јавне ин-
фраструктуре и заштите животне средине . 

Да ли незапослени у Срему имају  развијен предузетнички 
дух?

Најпознатија општина у којој је предузетништво почело да се 
развија још 60-их  управо је сремска: Стара Пазова. Тада  су осни-
ване мале занатске радње где и данас има највећи број радњи које 
се баве занатском делатношћу. Интересовање за програме самоза-
пошљавања је велико у свим општинама и сваке године конкури-
ше дупло већи број лица у односу на могућности финансирања. 
У 2014 финансирано је оснивање  121 радње/ предузећа. Интере-
сантно је да међу оснивачима има  већи број жена (53 одсто), а по 
годинама старости највише су заступљена лица од 30-39 година 
живота.

Како процењујете реализацију сајмова запошљавања? 
Сајмови запошљавања се организују у Филијали Сремска 

Митровица од 2005. године и од тада они постају наша редовна 
активност. До сада је организован 31 сајам, на којима је учество-
вало 647 послодаваца док су исказане потребе за 5.779 слободних 
радних места. Сајмове је посетило око 19.000 лица, а послове на 
сајму је пронашло 3.955 незапослених.

Последњи сајам у 2014. години одржан је у оквиру Осмог Ре-
гионалног сајма привреде  у сарадњи са социјалним партнерима, 
Општином Стара Пазова, Сремском привредном комором и По-
крајинским секретаријатом за привреду, запошљавање и равноп-
равност полова. Резултати запошљавања са сајмова су показатељи 
ефикасности ове мере активне политике запошљавања.  

Шта очекујете до краја ове године?
Према најавама из локалних самоуправа о новим инвестито-

рима и завршетку инвестиција као и плановима запошљавања, 
оцењујем да ће до краја ове године доћи до већег запошљавања у 
појединим локалним самоуправама, највише у Руми, Пећинцима, 
Старој Пазови и Сремској Митровици. Реализацијом запошља-
вања код нових послодаваца, смањиће се и стопа незапослености 
у Срему.

Крајем априла 2015 на евиденцији се налази  
26.828 незапослених лице у односу на април 
2014 године забележен је пад незапослених 

лица за 4,49 одстое

Дефицитарни су преводиоци за немачки, 
италијански и енглески  језик, фармацеути, 

ИТ стручњаци, професори математике,  
месари.... 

Наташа Радмановић

 
Од стручне праксе до јавних радова

   Локалне самоуправе су укључене у решавање проблема 
незапослености преко локалних савета за запошљавање 
који су формирани у свих седам општина Срема. Носиоци 
активности у локалним саветима су представници НСЗ 
који редовно учествују у изради ЛАПЗ. Плановима локал-
них  самоуправа у 2014. години финансирани су програми 
стручне праксе, јавни радови и запошљавање приправ-
ника. Наведеним мерама обухваћено је 327 незапослених 
лица у Срему. 
Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и 
равноправност полова поред удруживања средстава са 
локалним самоуправама, самостално је финансирао  про-
граме самозапошљавања и програме отварања нових 
радних места где је запослено 309 лица. На основу јавних 
позива НСЗ, запослено је 81 лице, већином особе са ин-
валидитетом. 
Као и у претходном периоду локалне самоуправе су ус-
војиле ЛАПЗ-а и финансираће програме запошљавања 
приправника, лица на стручној пракси и јавне радове. Пет 
локалних самоуправа поднело је захтеве за суфинанси-
рање ЛАПЗ-а надлежном министарству и по доношењу 
Одлуке о одобреним средствима знаћемо и број лица која 
ће бити укључена у мере.
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Европске интеграције региона захтевају хитну реформу 
пореских система, како би државе Балкана разменом 
информација смањиле удео сиве економије, оцењено 
је на Самиту министара финансија и гувернера који се 

одржао у Будви. У борби против сиве економије неопходна 
што боља међудржавна сарадња, заједнички су  оценили ди-
ректори Пореских управа земаља југоисточне Европе.

Драгана Марковић, в. д. директора Пореске управе 
Србије том приликом истакла је да нема консолидације јав-
них финансија без реформе Пореске управе и ефикасне борбе 
против сиве економије.

“Управо због тога Министарство финансија је формира-
ло радну групу која је урадила програм трансформације По-
реске управе коју је Влада Србије усвојила 8. јуна. Циљ ових 
реформи је унапређење ефикасности наплате и квалитета 
услуге, смањење трошкова, модернизација информационог 
система и дефинисање системских решења за наплату поре-
за, рекла је Марковићева. Она је додала да је “рак рана” јав-
них финансија и сива економија и да без добре међународне 
сарадње неће бити резултата у овој области. 

Иако не постоје прецизни подаци колики је удео сиве 
економије у привреди Србије, он није већи од 20 одсто рекла 
Драгана Марковић на панелу посвећеном реформи Пореске 
управе и борби против сиве економије. Она је најавила да 
ће од следеће године Пореска управа увести електронски 
сервис за акцизе, после чега ће 95 одсто пореских прихода у 
Србији бити покривено електронским сервисима. 

“Тренутак у којем се налазимо посматрам као шансу коју 
Пореска управа не сме да пропусти. У прилици смо да уста-
новиом систем који ће омогућити да се покажемо у најбољем 
светлу и одлучни смо да извршимо трансформацију у еко-
номичан и ефикасан државни апарат”, нагласила је Марко-
вић подсетивши да је Пореска управа у Србији најбројнија 
са 6.500 службеника и 180 организационих јединица.  Она 
је нагласила да се у јулу очекује усвојање акционог плана 
за спровођења програма реформе Пореске управе у којем ће 
бити прецизирани конкретни задаци до краја ове године, као 
и шта треба да се уради 2016, а шта до 2020. године.

Систем спојених судова

Директор Пореске управе Црне Горе Милан Лакиће-
вић оценио је да нема финансијске будућности региона уко-
лико немамо добре и ефикасне Пореске управе.

“Борба против сиве економије је централно питање којим 
се баве пореске управе. Црна Гора је увек истицала потребу 
да у оквиру кампање борбе против сиве економије имамо до-
бру међудржавну и регионалну сарадњу, јер сива економија 
функционише по принципу спојених судова, када је стиснете 
на једном месту она се прелива на друго”, објаснио је он. 

Да би борба против сиве економије имала веће ефекте 
неопходно је реформисати пореске управе у региону и на тај 
начин успоставити бољи систем размене информација о об-
везницима, сматрају у црногорској Пореској управи. С тога је 
Црна Гора већ 2013. започела оштру борбу, а резултати су већ 
видљиви, рекао је директор Пореске управе Црне Горе.

Лакићевић је додао да је регионална сарадња битна 
ако желимо да остваримо добре ефекте. Црна Гора је, како 
је нагласио, постигла добре резултате у подизању фискалне 

ТЕМА БРОЈА   Регионални Самит министара финансија и гувернера

ЗАЈЕДНО ПО 
СИВОЈ ЕКОНОМИЈИ

У борби против “рак ране” јавних финансија неопходна што боља међудржавна сарадња. Удео сиве 
економије у свим земљама региона се процењује на 20 до 30 одсто бруто домаћег производа. Највише 

илегалних токова резаног дувана прекинуто у Србији и Хрватској, и чине 99 одсто заплена на 
тржиштима Западног Балкана

 Контрола и нерегистрованих субјекта

   Док до сада трговци који послују у сивој зони нису кон-
тролисани, након усвајања Закона о инспекцијском над-
зору и такви би требало да буду или ће бити кажњавани, 
а инспектор који буде изашао на терен о свим неправил-
ностима мораће да обавештава надлежне колеге. Тре-
нутно у оквиру 12 Министарстава ради 39 инспекција која 
ће у будуће бити координиране тако да инспектори више 
неће моћи да се позивају на ненадлежности ако уоче не-
правилности из надлежности неке друге инспекције. Још 
једна новина коју доноси Закон је и то што ће инспекција 
у будуће ненајављено контролисати и нерегистроване 
субјекте тачније оне који послују нелегално. 
   Тежиште ће бити и на спречавању рада на црно, који 
је у надлежности инспекције рада. Да би све то било из-
водљивије радом инспекције и њиховим услуживањем уп-
рављаће коодинационо тело, а њихов рад ће бити јаван. 
Јавност ће бити обавештавана јер ће инспекција на својој 
интернет страници објављивати спискове и оних приврен-
дих субјеката за које утврде да не раде по Закону.
   Осим тога инспекција ће бити међусобно повезана и 
моћи ће да размењује информације, дају стручне савете 
и упозоравају на обавезе из прописа.

Фискализацијом готовинског пореза 
постигнут 30 посто већи доходак код малих 

и средњих пореских обвезника
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дисциплине и наплате пореза, а то се може видети на сваком 
кораку.

“Да не бих причао језиком суве статистике и бројки, 
сваки грађанин може видети резултате борбе против сиве 
економије ако прошета овим нашим улицама, ако види наше 
штандове, уђе у ресторане, хотеле, тамо ћете видети који је 
ниво пореске дисциплине и тамо ћете голим оком без статис-
тичких показатеља видети колико је присутна сива еконо-
мија”, нагласио је Милан Лакићевић.

Директорка Порезне управе Хрватске Јасна Кропф ука-
зала је да законодавство ЕУ диктира смернице и даје путока-
зе, иако је пореска политика на нивоу финансија независна, 
смернице Уније морају да се поштују, нагласила је она.

“Нама је била једна од врло добрих и показала је одређе-
не резултате, фискализација готовинског пореза, која је код 
нас у Хрватској онлајн. Том мером ми смо постигли 30 посто 
већи доходак код малих и средњих пореских обвезника”, ис-
такла је Кропф.

Удео сиве економије у свим земљама региона се про-
цењује на 20 до 30 одсто бруто домаћег производа, указали 
су челници пореских управа. Сива економија је, како је на 
скупу речено, заједнички проблем свих земаља региона, због 
чега су потребни боља сарадња и размена података порес-
ких служби.

Мишљење бизниса

Скупу су присуствовали и представници бизниса. Дирек-
тор корпоративних послова и комуникација “ЈТИ” за западни 
Балкан, Горан Пекез, регионални директор за јавни сектор 
“Asseco” југоисточна Европа, као и Катарина Какаликова, 
потпредседник сектора за односе са јавним институцијама 
“Mater Card” за централну и источну Европу, оценили су да 
је Пореска управа на првој линији фронта борбе против сиве 
економије. Истовремено они су се осврнули и на проблеме са 
којима се суочавају у појединим земљама у пословању. 

Горан Пекез из компаније ЈТИ истакао је да је за првих 
пет месеци ове године у региону Западног Балкана заплење-
но девет пута више резаног дувана него за целу прошлу го-
дину, односно 1.446 тона на крају маја 2015. године у односу 
на 162 тоне на крају 2014. године.

Највише илегалних токова резаног дувана је прекинуто 
у Србији и Хрватској, и чине 99 одсто заплена на тржишти-
ма Западног Балкана. У региону Западног Балкана учешће 
акциза и ПДВ на дуванске производе износи и до 12 одсто 
укупних буџетских прихода, па је тако у 2014. години дуван-
ска индустрија допринела са око 2,3 милијарде евра у буџете 
земаља Западног Балкана.

Разлог за оптимизам

“Готово сви министри финансија су убеђени да ће њихо-
ве земље ове године имати привредни раст, да ће у догледно 
време, за годину или две, доћи до заокрета, односно да ће 
учешће јавног дуга у БДП-у почети да пада. Нисам сигуран 
да је то баш тако, али тај оптимизам који су овде представи-
ли може да значи бар да смо зауставили даљи тренд пада 
који је постојао у протеклих неколико година”, истакао је Ми-
лан Ћулибрк,  главни и одговорни уредник НИН-а  који је био 
и организатор овогодишњег Самита. 

Ћулибрк је оценио да је јако битно што је Самит окупио и 
све директоре пореских управа региона, јер се, како је додао, 

испоставило да је сива економија практично проблем свих 
земаља и додао да му се чини да учесници са овог скупа од-
лазе са много већим оптимизмом у погледу економског раз-
воја земаља региона.

“Без већег обухвата сиве економије тешко ће моћи да се 
пуни буџет на адекватан начин, а то значи да ће, ако нема 
новца у буџету са приходне стране, морати да се крешу 
расходи, као што су плате и пензије. То је зачарани круг и ако 
се све земље не обрачунају са сивом економијом она ће бити 
додатни проблем”, упозорио је Ћулибрк.

Према његовим речима јако је важно водити ту борбу 
међусобном сарадњом и разменом података, јер многи људи 
који се баве илегалним бизнисом, утајом пореза раде у целом 
региону. Они, како је указао, порезе избегавају селећи се из 
једне у другу земљу, користећи лажне фактуре, а боља са-
радња пореских управа би могла да елиминиште знатан део 
сиве економије. Весна Пауновић

 Уштеђено 5,5 милијарди
   Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална 
питања Србије Александар Вулин изјавио да је у про-
теклих пет месеци значајно повећан број легално запос-
лених и да је уплаћено 5,5 милијарди динара више у пен-
зиони фонд.
   Од 1. јануара до 9. јуна ове године било је 15.727 инспек-
цијских налаза, затечено је 4.127 радника на црно, а од 
тога је 3.125 радника било запослено већ сутрадан, пре-
цизирао је Вулин, гостујући у Јутарњем програму ТВ Пинк.
Говорећи о сезонским радницима, Вулин је нагласио да 
сваки облик рада мора да има уговор о раду и да је реч 
о правима на зараду, на осигурање у случају повреде на 
раду и слободан дан.
   “Радници су потпуно изједначени, без обзира да ли су 
такозвани сезонски радници или су радници који раде на 
неки дужи период”, истакао је Вулин. 

За првих пет месеци ове године у региону 
Западног Балкана заплењено девет пута 
више резаног дувана него за целу прошлу 

годину, односно 1.446 тона на крају маја 2015. 
године у односу на 162 тоне на крају 2014. 

године

Сива економија функционише по принципу 
спојених судова, и када је стиснете на једном 

месту она се прелива на друго
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Без обзира на то да ли сте запосле-
ни, тражите посао или покуша-
вате да промовишете сопствени 
бизнис, LinkedIn је најјефтинији 

алат за умрежавање који ће вам по-
моћи да остварите своје професионалне 
циљеве. Иако је LinkedIn сјајно место за 
networking и проналажење новог посла, 
само имати профил на овој друштвеној 
мрежи није довољно. Тек када се про-
фил на LinkedIn-u оптимизује и при-
лагоди захтевима тржишта и вашим 
циљевима, можете искористити све 
потенцијале које ова највећа пословна 
друштвена мрежа пружа.

Оптимизујте профил

Мало ко обраћа пажњу на наслов 
који ставља на свој LinkedIn профил, 
а он је јако важан. Да бисте привукли 
пажњу некоме да погледа ваш LinkedIn 
профил морате имати уочљив наслов, 
јер је то нешто што вам даје професио-
нални идентитет и што ће потенцијал-
ни партнер или послодавац прво угле-
дати. Оно што је такође важно јесте да 
цео профил садржи кључне речи, које 
ће помоћи да се ваше име чешће при-
казује у резултатима претраживача, 
али и истаћи вашу страст према про-
фесији.

Направите прилагођени УРЛ

Да бисте се лакше рекламирали, 
направите урл linkedin.com/vašeime. 
Ево како. На Edit Profile екрану, у дну 
сивог прозора, који показује основне 
информације о вашем профилу, видеће-
те секцију Public Profile URL. Помоћу 
опције Edit можете променити своју ад-
ресу по жељи. У противном, LinkedIn ће 
вам аутоматски и насумично доделити 
неку комбинацију бројева.

Пишите у првом лицу

Иако се употреба првог лица не 
препоручује за писање CV-ija, она је пре-
поручљива када говоримо о LinkedIn-u. 
Ваш профил је много више од „мртвих” 
слова. Зато би требало да пишете као 
да водите разговор са неким. Овако 

ће људи најлакше 
стећи праву слику 
о вама.

И с т а к н и т е 
своје резултате

HR менаџери 
проводе веики број 
сати претражујући 
LinkedIn у потрази 
за правим канди-
датима. Оно што их 
занима јесу резул-
тати. Зато се потрудите да себе пред-
ставите као неког ко постиже резултате 
и излази на крај са изазовима. Како у 
кратком прегледу тако и у секцији о 
радном искуству - ставите акценат на 
акцију, конкретне резултате. Причајте о 
ситуацијама када сте били унапређени 
или похваљени због личне инцијативе.

Изаберите праву слику

Ако на свој штампани резиме не 
бисте ставили неформалну фотогра-
фију са кућним љубимцем, немојте то 
радити ни на LinkedIn профилу. Не сме-
те изгубити из вида да вас на LinkedIn-u 
посматрају могући послодавци. Ви-
сококвалитетна фотографија скоријег 
датума, која, уколико је могуће, описује 
вашу позицију или занимање - то је 
најбољи савет за профилну слику.

Будите активни

Постоји обиље група, алумни клу-
бова и других асоцијација широм света. 

Узимање учешћа у групним дискусија-
ма може довести до нових контаката 
или пословних понуда. Листе отворених 
конкурса се често могу видети на стра-
ници неке групе, а коментарисањем и 
дељењем садржаја потврђујете се као 
експерт, али и као ентузијаста.

Повежите LinkedIn са Twitterom

У подешавањима LinkedIn профи-
ла (Settings) можете налог повезати са 
Twitterom. Помоћу ове опције имаћете 
могућност да приказујете своје твит 
поруке, и обрнуто - да делите LinkedIn 
постове на Twitteru.

Укључите своју струку у на-
слов, чак иако сте незапослени

Већина HR менаџера селектује 
професионалце готово искључиво на 
основу бокса где стоји тренутно зани-
мање. Ако сте тренутно незапослени, у 
наслову напишите једну или више по-
зиција којима стремите, а које се слажу 
са вашим искуством. На месту за фир-
му напишите „самозапослен”, „у потра-
зи за новим послом”, „отворен за нове 
прилике” или неки сличан унос који 
сугерише да сте отворени за сарадњу.

Додајте LinkedIn свом потпису 
на крају имејла

Сјајан начин да се брже повежете 
са клијентима јесте да укључите линк 
ка свом LinkedIn профилу у секцију 
имејла са потписом. На овај начин ћете 
пасивно повећавати број контаката.

ЛАКШЕ ДО ПОСЛА   Имати профил на друштвеној мрежи није довољно 

ПУТ ДО ДОБРОГ ПОСЛА
LinkedIn је најјефтинији алат за умрежавање који ће вам помоћи да остварите 

своје професионалне циљеве

 Не заборавите на Facebook!

   Иако ће вас послодавци пре свега 
тражити на LinkedIn-у, уколико их за-
интересујете, они ће обавезно погле-
дати и ваш Facebook профил.
   Ако виде неку неприкладну слику 
или коментар, то може чак утицати 
на то да вас елиминишу као кандида-
та за посао. Као што бринете о свом 
LinkedIn профилу, тако морате пазити 
и шта постављате на свој Facebook 
профил.
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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.

У ОВОМ БРОЈУ

СЛОБОДНИХ РАДНИХ 
МЕСТА

330

Како да предате оглас за слободна радна места 

Оглашавање у публикацији „Послови“ је бесплатно. Текст огласа за слободна радна места 
можете предати у најближој филијали/служби Националне службе за запошљавање.
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     Администрација и управа

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И 

ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА

На основу чл. 54. и 55. Закона о државним службеници-
ма (“Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 
83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 104/09 
и 99/14), члана 17. став 1, члана 18,  члана 19. ст. 1. и 
2, члана 20. и члана 21. Уредбе о спровођењу интерног и 
јавног конкурса за попуњавање радних места у државним 
органима (“Службени гласник РС”, бр. 41/07 - пречишћен 
текст и 109/09) и Закључка Комисије за давање сагласнос-
ти за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код 
корисника јавних средстава 51 Број: 112-3939/2015 од 30. 
априла 2015. године,  Министарство просвете, науке и тех-
нолошког развоја оглашава 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА
ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 

РАДНИХ МЕСТА
У МИНИСТАРСТВУ ПРОСВЕТЕ,

НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА

I Орган у коме се радна места попуњавају:
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Бео-
град, Немањина  број 22-26.

II Радна места која се попуњавају: 

Радно место просветног инспектора 
Министарства, у звању саветник

у Одељењу за инспекцијске послове у 
установама предшколског, основног и 

средњег образовања и васпитања - Сектор за 
инспекцијске послове

3 извршиоца

Опис послова: Обавља послове инспекцијског надзора 
прописаних Законом (непосредан надзор над радом про-
светних инспектора којима су поверени послови, на основу 
извештаја, података и обавештавања о вршењу поверених 
послова инспекцијског надзора); обавља послове непо-
средног инспекцијског надзора у складу са законом и на 
начин прописан Законом, односно врши надзор над зако-
нитошћу рада и аката предшколских установа, основних 
школа, средњих школа, школа са домом ученика, завода; 
поступа по представкама странака и по захтеву за заштиту 
права ученика; врши заједнички надзор са инспекторима 
у органима којима је поверено вршење инспекцијског над-
зора и издаје обавезнe инструкцијe за извршавање Закона 
и других прописа, одузима овлашћење поједином инспек-
тору; сачињава анализе, студије, елаборате и извештаје 
и предлаже неопходне мере за квалитетно управљање 
образовно-васпитним системом; припрема нацрте решења 
по жалби против првостепеног решења и припрема одго-
воре на тужбу у управном спору када се спор покреће 
по решењу у вршењу инспекцијског надзора; проверава 
веродостојност јавних исправа које издаје школа; посту-
па по представкама и спроводи препоруке Заштитника 
грађана и Повереника у вези послова из надлежности 
Одељења; обавља послове регулисане Законом о зашти-

ти становништва од изложености дуванском диму; обавља 
и друге послове у складу са законом којим се на општи 
начин уређује инспекцијски надзор, по налогу начелник 
Одељења.

Услови: Високо образовање из научне области правне 
науке на основним академским студијама у обиму од нај-
мање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, спе-
цијалистичким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету, положен стручни испит за рад у 
органима државне управе или са положеним испитом за 
секретара установе, најмање пет година радног искуства 
у државним органима, органима аутономне покрајине, 
установи или органима јединице локалне самоуправе на 
пословима образовања и васпитања или другим инспек-
цијским пословима, познавање једног светског језика и 
рада на рачунару или
Високо образовање из поља друштвено-хуманистичких, 
природно- математичких или техничко-технолошких нау-
ка на основним академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, спе-
цијалистичким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету, положен стручни испит у области 
образовања, односно лиценца за наставника, васпитача 
или стручног сарадника, најмање пет година радног иску-
ства у области образовања и васпитања, положен држав-
ни стручни испит, познавање једног светског језика и рада 
на рачунару.

У изборном поступку проверавају се: познавање 
Закона о основама система образовања и васпитања, Зако-
на о основном образовању и васпитању, Закона о средњем 
образовању и васпитању, Закона о предшколском васпи-
тању и образовању, Закона о заштити становништва од 
изложености дуванском диму и Закона о државној упра-
ви - провераваће се усмено; познавање рада на рачунару 
- провераваће се практичним радом на рачунару; вешти-
не аналитичког резоновања и логичког закључивања и 
организационе способности - провераваће се писмено 
стандардизованим тестовима; познавање једног светског 
језика увидом у сертификат или било који други доказ и 
вештина комуникације - провераваће се усмено.

Место рада:
Лесковац, Благоја Николића број  1
Зајечар, Николе Пашића број 81
Краљево, Трг Јована Сарића број 3

Радно место инспектора, у звању саветник
у Одсеку за инспекцијске послове у установама 

високог образовања и науке  и ученичког и 
студентског стандарда - Сектор за инспекцијске 

послове
2 извршиоца

Опис послова: Обавља послове инспекцијског надзо-
ра у установама високог и вишег образовања и надзор 
над законитошћу рада и аката установа високог и вишег 
образовања; утврђује испуњеност услова за рад устано-
ва и учествује у припреми решења о дозволи за рад уста-
нова из области високог и вишег образовања; припрема 
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одговоре на тужбе у управном спору када се спор покреће 
по решењу у вршењу инспекцијског надзора и одговоре 
на тужбе и друга изјашњења за потребе судских и дру-
гих поступака пред надлежним органима; поступа по 
представкама и спроводи препоруке Заштитника грађана 
у вези послова из надлежности Одсека; обавља и друге 
послове по налогу шефа Одсека. 

Услови: Високо образовање из научне области правне 
науке на основним академским студијама у обиму од нај-
мање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, спе-
цијалистичким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету, најмање пет година радног иску-
ства у струци, положен државни стручни испит и позна-
вање рада на рачунару.

У изборном поступку проверавају се: познавање 
Закона о високом образовању, Закона о општем управ-
ном поступку и Закона о државној управи - провераваће 
се усмено; познавање рада на рачунару - провераваће 
се практичним радом на рачунару; вештине аналитичког 
резоновања и логичког закључивања и организационе 
способности - провераваће се писмено стандардизованим 
тестовима и вештина комуникације - провераваће се усме-
но.

Место рада: 
Београд, Захумска 14

Радно место инспектора за нуклеарну 
сигурност и управљање радиоактивним 

отпадом, у звању саветник
у Одсеку за инспекцијске послове у установама 

високог образовања и науке  и ученичког и 
студентског стандарда-Сектор за инспекцијске 

послове
1 извршилац

Опис послова: Обавља послове инспекцијског надзо-
ра у спровођењу прописаних мера нуклеарне сигурности 
и безбедности и управљања радиоактивним отпадом у 
складу са законом којим се уређује заштита од јонизујућих 
зрачења и о нуклеарној сигурности и у складу са пропи-
сима којим се уређује државна управа; обавља непосре-
дан инспекцијски надзор у Јавном предузећу „Нуклеарни 
објекти Србије”; обавља непосредан инспекцијски надзор 
у нуклеарним објектима; доноси решења и закључке и под-
носи захтеве за покретање прекршајног поступка, пријаве 
за покретање поступка за привредни преступ и кривичне 
пријаве; поступа по пријавама грађана и извештава о пре-
дузетим мерама; учествује у припреми извештаја о раду; 
обавља и друге послове по налoгу шефа Одсека.

Услови: Високо образовање из поља природно-матема-
тичких наука, научна област физичке науке или поља тех-
ничко-технолошких наука, научна област електротехнич-
ко и рачунарско инжењерство на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, специјалистичким академским сту-
дијама, специјалистичким струковним студијама, односно 
на основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не или специјалистичким студијама на факултету, поло-
жен државни стручни испит, најмање пет година радног 

искуства у струци, положен испит за управљање моторним 
возилом „Б” категорије, познавање енглеског језика и рада 
на рачунару.

У изборном поступку проверавају се: познавање 
Закона о  заштити од јонизујућих зрачења и о нуклеарној 
сигурности, Закона о државној управи и Закона о општем 
управном поступку - провераваће се усмено; познавање 
рада на рачунару - провераваће се практичним радом на 
рачунару; вештине аналитичког резоновања и логичког 
закључивања и организационе способности - провера-
ваће се писмено стандардизованим тестовима; познавање 
енглеског језика увидом у сертификат или било који други 
доказ и вештина комуникације - провераваће се усмено.

Место рада: 
Београд, Захумска  број 14

ЗАЈЕДНИЧКО ЗА СВА РАДНА МЕСТА

III Адреса на коју се подносе пријаве: Министарство 
просвете, науке и технолошког развоја , 11000 Београд, ул. 
Немањина 22-26, са назнаком “За јавни конкурс”.

IV Лице које је задужено за давање обавештења: 
Гордана Јеремић, телефони: 011/363-1520 и 011/3610-287.

VI Услови за рад на свим радним местима: држављан-
ство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; 
да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у 
државном органу због теже повреде дужности из радног 
односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање 
шест месеци.

VII Рок за подношење пријава: рок за подношење 
пријава је 15 дана и почиње да тече наредног дана од дана 
објављивања у периодичном издању огласа Националне 
службе за запошљавање.

VIII Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: 
потписана пријава са биографијом и наводима о доса-
дашњем радном искуству; оригинал или оверена фото-
копија уверења о држављанству; оригинал или оверена 
фотокопија извода из матичне књиге рођених; оверена 
фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; 
оверена фотокопија радне књижице; оригинал или ове-
рена фотокопија доказа о положеном државном стручном 
испиту за рад у државним органима, а за радно место под 
редним бројем 1 или оригинал или оверена фотокопија 
доказа о положеном испиту за секретара установе; ори-
гинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству 
у струци (потврде, решења и други акти из којих се види 
на којим пословима, са којом стручном спремом и у којем 
периоду је стечено радно искуство); оригинал или овере-
на фотокопија сертификата или било ког другог доказа 
о познавању једног светског језика (само за радно место 
под редним бројем 1); оригинал или оверена фотокопија 
сертификата или било ког другог доказа о познавању 
енглеског језика (само за радно место под редним бројем 
3); оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном 
стручном испиту у области образовања, односно лиценца 
за наставника, васпитача или стручног сарадника алтерна-
тивно за радно место под редним бројем 1 и оверена фото-
копија возачке дозволе  за управљање моторним возилом 
„Б” категорије (само за радно место под редним бројем 3).
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Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс 
уместо уверења о држављанству и извода из матичне књи-
ге рођених, подноси решење о распоређивању или пре-
мештају на радно место у органу у коме ради или решење 
да је нераспоређен.

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

IX Трајање радног односа: За сва радна место радни 
однос се заснива на неодређено време. 

X Место, дан и време када ће се спровести изборни 
поступак: са кандидатима чије су пријаве благовремене, 
допуштене, разумљиве и потпуне, уз које су приложени 
сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на 
оглашеним радним местима, провера познавања рада на 
рачунару - практичним радом на рачунару за сва радна 
места, обавиће се у Служби за управљање кадровима, 
адреса Нови Београд Булевар Михајла Пупина бр. 2, почев 
од 15.07.2015. године са почетком у 9,00 часова, о чему 
ће кандидати бити обавештени на контакте (адресе) које 
наведу у својим пријавама.

За кандидате који успешно заврше проверу познавања 
рада на рачунару за сва радна места, провера вештина 
аналитичког резоновања и логичког закључивања и орга-
низационих способности обавиће се истога дана након 
завршетка провере познавања рада на рачунару у прос-
торијама Службе за управљања кадровима, Нови Београд, 
Булевар Михајла Пупина 2. 

За кандидате који успешно заврше проверу познавања 
рада на рачунару, као и проверу вештина аналитичког 
резоновања и логичког закључивања и организационих 
способности, провера других стручних оспособљености, 
знања и вештина, наведених у тексту огласа о јавном 
конкурсу, биће спроведена у просторијама Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, Београд, улица 
Немањина 22-26, с тим што ће кандидати о датуму и вре-
мену бити обавештени на контакте (бројеве телефона) 
које наведу у својим пријавама.

НАПОМЕНЕ: 

Кандидати који први пут заснивају радни однос у држав-
ном органу, подлежу пробном раду од шест месеци. Кан-
дидати без положеног државног стручног испита Кандида-
ти без положеног државног стручног испита примају се на 
рад под условом да тај испит положе до окончања проб-
ног рада. Кандидати са положеним правосудним испитом 
уместо доказа о положеном државном стручном испиту, 
подносе доказ о положеном правосудном испиту.
Кандидати који конкуришу на више радних места подносе 
појединачне пријаве за свако радно место на које конку-
ришу, у којима наводе уз коју од пријава су приложили 
тражене доказе.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непот-
пуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви траже-
ни докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини 
или суду или код јавног бележника биће одбачене закључ-
ком конкурсне комисије.

Овај оглас објављује се на web страници Министарства-
просвете, науке и технолошког развоја: www.mpn.gov.rs, 

на wеб страници Службе за управљање кадровима: www.
suk.gov.rs, на порталу е-управе, на огласној табли, wеб 
страници и периодичном издању огласа Националне служ-
бе за запошљавање.

БЕОГРА Д

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ВЛАДА 

ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАРИЈАТ ВЛАДЕ

Генерални секретаријат Владе, на основу члана 54. став 
1. Закона о државним службеницима („Службени гласник 
Републике Србије”, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - 
исправка, 64/07, 67/07, 116/08, 104/09 и 99/14) и члана 17. 
став 1, члана 18. став 2, члана 19. став 2. и члана 20. ст. 
1. и 2. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за 
попуњавање радних места у државним органима („Служ-
бени гласник Републике Србије”, бр. 41/07 и 109/09) огла-
шава јавни конкурс за 

Попуњавање једног извршилачког радног 
места на одређено време, у својству 

приправника

I Орган у коме се радно место попуњава:
Генерални секретаријат Владе.

II Радно место којe се попуњава:

Радно место за подршку стручним пословима, 
у Сектору за послове протокола, у звању 
млађи саветник, у својству приправника

1 извршилац

Услови за рад на радном месту: стечено високо обра-
зовање из научне, односно стручне области у оквиру обра-
зовно-научног поља Друштвено-хуманистичких наука на 
основним академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалис-
тичким академским студијама, специјалистичким струков-
ним студијама, односно на основним студијама у трајању 
од најмање 4 године или специјалистичким студијама на 
факултету, познавање страног језика и познавање рада на 
рачунару.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се 
проверавају у изборном постуку: познавање рада на 
рачунару провераваће се практичним радом на рачунару; 
познавање страног језика провераваће се увидом у прило-
жени сертификат или други документ; вештина комуника-
ције и мотивација за рад провераваће се усмено; вештина 
логичког и аналитичког резоновања - писмено путем стан-
дардизованих тестова. 

III Трајање радног односа: Радни однос се заснива на 
одређено време у својству приправника и траје једну годи-
ну. 

IV Место рада: 
Београд, Немањина број 11.

V Адреса на коју се подносе пријаве: Генерални 
секретаријат Владе, Београд, Немањина број 11, са назна-
ком „За јавни конкурс”.
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VI Лице задужено за давање обавештења о јавном 
конкурсу: Наташа Симић, контакт телефон 011/361-98-
30.

VII Услов за рад на радном месту: држављанство 
Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да 
учеснику конкурса раније није престајао радни однос у 
државном органу због теже повреде дужности из радног 
односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање 6 
месеци.

VIII Рок за подношење пријава je осам дана и почиње 
да тече наредног дана од дана објављивања у периодич-
ном издању огласа Националне службе за запошљавање.

IX Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: 
пријава са биографијом; оригинал или оверена фотокопија 
уверења о држављанству; оригинал или оверена фото-
копија извода из матичне књиге рођених; оригинал или 
оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна 
спрема; оверена фотокопија радне књижице; оригинал 
или оверена фотокопија сертификата или другог доказа о 
познавању страног језика. 

Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, 
уместо уверења о држављанству и извода из матичне књи-
ге рођених подноси решење о распоређивању или пре-
мештају на радно место у органу у коме ради или решење 
да је нераспоређен.

X Са кандидатима чије пријаве буду благовремене, 
потпуне, јасне, уз које су приложени сви потребни докази 
и који испуњавају услове за оглашено радно место прове-
ра стручне оспособљености, знања и вештина, обавиће се 
почев од 6. јула 2015. године, у просторијама Генералног 
секретаријата Владе, у Београду, Немањина број 11, и у 
Служби за управљање кадровима, Булевар Михаила Пупи-
на број 2, о чему ће учесници конкурса бити обавештени 
путем телеграма на адресе које су навели у својим прија-
вама.

НАПОМЕНА: Пријаве уз које нису приложени сви потреб-
ни докази у оригиналу или фотокопији овереној у општи-
ни или суду, као и неблаговремене,  непотпуне и нејасне 
пријаве биће одбачене.

Овај оглас објављује се на web страници Службе за упра-
вљање кадровима www.suk.gov.rs, на web страници (пор-
талу) е-управе, на огласној табли, интернет презентацији 
и периодичном издању огласа Националне службе за запо-
шљавање.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ВЛАДА 

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА САРАДЊУ 
С МЕДИЈИМА

На основу члана 54. Закона о државним службеници-
ма („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 
83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 104/09 и 
99/14), члана 17. Уредбе о спровођењу интерног и јавног 
конкурса за попуњавање радних места у државним орга-
нима („Службени гласник РС“, бр. 41/07 - пречишћен текст 
и 109/09), Закључка Комисије 51Број:112-4580/2015 од 
30.априла 2015. године и Закључкa о измени Закључка 
Комисије 51Број:112-4580/2015 од 30.априла 2015. године, 
51 број:112-5462 од 18.05.2015.године, директор Канцела-
рије за сарадњу с медијима оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ 

РАДНОГ МЕСТА У
КАНЦЕЛАРИЈИ ЗА САРАДЊУ С МЕДИЈИМА

I. Орган у коме се раднo местo попуњава: Канцела-
рија за сарадњу с медијима, Београд, Немањина 11 

II. Радно место које се попуњава:

Радно место модератора конференције 
за новинаре, звање млађи сарадник, Прес 

служба
1 извршилац

Услови: Стечено високо образовање из научне, однос-
но стручне области у оквиру образовно-научног поља 
друштвено-хуманистичких наука на студијама првог сте-
пена (основне академске студије, основне струковне сту-
дије), односно на студијама у трајању од три године; девет 
месеци радног искуства у струци или најмање пет година 
радног стажа у државним органима и положен државни 
стручни испит; знање енглеског језика и знање рада на 
рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: тест ради утврђи-
вања оспособљености за обављање послова модератора 
- практични рад (симулација) и усмена провера; знање 
енглеског језика провераваће се писмено - превод текста 
са енглеског на српски језик; знање рада на рачунару про-
вераваће се практичним радом на рачунару;  вештина 
комуникације провераваће се усмено на разговору. 

Радно место WЕБ новинара, звање млађи 
саветник, Одељењe за интернет

1 извршилац

Услови: Стечено високо образовање из научне, однос-
но стручне области у оквиру образовно-научног поља 
друштвено-хуманистичких наука на студијама другог сте-
пена (дипломске академске студије-мастер, специјалистич-
ке академске студије, специјалистичке струковне студије), 
односно на основним студијама у трајању од најмање 
четири године; једна година радног искуства у струци или 
најмање пет година радног стажа у државним органима и 
положен државни стручни испит; знање енглеског језика и 
знање рада на рачунару. 

Администрација и управа 

Подршка
запошљавању

особа са
инвалидитетом



   |  Број 627 | 24.06.2015. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs14 

Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: писање кратког 
новинарског текста информативног типа прилагођеног 
објављивању у електронској форми на интерету - прак-
тични рад (симулација); знање енглеског језика провера-
ваће се писмено - превод текста са енглеског на српски 
језик; знање рада на рачунару провераваће се практичним 
радом на рачунару; вештина комуникације провераваће се 
усмено на  разговору. 

ЗАЈЕДНИЧКО ЗА СВА РАДНА МЕСТА:

III. Трајање рада и место рада: 
Рад на свим радним местима заснива се на неодређе-
но време и место рада за сва радна места је Београд, ул. 
Немањина 11. 

IV. Адреса на коју се подносе пријаве: Канцеларија 
за сарадњу с медијима, 11000 Београд, Немањина 11, са 
назнаком „За јавни конкурс“.

V. Лице које је задужено за давање обавештења: 
Сања Грубишић, тел: 011/361-01-55. 

VI. Место, дан и време када ће се спровести избор-
ни поступак: Са кандидатима чије су пријаве благовре-
мене, потпуне, јасне, уз које су приложени сви потребни 
докази и који испуњавају услове за рад на радном месту, 
провера стручних оспособљености, знања и вештина, оба-
виће се почев од 10. јула 2015. године, са почетком у  9:00 
часова, у просторијама Палатe Србија, (СИВ), Нови Бео-
град, Булевар Михајла Пупина бр. 2, (Источно крило),  о 
чему ће кандидати бити благовремено обавештени теле-
фонским путем на брјеве телефона које су доставили у 
својим пријавама. 

VII. Услови за рад на радном месту: држављанство 
Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да 
учеснику конкурса раније није престајао радни однос у 
државном органу због теже повреде дужности из радног 
односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање 
шест месеци.

VIII. Рок за подношење пријава: рок за подношење 
пријава је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана 
објављивања у периодичном издању огласа Националне 
службе за запошљавање

IX. Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: 
пријава са биографијом и наводима о досадашњем рад-
ном искуству; оригинал или оверена фотокопија уверења 
о држављанству; оригинал или оверена фотокопија изво-
да из матичне књиге рођених; оверена фотокопија дипло-
ме којом се потврђује стручна спрема; оверена фотокопија 
радне књижице; оригинал или оверена фотокопија доказа 
о положеном државном стручном испиту за рад у држав-
ним органима; оригинал или оверена фотокопија доказа 
о радном искуству у струци (потврде, решења, уговори из 
којих се види на којим пословима је кандидат радио).

Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс 
уместо уверења о држављанству и извода из матичне књи-
ге рођених, подноси решење о распоређивању или пре-
мештају на радно место у органу у коме ради или решење 
да је нераспоређен.

Кандидати који конкуришу на више радних места подносе 
појединачне пријаве за свако радно место на које конкури-
шу у којима наводе уз коју од пријава су приложили тра-
жене доказе.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непот-
пуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви траже-
ни докази у оригиналу или овереној фотокопији оверени 
у општини, суду или код јавног бележника биће одбачене 
закључком конкурсне комисије.

НАПОМЕНА:
Кандидат који први пут заснива радни однос у државном 
органу, подлеже пробном раду од 6 месеци. Кандидат без 
положеног државног стручног испита, прима се на рад под 
условом да тај испит положи до окончања пробног рада
Овај оглас објављује се на wеб страници Службе за упра-
вљање кадровима: www.suk.gov.rs, на порталу е-управе, 
на огласној табли, wеб страници и периодичном издању 
огласа Националне службе за запошљавање.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом 
огласу који су употребљени у мушком роду, односе се без 
дискриминације и на особе женског пола.

ГРАДСКА ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ 
УПРАВА ОПШТИНЕ - ОДЕЉЕЊЕ ЗА 

ОПШТУ УПРАВУ
11000 Београд, Устаничка 53

Аналитичко-нормативни послови
на одређено време ради замене одсутног лица 

до његовог повратка

УСЛОВИ: ВСС; правни факултет; 5 година радног стажа, 
положен стручни испит, познавање рада на рачунару.

ОСТАЛО: Кандидат за наведено радно место треба да 
испуњава и опште услове утврђене чл. 6. Закона о рад-
ним односима у државним органима: да је држављанин 
РС, да је пунолетан, да има општу здравствену способност, 
да се у моменту оглашавања слободног радног места, про-
тив њега не води поступак пред истражним органима, да у 
моменту оглашавања слободног радног места није осуђи-
ван за кривична дела на безусловну казну затвора од нај-
мање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподоб-
ним за обављање послова у државном органу. Докази који 
се прилажу уз пријаву на оглас: пријава са биографијом, 
уверење о држављанству, извод из матичне књиге рође-
них, диплома којом се потврђује стручна спрема, фотоко-
пија радне књижице и друга документација у прилог дока-
зивања стеченог радног искуства у државној управи; доказ 
о положеном стручном испиту за рад у државним органи-
ма, сертификат о познавању рада на рачунару, уверење 
о здравственој способности, уверење надлежног суда да 
против кандидата није покренут истражни поступак и уве-
рење надлежног органа управе да кандидат није осуђиван 
за кривична дела на безусловну казну затвора од најмање 
6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним 
за обављање послова у државном органу, све у оригина-
лу или овереним фотокопијама. Пријаве са доказима о 
испуњавању услова огласа подносе се у року од 8 дана 
од дана објављивања у публикацији “Послови”на следећу 
адресу: Управа градске општине Вождовац, Одељење за 
општу управу, Београд, Устаничка 53 или непосредно на 
писарници Управе општине, Београд, Устаничка 53. Прија-

Администрација и управа 
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ве уз које нису приложени сви потребни докази (оригинал 
или оверена фотокопија), као и неблаговремене, нера-
зумљиве и недопуштене пријаве, неће се разматрати и 
биће одбачене. Сви изрази, појмови, именице, прилози и 
глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком роду, 
односе се без дискриминације и на особе женског пола.

БОР

ОПШТИНСКА УПРАВА 
ОПШТИНЕ КЛАДОВО

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

Извршилац за послове архивара
на одређено време од 24 месеца, због 

повећаног обима посла

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; економски техничар; 
најмање 6 месеци радног стажа.

ОСТАЛО: држављанство Републике Србије; пунолетство; 
општа здравствена способност; да кандидат није осуђиван 
за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 
шест месеци или кажњиво дело које га чини неподобним 
за обављање послова у државном органу. Документе под-
нети у оригиналу или овереном препису. Захтеви се под-
носе путем поште или на шалтеру Општинске управе Кла-
дово са назнаком - “за оглас”. Неблаговремено поднети и 
непотпуни захтеви неће се разматрати.

ЧАЧАК

ОПШТИНА ИВАЊИЦА ОПШТИНСКА УПРАВА 
32250 Ивањица, Венијамина Маринковића 1

тел. 032/664-760

1) Инспектор наплате локалних прихода
на одређено време на период од 24 месеца

2) Послови вођења управног поступка из 
области урбанизма и стамбено - комуналне 

делатности
на одређено време на период од 24 месеца

УСЛОВИ: За обављање послова потребно је да кандида-
ти испуњавају следеће услове: под тачком 1) да су завр-
шили основне студије на Економском факултету у трајању 
од најмање четири године. Под тачком 2) да су завршили 
основне студије на Правном факултету у трајању од нај-
мање четири године. Поред наведених услова кандидати 
треба да испуњавају и услове из члана 6. Закона о рад-
ним односима у државним органима („Службени гласник 
РС“, број 48/91, 66/91, 44/98, 49/99, 34/01, 39/02, 49/05 и 
23/13). Пријаве на оглас се достављају у року од 8 дана 
од дана објављивања огласа у публикацији Националне 
службе за запошљавање „Послови” на адресу: Општинска 
управа општине Ивањица, улица Венијамина Маринко-
вића 1, 32250 Ивањица. Уз пријаву кандидати достављају: 
доказ о школској спреми, уверење држављанству, личну 
и радну биографију. Доказ да лице није осуђивано за кри-
вично дело на безусловну казну затвора од најмање шест 
месеци или за кажњиво дело које га чине неподобним за 
обављање послова у државном органу прибавља се по 
службеној дужности.

ЈАГОДИНА

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ  
И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

35000 Јагодина, Краља Петра I бр. 6

Послови спровођења рада у заштићеним 
зонама

у Градској управи за заштиту и унапређивање 
животне средине

на одређено време од 3 месеца

УСЛОВИ: Средња школска спрема IV степен стручне спре-
ме, шумарска школа, грађевинска школа 6 месеци радног 
искуства у струци и положен стручни испит за рад у орга-
нима државне управе.

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

ОПШТИНСКА УПРАВА 
35213 Деспотовац

Милосава Здравковића Ресавца 4

1) Економско финансијски послови за 
друштвену бригу о деци, социјалну и 

инвалидско борачку заштиту
на одређено време

у Општинској управи Деспотовац

2) Економско-финансијски послови за 
директне кориснике буџета

на одређено време
у Општинској управи Деспотовац

3) Архивар архивског депоа
на одређено време

у Општинској управи Деспотовац

УСЛОВИ: Кандидати који се пријаве на оглас треба да 
испуњавају следеће услове: да су држављани Републике 
Србије, да су пунолетни, да имају општу здравствену спо-
собност, да нису осуђивани за кривично дело на безуслов-
ну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњи-
во дело које их чини неподобним за обављање послова у 
државном органу. Поред тога за радно место под број 1 и 
2 кандидати морају да имају стечено високо образовање 
из области економских наука на студијама првог степена 
(основне академске студије основне струковне студије) 
односно студијама у трајању до три године. За радно место 
под број 3 кандидати морају да имају средњу стручну спре-
му образовног профила гимназија управно биротехничка 
или електротехничар енергетике. Радни однос се засни-
ва на одређено време због замене привремено одсутног 
запосленог до његовог повратка. Рок за подношење прија-

Администрација и управа 
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ва је 8 дана од дана објављивања огласа. Пријаве се под-
носе на горенаведену адресу.

КОСОВСК А МИТРОВИЦА

ОПШТИНСКА УПРАВА 
ОПШТИНЕ ЛЕПОСАВИЋ

Послови за јавне набавке
на одређено време, до повратка привремено 

одсутног запосленог у Општинској управи 
Општине Лепосавић

УСЛОВИ: виша стручна спрема правне или економске 
струке, положен стручни испит за рад у органима државне 
управе и најмање три године радног искуства у струци.

ОСТАЛО: кандидат поред наведених посебних услова 
треба да испуњава услове предвиђене чланом 6. Закона 
о радним односима у државним органима и приложи сле-
деће: уверење о држављанству, извод из матичне књиге 
рођених, лекарско уверење, диплому, уверење од вишег 
и основног суда да није осуђиван за кривично дело на 
безусловну казну затвора од најмање шест месеци или 
за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање 
послова у државном органу. Пријаве са потребним дока-
зима подносе се у оригиналу или овереној фотокопији не 
старији од шест месеци, Начелнику општинске управе у 
року од 8 дана од дана објављивања огласа преко писар-
нице. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети 
у разматрање. О извршеном пријему кандидати ће бити 
благовремено обавештени.

КРАГУЈЕВАЦ

ОПШТИНСКА УПРАВА 
ОПШТИНА АРАНЂЕЛОВАЦ

34300 Аранђеловац, Венац Слободе 10
тел. 034/711-311

Радник на радном месту - Послови 
канцеларија за локални економски развој

у Одељењу за привреду и друштвене 
делатности Општинске управе Општине 

Аранђеловац
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског боловања

УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне области 
друштвених или техничких наука на студијама другог сте-
пена (дипломске академске студије - мастер, специјалис-
тичке академске студије) односно на основним студијама у 
трајању од најмање 4 године (VII/1 старог Закона о висо-
ком образовању), 1 година радног искуства у струци; поло-
жен стручни испит за рад у органима државне управе.

ОСТАЛО: поред доказа о испуњавању посебних услова 
кандидати су дужни да уз пријаву на оглас приложе сле-
деће: извод из матичне књиге рођених (оверена фото-
копија), уверење о држављанству (не старије од 6 месе-
ци); доказ да се против кандидата не води истрага нити 
је подигнута оптужница; доказ да нису осуђивани за кри-
вично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 
месеци, или за кажњиво дело које их чини неподобним за 
обављање послова у државним органима. Документа пре-

дати оригинална или оверена фотокопија истих. Пријаве 
слати на адресу: Општинска управа Општине Аранђеловац 
улица Венац слободе бр. 10, уз назнаку “пријава на оглас”.

КРАЉЕВО

ОПШТИНСКА УПРАВА 
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА

36210 Врњачка Бања, Крушевачка 17

Извршилац на пословима пословног 
секретара

у Служби за послове Скупштине општине, 
Општинске управе општине Врњачка Бања

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме и 1 година радног иску-
ства у струци. Поред наведених услова, потребно је да кан-
дидат испуњава 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 пунолетан, да има општу 
здравствену способност, да има прописану стручну спре-
му, да није осуђиван за кривично дело на безусловну каз-
ну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело 
које га чине неподобним за обављање послова у државном 
органу, да испуњава друге услове утврђене законом, дру-
гим прописима или актом о систематизацији радних мес-
та у органу. Пријаве на оглас са доказима о испуњавању 
услова подносе се Општинској управи Општине Врњач-
ка Бања, Крушевачка бр.17, у року од 8 дана од дана 
објављивања огласа у публикацији Националне службе 
за запошљавање „Послови”. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати.

ОПШТИНСКА УПРАВА 
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА

36210 Врњачка Бања, Крушевачка 17

Извршилац на стручним и нормативно 
правним пословима

на одређено време до 12 месеци за рад у 
Служби за послове Скупштине Општине, 

Општинске управе општине Врњачка Бања

УСЛОВИ: VII степен - високо образовање стечено на сту-
дијама другог степена (дипломске академске студије - мас-
тер, специјалистичке академске студије, специјалистичке 
струковне студије) у образовном пољу друштвено-хуманис-
тичких наука - правне науке, односно на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године - Правни факултет 
и најмање 1 година радног искуства у струци. Поред наве-
дених услова, потребно је да кандидат испуњава 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 пунолетан, да има општу здравствену способност, 
да има прописану стручну спрему, да није осуђиван за кри-
вично дело на безусловну казну затвора од најмање шест 
месеци или за кажњиво дело које га чине 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 Општин-
ској управи Општине Врњачка Бања, Крушевачка бр. 17, у 
року од 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији 

Администрација и управа 
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Националне службе за запошљавање „Послови”. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

НОВИ СА Д

ЦЕНТАР ЗА ПОРОДИЧНИ 
СМЕШТАЈ И УСВОЈЕЊЕ НОВИ САД

21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16

Возач

УСЛОВИ: Образовање стечено у средњој школи, поседо-
вање возачке дозволе „Б“ категорије најмање 3 године, да 
није кривично кажњаван за дело које га чини неподобним 
за обављање послова возача.

Спремачица

УСЛОВИ: Образовање стечено у основној школи, други 
општи услови прописани законом.

Приправник

УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама дру-
гог 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, други 
општи услови прописани законом.

ОСТАЛО: 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 неблаго-
времене пријаве неће се узети у разматрање.

ПОЖАРЕВАЦ

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ
12311 Мало Црниће, Маршала Тита 80

Начелник Општинске управе 
Општине Мало Црниће

поставља се на пет година

УСЛОВИ: висока стручна спрема (VII степен стручне спре-
ме) - Правни факултет, положен испит за рад у државним 
органима, најмање пет година радног искуства у струци. 
Поред наведених услова огласа, кандидат треба да испуња-
ва услове утврђене чланом 6. Закона о радним односима у 
државним органима. Уз пријаву са биографијом, кандидат 
подноси доказе о испуњавању услова: диплому о заврше-
ном правном факултету, уверење о положеном стручном 
испиту, доказ о радном искуству у струци, извод из мати-
чне књиге рођених, уверење о држављанству Републике 
Србије, лекарско уверење, доказ да лице није осуђивано 
за кривична дела на безусловну казну затвора од најмање 
6 месеци, или за кажњиво дело које га чини неподобним за 
обављање послова у државним органима. Пријава са дока-
зима о испуњавању услова огласа подноси се Општинском 
већу општине Мало Црниће, 12311 Мало Црниће, Маршала 
Тита 80, у року од 8 дана. Рок почиње да тече наредног 
дана од дана објављивања огласа. 

ОСТАЛО: кандидати са положеним правосудним испитом 
уместо доказа о положеном стручном испиту, подносе 
доказ о положеном правосудном испиту. Пријаве уз које 
нису приложени сви потребни докази у оригиналу или 
овереној фотокопији, као и непотпуне и неблаговремене 
пријаве биће одбачене. Избор кандидата извршиће се у 
року од 15 дана од дана истека рока за оглашавање. 

СОМБОР

ОПШТИНСКА УПРАВА КУЛА
25230 Кула, Лењинова 11

тел. 025/751-184

Буџетски инспектор

УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног односа: 
држављанство Републике Србије, пунолетство, општа 
здравствена способност, прописана стручна спрема и 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 орга-
ну. Посебни услови за заснивање радног односа: стечено 
високо образовање из научне области економске науке на 
студијама другог степена (дипломске академске студије 
- мастер, специјалистичке академске студије, специјалис-
тичке струковне студије) односно на основним студијама у 
трајању од најмање 4 године. Положен државни стручни 
испит и једна година радног искуства у струци. Кандидат уз 
пријаву прилаже следећу документацију у оригиналу или 
овереној фотокопији: уверење о држављанству, извод из 
матичне књиге рођених, лекарско уверење, да није осуђи-
ван за кривично дело на безусловну казну затвора од нај-
мање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподоб-
ним за обављање послова у државном органу (уверење 
МУП-а), доказ о стеченом степену стручне спреме, доказ 
о радном искуству у струци; доказ о положеном држав-
ном стручном испиту; CV - кратка биографија. Пријаву са 
потребном документацијом доставити у року од 8 дана 
од дана објављивања огласа у публикацији “Послови”, на 
адресу Општинска управа Кула, Лењинова 11, 25230 Кула, 
поштом или лично у Општински услужни центар (писар-
ница) Општинске управе општине Кула. Непотпуне или 
неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Администрација и управа 

Посао се не чека, 
посао се тражи
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СРЕМСК А МИТРОВИЦА

ОПШТИНСКА УПРАВА 
ОПШТИНЕ ШИД

22240 Шид Карађорђева 2
тел. 022/712-122

Извршилац за финансијско материјалне 
послове и ликвидатуре борачко-инвалидске 

заштите
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, правног, економског 
или пољопривредног смера, 1 година радног искуства са 
прописаном стручном спремом, познавање рада на рачу-
нару, положен државни стручни испит.

Извршилац за послове Скупштине
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог

УСЛОВИ: Високо образовање стечено у образовном - науч-
ном пољу правних наука на студијама другог степена 
(дипломске специјалистичке академске студије), односно 
на основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не - дипломирани правник, 1 година радног искуства са 
прописаном стручном спремом, познавање рада на рачу-
нару и положен државни стручни испит. 

ОСТАЛО: Поред наведених услова кандидати за оба рад-
на места треба да испуњавају и опште услове: држављан-
ство Републике Србије, да су пунолетни, да имају пропи-
сану стручну спрему, да нису осуђивани за кривично дело 
на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или 
за кажњиво дело које их чини неподобним за обављање 
послова у државном органу.

СУБОТИЦА

ГРАД СУБОТИЦА 
ГРАДСКО ВЕЋЕ

24000 Суботица, Трг слободе 1

Начелник Градске управе Града Суботице
на период од пет година

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова предвиђених 
чланом 6. Закона о радним односима у државним органи-
ма („Службени гласник РС“, бр. 48/91, 66/91, 44/98, 49/99, 
34/01, 39/02, 49/05-УС, 79/05 и 23/13-УС) а који су следећи: 
да је држављанин Републике Србије, да је пунолетан, да 
има општу здравствену способност и да није осуђиван за 
кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 
шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподоб-
ним за обављање послова у органу локалне самоуправе 
- треба да испуњава и посебне услове: да има завршен 
правни факултет, да има положен испит за рад у органима 
државне управе и да има најмање пет година радног иску-
ства у струци. Уз пријаву кандидат је дужан да приложи 
доказ о испуњености услова и личну и радну биографију. 
Документацију којом се доказује испуњеност услова из 
јавног огласа кандидат подноси у оригиналу или као ове-
рену фотокопију. Пријаве кандидата са прилозима подно-
се се Градском већу Града Суботице, у року од осам дана 

од дана последњег објављивања огласа, путем поште, 
на адресу Суботица, Трг слободе 1, или лично, предајом 
у Градском услужном центру у приземљу Градске куће у 
Суботици, Трг слободе 1. Пријаве се достављају у затво-
реној коверти са назнаком: „Пријава на оглас за начелни-
ка Градске управе“. Неблаговремено поднете и пријаве 
са некомплетном документацијом се неће узети у разма-
трање. Градско веће Града Суботице ће одлуку поводом 
расписаног јавног огласа донети у року од 20 дана од дана 
последњег јавног оглашавања.

УЖИЦЕ

ГРАД УЖИЦЕ 
ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, 

ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО 
ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

31000 Ужице, Димитрија Туцовића 52
тел. 031/590-162

Послови на реализацији програма заштите 
животне средине и мониторинга животне 

средине
на одређено време до 2 године

УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степена 
(дипломске академске студије - мастер, специјалистичке 
академске студије, специјалистичке струковне студије), 
односно на основним студијама у трајању од намање 4 
године - област природне или техничке науке, положен 
државни стручни испит; радно искуство 1 година. Кан-
дидат треба да испуњава и услове предвиђене у члану 
6. Закона о радним односима у државним органима: да је 
држављанин Републике Србије, да је пунолетан, да има 
општу здравствену способност, да није осуђиван за кри-
вично дела на безусловну казну затвора од најмање шест 
месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за 
обављање послова у државном органу. Уз пријаву, канди-
дат подносе следећа документа у оригиналу или овереној 
фотокопији: извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству, уверење да није осуђиван, лекарско уве-
рење, диплому о стеченој стручној спреми, радну књижицу 
(оверена фотокопија). Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“ и 
сајту Града Ужица. Пријаве се подносе Градској управи - 
Услужни центар, канцеларија број 12 или поштом препо-
ручено, са назнаком «за оглас», на горенаведену адресу. 
Непотпуна и неблаговремена документација неће се узети 
у разматрање.

ВАЉЕВО

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 
“КОЛУБАРА”

14000 Ваљево, Синђелићева 50б
тел. 014/221-114, локал 105

Директор 
на период од четири године

УСЛОВИ: Држављанин Републике Србије који је стекао 
високо образовање на студијама другог степена (мастер 
академске студије, специјалистичке академске студије, 
специјалистичке струковне студије), односно на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године и 

Администрација и управа 
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одговарајући академски, односно стручни назив утврђен 
у области правних, економских, психолошких, педагош-
ких, андрагошких и социолошких наука, односно стручни 
назив дипломирани социјални радник, најмање пет година 
радног искуства у струци, да није осуђиван и да се про-
тив њега не води кривични поступак за кривична дела која 
га чине неподобним за обављање функције. Уз пријаву 
поред доказа о испуњености услова за именовање дирек-
тора, кандидат је у обавези да поднесе Програм рада за 
мандатни период на који се врши избор. Пријава се под-
носи Управном одбору Центра за социјални рад “Колуба-
ра” на горенаведену адресу. Рок за подношење пријава је 
03.07.2015. године. Лице задужено за информације о кон-
курсу је Јасмина Крстић, на телефон 014/221-114.

ВРШАЦ

ОПШТИНА ВРШАЦ 
ОПШТИНСКА УПРАВА

26300 Вршац, Трг Победе 1
тел. 013/800-508

Послови пореске контроле - порески 
контролор

на одређено време у трајању до 24 месеца

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених чланом 6. 
Закона о радним односима у државним органима („Сл. 
гласник РС”, бр. 48/91, 66/91, 44/98, 49/99, 34/01, 39/02, 
49/05, 79/05, 81/05, 83/05 и 23/13), да је држављанин РС, 
да је пунолетан, да има општу здравствену способност, 
да има прописану стручну спрему, да није осуђиван за 
кривична дела на безусловну казну затвора од најмање 
6 месеци или за кажњиво дело која га чине неподобним 
за обављање послова у државном органу, кандидат тре-
ба да испуњава и следеће: висока стручна спрема економ-
ског или правног смера, 1 месец радног искуства, положен 
државни стручни испит и познавање рада на рачунару. Уз 
пријаву кандидати прилажу извод из матичне књиге рође-
них, доказ о стручној спреми и радном искуству, уверење о 
држављанству, лекарско уверење, доказ да кандидат није 
осуђиван за кривично дело за безусловну казну затвора 
најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини непо-
добним за обављање послова у државном органу и уве-
рење о положеном државном стручном испиту. Пријаве се 
подносе начелнику Општинске управе у року од 8 дана од 
дана оглашавања.

Послови јединственог списка бирача 
одређено време у трајању до 24 месеца

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених чланом 6. 
Закона о радним односима у државним органима („Сл. 
гласник РС”, бр. 48/91, 66/91, 44/98, 49/99, 34/01, 39/02, 
49/05, 79/05, 81/05, 83/05 и 23/13), да је држављанин РС, 
да је пунолетан, да има општу здравствену способност, 
да има прописану стручну спрему, да није осуђиван за 
кривична дела на безусловну казну затвора од најмање 
6 месеци или за кажњиво дело која га чине неподобним 
за обављање послова у државном органу, кандидат треба 
да испуњава и следеће: виша стручна спрема друштвеног 
смера, 3 године радног искуства, положен државни струч-
ни испит и познавање рада на рачунару. Уз пријаву кан-
дидати прилажу извод из матичне књиге рођених, доказ о 
стручној спреми и радном искуству, уверење о држављан-

ству, лекарско уверење, доказ да кандидат није осуђиван 
за кривично дело за безусловну казну затвора најмање 6 
месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за 
обављање послова у државном органу и уверење о поло-
женом државном стручном испиту. Пријаве се подносе 
начелнику Општинске управе у року од 8 дана од дана 
оглашавања.

ЗАЈЕЧАР

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

18 230 Сокобања, Светог Саве 23
тел. 018/830-173

Заменик начелника Општинске управе 
општине Сокобања

на период од 5 година

УСЛОВИ: Стечено високо образовање на студијама II степе-
на (дипломске академске студије - мастер, специјалистич-
ке академске студије, специјалистичке струковне студије), 
односно на основним студијама у трајању од најмање 4 
године - правни факултет (оверена фотокопија дипломе), 
положен стручни испит за рад у органима државне упра-
ве (уверење), најмање 5 година радног искуства у струци 
(потврда о радном искуству), да је држављанин Републике 
Србије (уверење о држављанству), да је пунолетан (извод 
из матичне књиге рођених), да има општу здравствену 
способност (уверење о здравственој способности), да није 
осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест 
месеци или за кривично дело које га чини неподобним за 
обављање послова у државном органу (уверење из каз-
нене евиденције, уверење надлежног суда да се против 
кандидата не води кривични или истражни поступак). Уз 
пријаву, кандидат је дужан да достави доказе о испуњењу 
општих и посебних услова. Пријаву по огласу са пратећом 
документацијом доставити у року од 15 дана од дана 
објављивања огласа, на адресу: Општинско веће општи-
не Сокобања, улица Светог Саве 23, 18230 Сокобања, са 
назнаком “пријава на оглас”. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати.

Администрација и управа

Први
утисак је нај-
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будите

испред свих
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      Трговина и услуге

DIGITAL LOGIC 
Д.О.О. ПОЖАРЕВАЦ

12000 Пожаревац, Немањина 57А

Асистент интернет продаје

Опис посла: Управљање сервисима за online плаћање 
(PayPal, 2Checkout, Skrill, Payoneer …), управљање сервиси-
ма за online продају (Online продавница, eBay, Amazon...), 
комуникација са иностраним клијентима (вербална и пис-
мена кореспонденција), административни послови (израда 
фактура, извозне документације...), тестирање и паковање 
продатих уређаја, одлазак на царину ради извозног и увоз-
ног царињења, интернет маркетинг.

УСЛОВИ: минимално средња стручна спрема III или IV 
степен - електротехничке, електроничарске или рачунар-
ске струке, напредно познавање енглеског језика, напред-
но познавање рада на рачунару, напредно познавање MS 
Office пакета, обавезно поседовање возачке дозволе „Б“ 
категорије, добре комуникационе способности и спремност 
на тимски рад.

ОСТАЛО: Уколико сматрате да испуњавате услове и жели-
те да се придружите Digital Logic тиму пошаљите нам своју 
биографију са детаљним описом досадашњег радног иску-
ства у електронском облику на e-mail adresu: konkurs@d-
logic.rs, најкасније до 16 часова. Рок 15 дана. Контакт теле-
фон:069/669-692. Напомињемо да ћемо контактирати само 
кандидате који уђу у ужи избор.

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

11080 Земун, Пазовачки пут 14-16
e-mail: office@betra.co.rs

Возач - домар
на одређено време

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, електро, водо-
инсталатерске, браварске или столарске струке; возачки 
испит “Б” категорије. Заинтересовани кандидати своје био-
графије могу слати на горенаведену адресу или на e-mail: 
office@betra.co.rs у року од 5 дана од дана објављивања 
конкурса. Све додатне информације могу се добити на број 
телефона 011/2100-353.

УР “ЛИВОРНО”
21000 Нови Сад, Сомборски булевар 14

тел. 061/6207-972
e-mail: sovadisdoo@gmail.com

Припрема пица и роштиља
на одређено време од 12 месеци

3 извршиоца

УСЛОВИ: II, III, IV степен стручне спреме у било ком зани-
мању, радно искуство најмање 1 месец, пробни рад 1 
месец. Заинтересовани кандидати могу се јавити на кон-
такт тел. 061/6207-972, достављање радних биографија на 
увид. Рок за пријављивање на конкурс је до 11.07.2015. 
године.

ФРИЗЕРСКИ САЛОН 
“МАРИНА ГЛ”

26000 Панчево, Браће Јовановића 45в
тел. 065/5084637

Мушко-женски фризер
на одређено време

3 извршиоца

УСЛОВИ: фризер, без радног искуства, III степен фризер 
за жене, III степен фризер за мушкарце, IV степен модни 
женски фризер, IV степен модни мушки фризер, V степен, 
Фризер - специјалиста, рад у сменама, пробни рад 1 месец. 
Контакти са послодавцем: јављање кандидата на контакт 
телефон, 065/5084637 - Јованка Петковић.

DOO EXTRA_GROUP AM 
ДОО БЕЧЕЈ ОГРАНАК НОВИ САД
21220 Бечеј, Петровоселски пут 66

тел. 0216412847
e-mail: opsteodeljenje@mlinoservis.co.rs

Електричар
на одређено време 2 месеца

УСЛОВИ: IV степен, електротехничар електронике или 
електротехничар електромеханике са радним искуством 
годину дана. Поседовање возачке дозволе „Б“ категорије. 
Рок за пријављивање 01.07.2015. године.

РАДЊА ЗА ПРОИЗВОДЊУ 
ОСТАЛЕ ОДЕЋЕ
18240 Гаџин Хан
тел. 018/860-810

Шнајдер - кројач
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме у било ком 
занимању, са радним искуством на пословима кројача; III 
степен стручне спреме: кројач; радно искуство: 6 месеци; 
рад у сменама. Телефон за контакт: 069/345-5436. Рок за 
пријаву: 12.07.2015. године.

УСЛУГЕ ПОЗИВНОГ ЦЕНТРА 
МАЈЕСТРА НОВИ САД

21000 Нови Сад, Валентина Водника 8
тел. 063/166-81-05

e-mail. a.edin.ea@gmail.com

Услуге позивног центра
на одређено време 3 месеца

15 извршилаца

УСЛОВИ: IV; VI/1, VI/2, VII/1 степен стручне спреме за 
посао позивног центра - одговарање на рекламације у име 
послодавца из Немачке. Неопходно знање немачког језика 
- средњи ниво. Пробни рад 1 месец.

Трговина и услуге 

Национална служба 
за запошљавање
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ЕКО-МЕТАЛ Д.О.О.
22408 Врдник, Гробљанска 2

тел. 022/465-306
e-mail office@ekometal.com

Комерцијалиста и послови логистике у 
транспорту

на одређено време са могућношћу заснивања 
сталног радног односа

УСЛОВИ: Висока стручна спрема VII степен (саобраћајни, 
машински или инжењер електротехнике), знање рада на 
рачунару (MS Office, интернет), возачка дозвола „Б” кате-
горије - активни возач, да кандидат није кажњаван и да се 
против њега не води судски спор, знање енглеског језика, 
минимално три године рада.

Личне карактеристике: развијене способности комуника-
ције, добре организационе способности, самоиницијатив-
ност, спремност за тимски рад, висока мотивисаност.

Нудимо: службени аутомобил, мобилни телефон, стимула-
тивни лични доходак.

ОСТАЛО: Уз пријаву је неопходно приложити: биогра-
фију са кретањем у служби и фотокопије докумена која 
доказују испуњеност услова. Заинтересовани  кандидати 
могу послати своје биографије (CV) на e-mail adresu office@
ekometal.com или доставити на адресу: ЕКО-МЕТАЛ д.о.о. 
Оглас отворен до 10.07.2015. године и важи за територију 
целе Србије. Контактираћемо само кандидате који уђу у 
ужи избор. Особа за контакт: Бојић Нада, тел. 022/465-306.

“ОХ ЛОЛА” ФРИЗЕРСКО 
КОЗМЕТИЧКИ САЛОН

21000 Нови Сад, Далматинска 1
тел. 062/438-021

Мушко-женски фризер
на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме. Потребно рад-
но искуство од годину дана за мушко - женско шишање.

ХИТ УНИВЕРЗАЛ ДОО
11030 Београд, Краљице Катарине 72/12

тел. 011/2541 291; 064/7081987
e-mail: vuk-ruza@gmail.com

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме: економисти, фарма-
цеутски, шумарски и технолошки факултет. Обезбеђење 
обртних средстава. Потребна: фотокопија дипломе, извод 
из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, 
потврда о обучености за рад на рачунару, копија возачке 
дозволе, CV и друга документа за организовање процеса 
рада.

Стручни сарадник
2 извршиоца

УСЛОВИ: висока или виша стручна спрема, VII или VI сте-
пен стуручне спреме, предност имају незапослена лица 

евидентирана код Националне службе за запошљавање до 
30 и преко 50 година. Познавање рада на рачунару, возач-
ка дозвола, знање страног језика и др. Потребно: Фотоко-
пија дипломе, извод из матичне књиге рођених, уверење 
о држављанству, CV, и друга документа за одлучивање за 
заснивање радног односа.

ТТПМ -10 ДОО
11030 Београд, Краљице Катарине 72/12

тел. 011/2541 291; 064/7081987
e-mail: vuk-ruza@gmail.com

Директор

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, Економски факултет, 
Академија лепих уметности и др рад на рачунару, знање 
страног језика и возачка дозвола. Потребна документа: 
фотокопија дипломе, извод из матичне књиге рођених, 
уверење о држављанству, CV, потврда са евиденције наза-
послених лица. Делатност: Услуге маркетинга, рекламе, 
пропаганде и др. Опис послова: Обезбеђење обртних 
средстава.

Стручни сарадник за рекламу, маркетинг и 
финансије

2 извршиоца

УСЛОВИ: висока и виша стручна спрема - Економски, Ака-
демија лепих уметности и др. високе школе за маркетинг, 
рекламу и пропаганду; рад на рачунару, знање страног 
језика и возачка дозвола и склоност за послове марке-
тинга. Предност имају незапослена лица евидентирана у 
Националној служби за запошљавање. Потребна докумен-
та: фотокопија дипломе, извод из матичне књиге рођених, 
уверење о држављанству, CV потврда са евиденције наза-
послених лица. Делатност: Услуге маркетинга, рекламе, 
пропаганде и др.

Трговина и услуге 

Посао се не чека, 
посао се тражи
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     Грађевинарство и индустрија

PKC WIRING SYSTEMS DOO
11300 Смедерево, Шалиначка бб

Оператер производње
80 извршилаца

УСЛОВИ: најмање III степен стручне спреме, без обзира 
на занимање, пробни рад од 6 месеци, обезбеђен превоз, 
рад се обавља у стајаћем положају 8 сати, рад у сменама, 
ноћни рад, кандидати не смеју бити далтонисти, покретна 
трака, монтажа производа се обавља на основу упутстава. 
Пожељна је велика мотивисаност и заинтересованост за 
обављање ових послова под наведеним условима из прија-
ве. Оглас је отворен до попуне радних места. Конкурсна 
документација се доставља на горенаведену адресу.

МЕТАЛОПРОМЕТ ЗА РЕЦИКЛАЖУ 
ОТПАДА И ПРЕРАДУ МЕТАЛА ДОО

25230 Кула, Врбашки пут бб
тел. 021/6412-847

e-mail: opsteodeljenje@mlinoservis.co.rs

Бушење рупа на одливцима
на одређено време

6 извршилаца

УСЛОВИ: I, II, III, IV степен стручне спреме у било ком 
занимању. Слање пријаве за запослење мејлом, јављање 
кандидата на горенаведени контакт телефон. Рок за 
пријаву на конкурс је до 12.07.2015. године.

ПИ ПАНОНКА А.Д.
25000 Сомбор, Стапарски пут бб

тел. 025/5423-826
e-mail: branka.blazetin@lucic.rs

Радник у преради поврћа
привремени и повремени послови

20 извршилаца

УСЛОВИ: IV - I степен стручне спреме; рад у сменама; ноћ-
ни рад. Кандидати пријаве шаљу поштом или мејлом, уз 
достављање радне биографије. Рок за пријављивање је до 
попуне радних места.

“ПРОБАНАТ ИЗГРАДЊА” ДОО
Београд, Прешевска 42,

тел. 011/2455-601, 062/373037
e-mail: s.balj@probanatizgradnja.com

Грађевински радник - зидар, тесар, армирач, 
помоћни грађевински радник

(за рад у Панчеву) на одређено време
30 извршилаца

УСЛОВИ: I, II, III, V степен стручне спреме, радно иску-
ство 6 месеци на наведеним пословима. Услови рада: обез-
беђен превоз, обезбеђен смештај, обезбеђена исхрана. 
Рок трајања конкурса: до попуне. Заинтересовани канди-
дати могу да се јаве на гореназначени телефон особи за 
контакт. Лице за контакт: Сања Баљ.

EXPERTAUTOMOTIVESYSTEMS 
Д.О.О ПРИБОЈ

31330 Прибој, Радничка бб
тел. 065-4011239

Инжењер индустријског инжењеринга
2 извршиоца

УСЛОВИ: Уколико: 1. сте успешно окончали студије Машин-
ства са тежиштем на продукциону логистику, 2. имате раз-
умевање о међусобној повезаности процеса код комплекс-
не производње и монтаже, 3. имате искуства у анализи и 
интерпретацији података о производњи, 4. имате знања 
о управљању и оптимирању тока материјала, 5. имате 
способност да испуните пројектне обавезе у договоре-
ном временском периоду, 6. имате напредне способности 
у коришћењу MS Word-a i Excel-a, 7. користите немачки у 
усменом и писменом облику, 8. поседујете способност да 
брзо решавате проблеме. Напомена: Услови 3 и 4 пред-
стављају предносне услове при запошљавању кандида-
та, али не и елиминаторне. Ми Вам нудимо радно место 
где ћете: оптимирати и стандардизирати нове и постојеће 
процесе рада, анализирати податке производног процеса 
у циљу утврђивања потенцијала за побољшање посло-
вања/производње, самостално планирати, економски 
валидирати и проводити мере за побљшање продуктив-
ности производње, развијати и примењивати стандардне 
методе индустријског нжењеринга: Gamba, Kaizen, SMED, 
5S, развијати конкретне мере за побољшање кроз приме-
ну временско-економских пројеката на бази МТМ метода: 
анализу и обликовање ергономских радних места, обраду 
и презентацију добијених података код купца. За пријаву 
на конкурс предати следећа документа: кратку биографију 
кандидата, CV кандидата, сертификати, дипломе, уверења 
која се могу доказати испуњење појединих услова конкур-
са. Пријаве на конкурс слати на адресу s.r.expertautomotive 
systems@gmail.com. Конкурс остаје отворен до 15.07.2015 
године.

Грађевинарство и индустрија

www.nsz.gov.rs
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  Mедицина

ДОМ ЗДРАВЉА КУЧЕВО
12240 Кучево, Жике Поповића 48

Стоматолог
на одређено време до повратка раднице са 

породиљског боловања

УСЛОВИ: Завршен стоматолошки факултет, положен 
стручни испит. Потребна документација: пријава на кон-
курс са биографијом, оверена фотокопија дипломе о стече-
ној стручној спреми, оверена фотокопија уверења о поло-
женом стручном испиту (уколико је кандидат био у радном 
односу дужан је да достави и лиценцу), извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или фотокопија која не може 
бити старија од 6 месеци), уверење о држављанству (ори-
гинал или фотокопија не старија од 6 месеци), уверење из 
суда (не старије од 6 месеци). Рок за подношење пријава 
је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови” 
Националне службе за запошљавање. Оглас објављен и 
на сајту Министарства здравља. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се разматрати. Пријаву са биографијом 
и потребном документацијом, доставити на адресу: Дом 
здравља Кучево, Жике Поповића бр. 48 12240 Кучево, са 
назнаком „Пријава на оглас за радно место ___________ 
редни број __________”.

ДОМ ЗДРАВЉА НОВИ БЕЧЕЈ
Нови Бечеј, Трг ослобођења 2

Директор
Дома здравља Нови Бечеј

УСЛОВИ: Пријаву на конкурс може поднети лице које поред 
општих услова прописаних законом, испуњава и следеће 
посебне услове: да је доктор медицине и да има најмање 
пет година радног искуства у области здравствене заштите 
или доктор медицине специјалиста из грана медицине које 
су делатност Дома здравља и да има четири године радног 
искуства по завршеној специјализацији или доктор стома-
тологије са најмање пет година радног искуства у области 
здравствене заштите или специјалиста стоматологије из 
грана стоматологије које су делатност стоматолошке служ-
бе Дома здравља и да има четири године радног искуства 
по завршеној специјализацији или дипломирани фармаце-
ут са најмање пет година радног искуства у здравственој 
заштити, да је дипломирани економиста или дипломира-
ни правник или дипломирани психолог са завршеном еду-
кацијом из области здравственог менаџмента са најмање 
пет година радног искуства у области здравствене зашти-
те. Кандидати у конкурсној документацији достављају: 
пријаву на конкурс, личну и радну биографију (CV), уве-
рење о држављанству кандидата, извод из матичне књиге 
рођених кандидата, оверену фотокопију радне књижице 
кандидата или потврду о радном стажу, оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом високом образовању кандидата, 
оверену фотокопију уверења о положеном специјалис-
тичком испиту за кандидата који има VII/2 степен стручне 
спреме, уверење да се против кандидата не води кривични 
поступак, као и потврду да није осуђиван за дела које га 
чине недостојним обављања функције директора здравс-
твене установе, оверена фотокопија дипломе о завршеној 

едукацији из области здравственог менаџмента уколико 
је кандидат дипломирани економиста или дипломирани 
правник или дипломирани психолог, план и програм рада 
и развоја Дома здравља Нови Бечеј за мандатни период. 
Овера фотокопије докумената не сме бити старија од 6 
месеци од дана објављивања конкурса. Кандидати дос-
тављају пријаву са доказима о испуњавању услова у затво-
реној коверти са назнаком „Пријава на конкурс за избор 
директора - не отварати”, поштом на адресу Дом здравља 
Нови Бечеј, 23272 Нови Бечеј, Трг ослобођења број 2, или 
лично, на писарници Дома здравља Нови Бечеј - канцела-
рија секретарице директора. Конкурс се објављује у публи-
кацији „Послови”, на веб сајту Дома здравља Нови Бечеј и 
огласној табли, као и на веб сајту Министарства здравља 
Републике Србије. Рок за подношење пријава је 15 дана 
рачунајући од дана објављивања конкурса. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве се неће разматрати. Управни 
одбор Дома здравља Нови Бечеј дужан је да у року од 30 
дана од дана завршетка јавног конкурса изврши избор кан-
дидата и предлог достави Оснивачу. На основу предлога 
Управног одбора Оснивач у року од 15 дана од дана дос-
тављања предлога именује директора Дома здравља Нови 
Бечеј.

ДОМ ЗДРАВЉА 
“НОВИ БЕОГРАД”

11070 Нови Београд, Гоце Делчева 30
тел. 011/222-21-00

Лекар опште медицине
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог

УСЛОВИ: Завршен Медицински факултет, положен струч-
ни испит. Пријаве са кратком биографијом, адресом, кон-
такт телефоном и неовереним фотокопијама докумената 
којима се доказује испуњеност услова конкурса, предају се 
преко писарнице Дома здравља (III спрат, соба бр. 3) на 
наведеној адреси са назнаком за који конкурс се подноси 
пријава. Одлука о избору ће бити објављена на огласној 
табли Дома здравља поред писарнице, а изабрани канди-
дат ће бити лично обавештен телефонским путем.

ОПШТА БОЛНИЦА ПАРАЋИН
35250 Параћин Мајора Марка 12

тел. 035/8155-101

Медицински техничар општег смера
на одређено време до повратка запослене са 

боловања и породиљског одсуства

Опис посла: стара се о нези и исхрани болесника на 
одељењу. Врши припрему болесника за визиту и при-
суствује визити. Помаже доктору приликом прегледа 
болесника. Прати болеснике приликом специјалистичко 
- консултативних и других прегледа. Учествује у подели 
терапије и примењује све медицинско - техничке дијагнос-
тичке и терапијске мере и поступке из домена своје струке 
по налогу надлежног доктора, као што су давање ињек-
ција, укључивање инфузија и трансфузија, пласирање ив. 
канила, катетера, превијање, узимање узорка крви, ЕКГ 
и остале медицинско - техничке мере и поступке. Учест-
вује у спровођењу реанимације и санитетском транспор-
ту пацијената и у санитетском возилу пружа медицинску 
помоћ и негу пацијенту из домена своје струке. Контро-

Mедицина 
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лише виталне параметре болесника (мери температуру, 
пулс, крвни притисак, столица, мокрење и др.) и убеле-
жава их у температурну листу. По налогу односи лабора-
торијски материјал и доноси резултате у службу. Уредно 
води неопходну медицинску документацију у папирном и 
електронском облику. Стара се о стерилности инструме-
ната. Врши припрему инструмената и другог медицинског 
материјала за стерилизацију. Обавештава доктора о про-
менама у здравственом стању пацијента, проблемима и 
нежељеним и неповољим реакцијама пацијента на тера-
пију, као и нежељеним догађајима на одељењу. У сарадњи 
са осталим сестрама спроводи здравствено - васпитни рад. 
Ради у специјалистичко - консултативној амбуланти, на 
пријему и отпусту пацијената. Стара се о хигијени прос-
торија и опреме, редовној промени постељног рубља, о 
примени принципа асепсе и антисепсе у свакодневном 
раду са пацијентима. Одговоран је за поштовање кућног 
реда и поштовања времена предвиђеног за посете. У слу-
чају смртног исхода, превози пацијента до просторије за 
смештај умрлих лица и попуњава сву неопходну докумен-
тацију. Ради и друге послове из домена своје струке по 
налогу главног техничара одељење, службе и/или болни-
це, шефа одељења, начелника службе/сектора и директо-
ра Опште болнице. За свој рад одговорна је главној сестри 
и руководиоцу одсека, одељење и службе. 

УСЛОВИ: Средња медицинска школа општег смера (IV сте-
пен стручне спреме), положен стручни испит. Кандидат 
мора да испуњава психо-физичку и здравствену способ-
ност за рад под посебним условима рада и сменски рад. 
Заинтересовани кандидати подносе: пријаву на оглас са 
кратком биографијом, извод из матичне књиге рођених, 
диплому о завршеној школи наведеној у условима за засни-
вање радног односа и сва четири сведочанства, потврду о 
положеном стручном испиту, фотокопију радне књижице, 
извод са евиденције Националне службе за запошљавање, 
приложити фотокопије тражених докумената. Пријаве са 
кратком биографијом, адресом и контакт телефоном, као и 
документа којима се доказује испуњеност услова конкурса, 
донети лично у писарницу Опште болнице Параћин или 
послати на наведену адресу. Неблаговремене пријаве, као 
и пријаве са непотпуном или неодговарајућом документа-
цијом, неће бити разматране. По завршеном конкурсу пре-
дата документа се неће враћати кандидатима.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА 
РЕХАБИЛИТАЦИЈУ 
“БАЊА КАЊИЖА”

24420 Кањижа, Народни парк бб

Рецепционер
за потребе немедицинског сектора - служби за 

управљање смештајним капацитетом
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме туристичког или еко-
номског смера, туристички или економски техничар; 
познавање српског, мађарског и једног страног језика; 
познавање рада на рачунару и рада са фискалном касом; 
положен приправнички испит. Уз пријаву са кратком био-
графијом кандидат треба да достави: оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању одговарајућег профила, 
оверену фотокопију уверења о положеном приправничком 
испиту.

ОСТАЛО: Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити 
узете у разматрање. Пријаве са потребном документацијом 
доставити на горенаведену адресу Одељењу за правне и 
опште послове са назнаком “Пријава на оглас за пријем у 
радни однос за послове рецепционера”.

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПИРОТ
18300 Пирот, Кеј бб

тел. 010/343-994

Здравствени радник
за рад у Центру за микробиологију

УСЛОВИ: Посебни услови за заснивање радног односа 
предвиђени су Правилником о организацији и система-
тизацији послова у ЗЗЈЗ Пирот бр. 2796 од 30.10.2014. 
године и то: завршена средња школа здравствене струке 
- смер лабраторијски техничар, положен стручни испит, 
познавање рада на компјутеру. Заинтересовани кандида-
тису дужни да доставе следећу документацију: кратку био-
графију, адресу и контакт телефон, оверену фотокопију 
дипломе о завршеној средњој школи, оверену фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту за лабораторијског 
техничара, оверену фотокопију извода из матичне књи-
ге рођених. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана 
објављивања. Пријаве се подносе поштом или лично на 
адресу Завод за јавно здравље Пирот, улица Кеј бб са наз-
наком “Оглас за лабораторијског техничара”. Кандидати 
који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разго-
вор, ради пружања додатних информација које могу бити 
важне за доношење одлуке о пријему. Кандидат који буде 
изабран, пре закључивања уговора о раду, дужан је да 
достави доказ о здравственој способности за рад. Непот-
пуне и неблаговремено приспеле пријаве неће се узимати 
у разматрање.

ЗАВОД ЗА ЈАВНО 
ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ

12000 Пожаревац, Јована Шербановића 14
тел. 064/8734089

Контролор финансијске документације
са радним ангажовањем од 01.09.2015. године, 
у трајању од 24 месеца, због повећаног обима 

посла

УСЛОВИ: Завршена средња економска школа - IV степен 
стручне спреме, смер финансијски техничар. Као доказ 
о испуњености услова кандидати су дужни да доставе: 
пријаву на конкурс са кратком биографијом, број теле-
фона и адресу, оверену фотокопију дипломе о завршеној 
средњој економској школи - IV степен стручне спреме. 
Пријаве кандидата које не садрже тражену документацију 
сматраће се непотпуним и неће бити разматране. Рок за 
подношење пријава на оглас је 8 дана од дана објављи-
вања огласа почев од дана 24.06.2015. године у публи-
кацији „Послови” Националне службе за запошљавање. 
Пријаве које пристигну по истеку овог рока сматраће се 
неблаговременим и неће бити разматране. Контакт теле-
фон: 064/873-40-89. Пријаве на оглас доставити на адресу: 
Завод за јавно здравље Пожаревац, улица Јована Шерба-
новића број 14, 12000 Пожаревац, са назнаком „За оглас 
- не отварати” или директно у Одсек за правно економ-
ско - финансијске послове, сваког радног дана од 07:30 до 
15:00 часова.

 Mедицина 
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СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА 
“СОКОБАЊА”

18230 Сокобања, Војводе Мишића
тел. 018/830-124

Медицинска сестра
на одређено време у трајању од 4 месеца

3 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног 
односа утврђених Законом, кандидати треба да испуња-
вају и следеће посебне услове: средња стручна спрема 
(медицинска сестра), IV степен стручне спреме, положен 
стручни испит за своје звање. Заинтересовани кандида-
ти уз пријаву подносе следећу документацију: диплому о 
завршеној средњој школи (оригинал или оверена фотоко-
пија), уверење о положеном стручном испиту (оригинал 
или оверена фотокопија), уверење из Националне службе 
запошљавања, кратку биографију. Пријаве се подносе на 
адресу: Специјална болница “Сокобања”, 18230 Сокобања, 
улица Војводе Мишића брoj 48 или непосредно у болници. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА КЛИНИКА
11000 Београд, Тиршова 10

тел. 011/2060-676

Доктор медицине

УСЛОВИ: медицински факултет; просечна оцена на сту-
дијама изнад 8,5; предвиђен пробни рад у трајању од 
шест месеци, положен стручни испит, познавање најмање 
једног светског језика. Предност ће имати кандидати са 
радним искуством у установама терцијарног нивоа здрав-
ствене заштите. Кандидати су дужни да доставе: кратку 
биографију, фотокопију личне карте, фотокопију дипломе 
о завршеном медицинском факултету, фотокопију дипломе 
о положеном стручном испиту, фотокопију радне књижи-
це, фотокопије уговора о раду, тј. потврде о волонтирању, 
потврде о обављеном раду од стране начелника служби 
здравствених установа на меморандуму, времену проведе-
ном на раду и оценама кандидата - уколико их кандидат 
поседује. Пријаве слати у затвореној коверти на наведену 
адресу Клинике, са назнаком “пријава на конкурс за пријем 
доктора медицине на неодређено време - 1 извршилац”.

Медицинска сестра - техничар
на одређено време по основу замене до 

повратка радника са боловања
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; медицинска школа - 
педијатријског или општег смера, положен стручни испит, 
најмање шест месеци радног искуства. Кандидати су дуж-
ни да доставе: кратку биографију, фотокопију личне кар-
те, фотокопију дипломе о завршеној школи, фотокопију 
дипломе о положеном стручном испиту, фотокопију рад-
не књижице. Пријаве слати у затвореној коверти на наве-
дену адресу Клинике, са назнаком “пријава на конкурс за 
пријем медицинске сестре - техничара на одређено време 
по основу замене до повратка радника са боловања - 2 
извршиоца”.

ОСТАЛО: Кандидати који испуњавају услове из огласа могу 
бити позвани на разговор ради пружања додатних пода-

така који могу бити важни за одлуку о пријему, претходно 
искуство о раду, додатно образовање или оспособљеност, 
дужина трајања школовања и сл. Приликом заснивања 
радног односа, кандидати су дужни да доставе лекарско 
уверење као доказ о здравственој способности за посло-
ве за које се прима. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узимати у разматрање.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА 
ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ

Ивањица
тел. 032/662-260 и 662-261

e-mail: dirzavod@eunet.rs, anemija@eunet.rs

Административни референт за јавне набавке 
и пројекте за потребе Специјалне болнице

на одређено време, два месеца

УСЛОВИ: виша школска спрема, VI степен економског 
смера, радно искуство на истим или сличним пословима, 
потврда да је кандидат обављао исте или сличне послове 
преко програма Јавни радови - локалне самоуправе.

Опис послова: Прати и проучава прописе из области ЈН, 
учествује у изради планова набавки у сарадњи са помоћ-
ником директора за немедицинске послове, стара се о бла-
говременом објављивању позива за достављање понуда, 
учествује у припреми тендерске документације, стара се о 
благовременом доствљању тендерске документације заин-
тересованим понуђачима, учествује у раду комисије за ЈН, 
води административне послове, (сачињава записнике .... 
), одговоран је за вођење евиденције о ЈН на прописаним 
обрасцима, прати конкурсе Министарстава, амбасада и 
других правних лица везано за пројекте, учествује у при-
преми пројеката, стара се о благовременом достављању 
пројектне документације на одговарајућим обрасцима, 
обавља и дуге послове по налогу руководиоца - помоћ-
ника директора. Рок за пријаву кандидата траје 8 дана од 
дана објављивања. Пријаве се шаљу у затвореној коверти 
на адреси: Специјална болница за рехабилитацију, Ивањи-
ца, улица 13. септембар број 78 са назнаком „Пријава на 
јавни оглас за пријем административни референт за јавне 
набавке и пројекте“. Приликом пријаве на конкурс канди-
дати су дужни да доставе следећа документа: кратку био-
графију, фотокопију личне карте, фотокопију дипломе о 
завршеној Вишој школи економског смера VI степен. Пред-
ност ће имати кандидати који поседују радно искуство на 
истим или сличним пословима и који су прошли програм 
„Јавни радови”. Кандидати који испуњавају услове из огла-
са могу бити позвани на разговор ради пружања додат-
них података који могу бити важни за одлуку о пријему. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве, неће се узимати у 
разматрање.

Mедицина 

Посао се не чека, 
посао се тражи
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СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА 
РЕХАБИЛИТАЦИЈУ 
“БАЊА КАЊИЖА”

24420 Кањижа, Народни парк бб

Конобар
за потребе немедицинског Сектора за службу 

ресторана, на одређено време ради замене 
одсутног запосленог

УСЛОВИ: III степен стручне спреме угоститељског сме-
ра, положен приправнички испит; познавање српског и 
мађарског језика, познавање страног језика пожељно. Уз 
пријаву на оглас са кратком биографијом доставити и ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом образовању одгова-
рајућег профила, оверену фотокопију уверења о положе-
ном приправничком испиту.

ОСТАЛО: Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. Пријаве са потребном документацијом 
доставити на горенаведену адресу са назнаком “Пријава 
на оглас за пријем у радни однос за послове конобара”.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 16

Медицинска сестра техничар
за рад у Дневној болници за хемодијализу 

Службе за интерну медицину Опште болнице 
Крушевац, са непуним радним временом, на 

одређено време ради замене привремено 
одсутне запослене до истека породиљског 

одсуства, одсуства са рада ради неге детета или 
одсуства са рада ради посебне неге детета

Опис послова: Према Правилнику о организацији и систе-
матизацији послова Опште болнице Крушевац.

УСЛОВИ: Средња медицинска школа, општег смера, поло-
жен стручни испит, IV степен стручне спреме, поседовање 
лиценеце за рад или Решења о упису у комору.

Mедицинска сестра техничар
за рад у Одсеку коронарне јединице Службе за 

интерну медицину Опште болнице Крушевац, са 
непуним радним временом на одређено време, 
ради замене привремено одсутне запослене до 
истека породиљског одсуства, одсуства са рада 

ради неге детета или одсуства са рада ради 
посебне неге детета

Опис послова: Према Правилнику о организацији и систе-
матизацији послова Опште болнице Крушевац.

УСЛОВИ: Средња медицинска школа, општег смера, поло-
жен стручни испит, IV степен стручне спреме, поседовање 
лиценеце за рад или Решења о упису у комору.

Mедицинска сестра техничар
за рад у ОРЛ амбуланти за специјалистичко 

консултативне прегледе Службе за 
оториноларингологију Опште болнице 

Крушевац, на одређено време ради замене 
привремено одсутне запослене на неплаћеном 

одсуству

Опис послова: Према Правилнику о организацији и систе-
матизацији послова Опште болнице Крушевац.

УСЛОВИ: Средња медицинска школа, општег смера, поло-
жен стручни испит, IV степен стручне спреме, поседовање 
лиценеце за рад или Решења о упису у комору.

Mедицинска сестра техничар
за рад у Одсеку за реуматологију Службе за 

интерну медицину Опште болнице Крушевац, 
на одређено време ради замене привремено 
одсутне запослене на неплаћеном одсуству

Опис послова: Према Правилнику о организацији и систе-
матизацији послова Опште болнице Крушевац.

УСЛОВИ: Средња медицинска школа, општег смера, поло-
жен стручни испит, IV степен стручне спреме, поседовање 
лиценеце за рад или Решења о упису у комору.

Mедицинска сестра техничар
за рад у Служби за физикалну медицину и 
рехабилитацију Опште болнице Крушевац, 

на одређено време ради замене привремено 
одсутне запослене на неплаћеном одсуству

Опис послова: Према Правилнику о организацији и систе-
матизацији послова Опште болнице Крушевац.

УСЛОВИ: Средња медицинска школа, општег смера, поло-
жен стручни испит, IV степен стручне спреме, поседовање 
лиценеце за рад или Решења о упису у комору.

Анестетичар
за рад у Служби за анестезиологију и 

реаниматологију Опште болнице Крушевац са 
непуним радним временом на одређено време 
ради замене привремено одсутне запослене на 

неплаћеном одсуству

Опис послова: Према Правилнику о организацији и систе-
матизацији послова Опште болнице Крушевац.

УСЛОВИ: Средња медицинска школа, општег смера, поло-
жен стручни испит, IV степен стручне спреме, поседовање 
лиценеце за рад или Решења о упису у комору.

Сервирка
за рад у Одсеку за припрему хране Службе 
за техничке и друге сличне послове Опште 
болнице Крушевац на одређено време ради 
замене привремено одсутне запослене на 

боловању

Опис послова: Према Правилнику о организацији и систе-
матизацији послова Опште болнице Крушевац.

УСЛОВИ: Основна школа.

ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати подносе: молбу 
за пријем и биографију са адесом, контакт телефоном и 
изјавом да су здравствено способни за тражене послове; 
оверену фотокопију дипломе о завршеној школи; оверену 
фотокопију сведочанства о завршеној основној школи (за 
радно место - сервирка.), оверену фотокопију уверења о 

 Mедицина
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положеном стручном испиту, фотокопију личне карте или 
очитане податке са личне карте (уколико је чипована), 
фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико 
су дипломе, сведочанства или уверења издата на девојач-
ко презиме), оверена фотокопија лиценце или решења 
о упису у именик одговарајуће Коморе. Пијавом на оглас 
кандидат даје своју сагласност за обраду података о лич-
ности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се 
не могу користити у друге сврхе. Изабрани кандидати пре 
заснивања радног односа дужни су да доставе лекарско 
уверење као доказ о здравственој способности за послове 
за које се заснива радни однос. Уколико изабрани канди-
дат не достави наведена документа у остављеном року, са 
њим се неће закључити уговор о раду. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се разматрати. Пријаву доставити 
у затвореној коверти са назнаком “за конкурс” са називом 
и редним бројем радног места за које се конкурише на 
наведену адресу.

ДОМ ЗДРАВЉА 
“ДР ДОБРИВОЈЕ ГЕР. ПОПОВИЋ”

37230 Александровац
“Др Милана Мирковића” 6

тел. 037/751-148

Виша медицинска сестра - техничар
за рад у поливалентној патронажи

на одређено време, ради замене запослене 
одсутне због породиљског одсуства и одсуства 

са рада ради неге детета

Опис посла: запослена обилази и даје савете трудници и 
породиљи, обилазак породиље и одојчати (купање ново-
рођенчади, правилно повијање, санирање сора, пенфигу-
са, санирање рагода, брадавица, санирање маститиса код 
породиља, даје савете о правилном режиму подоја, пра-
вилној исхрани новорођенчади и одојчади, ставља флас-
тере на пупчану врпцу одојчади, обилази оболеле од ТБЦ, 
бубрежних болести и других категорија хроничних болес-
ника, ординира терапију пацијената на кућном лечењу, 
води медицинску евиденцију и документацију и друге 
послове у домену свог радног места. 

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног одно-
са утврђених Законом о раду, кандидат мора испуњавати 
и посебне услове утврђене Правилником о организацији 
и систематизацији послова Дома здравља “Др Добривоје 
Гер. Поповић“: завршена виша медицинска школа (VI - 
степен) - општи или гинеколошко-акушерски смер, поло-
жен стручни испит; лиценца Коморе медицинских сестара 
и здравствених техничара Србије или решење о упису у 
именик Коморе медицинских сестара и здравствених тех-
ничара Србије. Заинтересовани кандидати уз пријаву под-
носе: оверену фотокопију дипломе о завршеној школској 
спреми, оверену фотокопију уверења о положеном струч-
ном испиту, оверену фотокопију лиценце Коморе медицин-
ских сестара и здравствених техничара Србије или решење 
о упису у Комору медицинских сестара и здравствених тех-
ничара Србије, фотокопију личне карте; кратку биографију 
са адресом и контакт телефоном. Рок за подношење прија-
ва је 8 дана од дана објављивања у публикацији “Послови”. 
Оглас се објављује и на сајту Министарства здравља РС и 
сајту Дома здравља “Др Добривоје Гер Поповић”. Пријаве 
слати на адресу Дома здравља са назнаком “Пријава на 
оглас за пријем у радни однос” или предати лично у Прав-

ној служби Дома здравља радним данима од 07-15 часова. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА 
ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ 

“ГОРЊА ТОПОНИЦА”
18202 Горња Топоница

Матичар
на одређено време ради замене привремено 

одсутне запослене

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, познавање рада на 
рачунару. Кандидат уз пријаву - биографију треба да дос-
тави: оверену фотокопију дипломе; извод из матичне књи-
ге рођених; уверење о држављанству. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Хигијеничар
на одређено време од годину дана

3 извршиоца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме: завршена основна 
школа. Кандидат уз пријаву - биографију треба да доста-
ви: оверену фотокопију сведочанства о завршеној основ-
ној школи, извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се узимати у разматрање.

ОПШТА БОЛНИЦА АЛЕКСИНАЦ
18220 Алексинац, Момчила Поповића 144

тел. 018/804-215

Хигијеничар
на одређено време ради замене радника на 

боловању

УСЛОВИ: завршена основна школа. Уз пријаву доставити: 
диплому о завршеној основној школи, потврду Националне 
службе за запошљавање о дужини чекања на запослење 
или потврду о радном искуству, биографију са адресом и 
контакт телефоном. 

ОСТАЛО: Пријаве доставити лично или поштом на горена-
ведену адресу, са назнаком: “Пријава на оглас за пријем у 
радни однос хигијеничара на одређено време”. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

ЗАВОЗ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО
14000 Ваљево, Владике Николаја 5

тел. 014/237-056

Спремачица
у Одсеку за техничке и друге сличне послове 

Службе за економско-финансијске и техничке 
и друге сличне послове на одређено време у 

трајању од 6 месеци

УСЛОВИ: завршена основна школа. Учесници на расписа-
ном огласу дужни су да приложе следећу документацију: 
потписану пријаву на оглас и доказ о стручној спреми. 
Фотокопије докумената морају бити оверене, документа-
ција не старија од шест месеци. Пријаве слати на горена-
ведену адресу.

Mедицина 
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        Пољопривреда

ЛОВАЧКО УДРУЖЕЊЕ 
”МОРАВА”

12374 Жабари, Кнеза  Милоша  47

Ловочувар ловишта
 “Трстена”

УСЛОВИ: најмање средња стручна спрема шумарске, 
пољопривредне или ветереинарске школе које у свом 
програму имају ловство, лиценца за послова ловучувара/
активна у ЛКС/, да испуњава услове за ношење оружја у 
складу са законом о оружју и муницији, да поседује возач-
ку дозволу “Б” категорије, да није осуђиван и да се не води 
поступак из области ловства, да није под истрагом, са 
или без радног искуства, да има положен ловачки испит. 
Потребна документација за пријаву: диплома о заврше-
ном школовању, лиценца за обављање послова ловучува-
ра, оружани лист на име подносиоца конкурсне пријаве, 
возачку дозволу категорије “Б”, уверење да није осуђиван, 
уверење да није под истрагом, уверење о здравственом 
стању, уверење о положеном ловачком испиту.

ВУК-ХОРТИКУЛТУРА ДОО 
11030 Београд, Краљице Катарине 72/12

тел. 011/2541 291; 064/7081987
e-mail: vuk-ruza@gmail.com

Директор

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, економски, шумарски, 
пољопривредни и др. више школе или високе школе које 
образују кадрове за претежну делатност “Вук-хортикулту-
ра” доо Београд. Организовање процеса рада, контрола. 
Обезбеђивање обртних средстава. Потребна документа: 
фотокопија дипломе, извод из матичне књиге рођених, 
уверење о држављанству, CV, и друга документа меродав-
на за руковођењем Друштвом.

Стручни сарадник за хортикултуру
2 извршиоца

УСЛОВИ: делатност - производња и услуге хортикул-
туре. Предност имају незапослена лица евидентирана 
код Националне службе за запошљавање до 30 и преко 
50 година; VII или VI степен стручне спреме из области 
пољопривреде и шумарства и превасходно пружање услу-
га едукације и оспособљавања, познавање рада на рачуна-
ру, возачка дозвола, знање страног језика и CV. Потребна 
документа: фотокопија дипломе, извод из матичне књиге 
рођених, уверење о држављанству, CV потврда са евиден-
ције назапослених лица и друга документа.

        
         Наука и образовање

БЕОГРА Д

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 
ХЕМИЈСКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Студентски трг 12-16
тел. 011/2184-330

Наставник у звању доцента за ужу научну 
област Oрганска хемија

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме; докторат из научне 
области за коју се бира и други услови утврђени чланом 64 
и 65 Закона о високом образовању и Статутом Хемијског 
факултета. Пријаве са биографијом, овереним преписом 
дипломе, списком и сепаратима научних и стручних радова 

Пољопривреда / Наука и образовање

Национална служба 
за запошљавање

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 каз-
на затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскрнављење, за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање;
4) има држављанство Републике Србије.
5) зна језик на коме се остварује образовно-васпит-

ни 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 рад-

ног односа утврди да не испуњава услове из става 
1 овог члана или ако одбије да се подвргне лекарс-
ком прегледу у надлежној здравственој установи на 
захтев директора.
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доставити Архиви Факултета, на наведену адресу, у року 
од 15 дана од дана објављивања конкурса.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ  
ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ

11080 Земун, Немањина 6

Наставник за избор у звање и на радно место 
редовног или вандредног професора за ужу 

научну област: Метеорологија
редовни професор се бира на неодређено 

време, вандредни професор се бира на 
одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из одгова-
рајуће научне области; способност за наставни рад.

Наставник за избор у звање и на радно место 
вандредног професора за ужу научну област 

Пестициди
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из одгова-
рајуће научне области; способност за наставни рад.

Наставник за избор у звање и на радно место 
вандредног професора или доцента за ужу 

научну област: Пољопривредна техника
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из одгова-
рајуће научне области; способност за наставни рад.

Наставник за избор у звање и на радно место 
ванредног професора или доцента за ужу 
научну област Исхрана домаћих и гајених 

животиња
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из одгова-
рајуће научне области; способност за наставни рад.

Наставник за избор у звање и на радно место 
доцента за ужу научну област Одгајивање и 
репродукција домаћих и гајених животиња

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из одгова-
рајуће научне области; способност за наставни рад.

Наставник за избор у звање и на радно 
место доцента за ужу научну област 

Пољопривредна ботаника
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из одгова-
рајуће научне области; способност за наставни рад.

ОСТАЛО: Остали услови утврђени су Законом о високом 
образовању, Правилником о начину и поступку стицања 
звања и заснивања радног односа наставника Универзи-
тета у Београду, Критеријумима за стицање звања настав-
ника на Универзитету у Београду и Статутом факултета 
у складу са којима ће бити извршен избор пријављаних 

кандидата. Пријаве на конкурс са доказима о испуњености 
услова конкурса: биографија, списак радова, диплома о 
одговарајућој стручној спреми, извод из матичне књиге 
рођених, уверење о држављанству, потврда надлажног 
органа да кандидат није под истрагом (документа у ори-
гиналу или овереном препису и не старија од 6 месеци) 
достављају се на горенаведену адресу. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће бити разматране. Конкурс је отво-
рен 15 дана.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 
ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ

11080 Земун, Немањина 6

Сарадник у пчеларској производњи
на одређено време од 3 месеца на Огледном 

добру Пољопривредног факултета 
“Радмиловац”

УСЛОВИ: Пољопривредни факултет - студијски програм из 
области сточарства (мастер академске студије, специјалис-
тичке академске студије, струковне специјалистичке сту-
дије односно VII/1 степен стручне спреме по старим про-
писима, пуно радно време, избор се врши по огласу (избор 
врши декан). Кандидат мора поседовати, поред тражене 
дипломе, лекарско уверење да није алергичан на пчелињи 
отров и елементарно искуство у раду са пчелама.

ОСТАЛО: Остали услови утврђени су Законом, Правил-
ником о раду и Правилником о организацији и система-
тизацији радних места факултета у складу са којима ће 
бити извршен избор пријављених кандидата. Пријаве на 
оглас са доказима о испуњености услова (пријава на оглас, 
диплома о одговарајућој стручној спреми, извод из мати-
чне књиге рођених, уверење о држављанству, потврда 
надлежног органа да кандидат није под истрагом (доку-
мента у оригиналу или овереном препису и не старије од 6 
месеци)), достављају се на горенаведену адресу. Оглас је 
отворен 8 дана од дана објављивања.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 
БИОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд
Студентски трг 16
тел. 011/2636-163

Редовни професор за ужу научну област 
Екологија, биогеографија и заштита животне 

средине
на Катедри за екологију и географију биљака 
у Институту за ботанику и Ботаничкој башти 

“Јевремовац”

Наставник за ужу научну област Биофизика
на Катедри за општу физиологију и биофизику 

у Институту за физиологију и биохемију
на одређено време у трајању од 5 година

Ванредни професор за ужу научну област 
Морфологија, систематика и филогенија 

животиња
на Катедри за морфологију, систематику и 

филогенију животиња у Институту за зоологију
на одређено време у трајању од 5 година

 Наука и образовање
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Доцент за ужу научну област Морфологија, 
систематика и филогенија животиња

на Катедри за морфологију, систематику и 
филогенију животиња у Институту за зоологију

на одређено време у трајању од 5 година

УСЛОВИ: научни степен доктора наука из научне области 
за коју се бира, непостојање сметње из члана 62. став 4. 
Закона о високом образовању и остали услови утврђе-
ни чланом 64. Закона о високом образовању. Пријаву са 
биографијом, овереним преписом дипломе и списком и 
сепаратима научних и стручних радова доставити Архиви 
Факултета, на наведену адресу, у року од 15 дана од дана 
објављивања конкурса.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Чика Љубина 18-20
тел. 011/3206-104

Редовни професор за ужу научну област 
Социологија
(унапређење)

предност имају кандидати чије је тежиште 
истраживања Социологија рада

Ванредни професор за ужу научну област 
Општа физиологија

предност имају кандидати чије је тежиште 
истраживања Филозофија психологије и 

образовања
на одређено време од пет година (унапређење)

Доцент за ужу научну област археологија
са 50% радног времена, на одређено време од 

пет година (избор)

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме; научни степен докто-
ра наука из уже научне области за коју се бира, способност 
за наставни рад. Поред општих услова кандидати треба 
да испуњавају и услове предвиђене одредбама Закона о 
високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 76/05) и Статута 
Факултета. Пријаве кандидата са прилозима (биографију 
са неопходним подацима за писање извештаја, дипломе, 
списак објављених радова и осталу пратећу документа-
цију) доставити на адресу Факултета. Контакт особа Рад-
мила Ђорђевић, стручни сарадник за радне односе - теле-
фон: 3206-104.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
“САВСКИ ВЕНАЦ”

11000 Београд, Топчидерски венац 1
тел. 011/2662-839

Васпитач
2 извршиоца

УСЛОВИ: више образовање, односно одговарајуће високо 
образовање на студијама првог степена (основне струковне 
студије или основне академске студије) у трајању од три 
године или на студијама другог степена (дипломске ака-
демске студије - мастер, специјалистичке струковне сту-
дије) - васпитач у складу са Законом, без обзира на радно 
искуство.

Секретар установе

УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степена - 
дипломске академске студије - мастер, високо образовање 
на основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не - правни факултет, познавање рада на рачунару, без 
обзира на радно искуство.

Координатор техничке службе - мајстор

УСЛОВИ: средње образовање грађевинске или машинске 
струке, без обзира на радно искуство.

Транспортни радник
на одређено време до једне године

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа, без 
обзира на радно искуство. 

ОСТАЛО: Поред наведених услова кандидат треба да 
испуњава следеће услове: да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом - за васпитаче, 
односно општу здравствену способност - за секретара 
установе, координатора и транспортног радника, да кан-
дидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања; да има држављан-
ство Републике Србије, да зна језик на коме се остварује 
васпитно образовни рад - српски језик - за васпитаче. Уз 
пријаву кандидати треба да доставе оригинал или овере-
ну фотокопију следећих докумената: диплома о заврше-
ној одговарајућој школи, извод из матичне књиге рођених; 
уверење о држављанству Републике Србије, не старије од 
6 месеци; ако кандидат за радно место васпитача није сте-
као одговрајуће образовање на српском језику дужан је 
да достави уверење да је положио српски језик са мето-
диком по програму одговарајуће високошколске установе. 
Изабрани кандидати пре закључења уговора о раду, дуж-
ни су да доставе одговарајуће лекарско уверење. Доказ о 
неосуђиваности прибавља Установа. Пријаве се подносе 
на наведену адресу Установе. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће бити разматране. Особа за контакт Ката-
рина Марковић, референт за радне односе, број телефона 
011/2662-839.

ИСПРАВКА ОГЛАСА 
ШКОЛА ЗА МЕДИЦИНУ И 

ЕСТЕТИКУ “ШКОЛЕСТ”
11000 Београд, Узун Миркова 3/3

тел. 064-257-3484

Оглас објављен 17.06.2015. године у публика-
цији “Послови” мења се тако што уместо “струч-
ни сарадник - школски психолог” треба да стоји 
“стручни сарадник - школски психолог, са 10% 
радног времена. У осталом делу текст огласа остаје 
непромењен.
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 
ФАКУЛТЕТ БЕЗБЕДНОСТИ

11000 Београд, Господара Вучића 50
тел. 011/6451-843

Ванредни професор или доцент за ужу 
научну област Студије цивилне заштите 
и заштите животне средине за наставни 

предмет Цивилна заштита
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Доктор наука одбране, безбедности и заштите, 
VIII степен стручне спреме. Уз пријаву кандидат подноси: 
биографију, оверену фотокопију дипломе, списак научних 
радова, као и радове. Остали услови утврђени су одгова-
рајућим одредбама Закона о високом образовању (“Сл. 
гласник РС” бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 
97/08, 44/2010, 93/2012, 89/13, 99/14) и Статутом Факулте-
та безбедности. Пријаве кандидата са прилозима подносе 
се Универзитету у Београду - Факултету безбедности, лич-
но или путем поште у року од 15 дана од дана објављи-
вања конкурса.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 
ФАКУЛТЕТ ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА

11000 Београд, Јове Илића 154
тел. 011/3950-867

Доцент за ужу научну област менаџмент 
људских ресурса

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Научни назив доктора наука из одговарајуће нау-
чне области, научни, односно стручни радови објављени 
у научним часописима или зборницима са рецензијама и 
способност за наставни рад. Уз пријаву приложити: дипло-
му о одговарајућој стручној спреми из одговарајуће научне 
области; биографију; списак радова и саме радове.

Асистент за ужу научну област страни језик - 
енглески језик

на одређено време од 3 године

Асистент за ужу научну област финансијски 
менаџмент, рачуноводство и ревизија

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: Студент докторских студија или магистар наука из 
одговарајуће области коме је прихваћена тема докторске 
дисертације, који је претходне нивое студија завршио са 
укупном просечном оценом најмање 8, смисао за наставни 
рад. Уз пријаву приложити: диплому о одговарајућој струч-
ној спреми, потврду о уписаним докторским студијама, за 
студенте са завршеним магистарским студијама потврду о 
прихваћеној теми докторске дисертације; биографију; спи-
сак радова и саме радове.

ОСТАЛО: Услови за избор прописани су Законом, Стату-
том Универзитета, Статутом Факултета и Правилником о 
организацији и систематизацији послова на Факултету. 
Сви прилози достављају се у електронској форми на CD-u. 
Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања у пуб-
ликацији Националне службе за запошљавање “Послови”. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 
ФАРМАЦЕУТСКИ ФАКУЛТЕТ

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

Доцент за ужу научну област Токсиколошка 
хемија

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив докто-
ра наука, завршен Фармацеутски факултет. Поред наведе-
них услова, кандидати треба да испуњавају и друге услове 
предвиђене одредбама Закона о високом образовању и 
Статутом Фармацеутског факултета.

ОСТАЛО: Пријаве са доказима о испуњавању услова кон-
курса (у складу са Правилником о начину и поступку сти-
цања звања и заснивања радног односа наставника Уни-
верзитета у Београду, Статутом Фармацеутског факултета 
и Правилником о ближим условима избора у звање настав-
ника на Фармацеутском факултету), подносе се Архиви 
Факултета, Војводе Степе 450, у року од 15 дана од дана 
објављивања конкурса.

БОР

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА КОНКУРСА 
ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У БОРУ
19210 Бор, Војске Југославије 12

тел. 030/424-555

Оглас објављен 17.06.2015. године у публикацији 
„Послови“ број 626, поништава се за радна места: 
Универзитетски наставник за ужу научну област 
Минералне и рециклажне технологије, на одређе-
но време, изборни период у трајању од 5 година са 
пуним радним временом, и Универзитетски настав-
ник за ужу научну област Минералне и рециклажне 
технологије, на одређено време, изборни период 
од 5 година, са пуним радним временом. У осталом 
делу оглас остаје непромењен.

ЧАЧАК

ОСНОВНА ШКОЛА 
„МАРКО ПАЈИЋ” ВИЧА 

32233 Вича 

Професор енглеског језика
на одређено време до повратка радника са 

породиљског одсуства, 75%.

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних законом кан-
дидати треба да испуњавају и посебне услове из Правил-
ника о степену и врсти образовања, наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Сл. гласник - Просветни 
гласник“ бр. 11/2012, 15/2013). Пријаве са потребним доку-
ментима (оверене фотокопије) достављају се у року од 8 
дана од објавњивања конкурса у публикацији „Послови” 
на адресу: ОШ „Марко Пајић”, 32233 Вича.
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ГЊИЛАНЕ

ОШ “ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ”
38260 Косовска Каменица, Цара Лазара бб 

Наставник географије
на одређено време, ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана, односно до повратка 
са вршења функције

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове пред-
виђене Правилником о врсти стручне спреме наставни-
ка и стручних сарадника у основној школи, као и услове 
предвиђене члановима 8. и 120. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ бр. 72/09, 
51/11, 53/13). Уз пријаву кандидат треба да достави: доказ 
о одговарајућем образовању, доказ о држављанству РС. 
Непотпуна и неблаговремена документација се неће узи-
мати у разматрање. Конкрс је отворен 8 дана од дана 
објављивања. Заинтересовани кандидати могу предати 
молбе у просторијама ОШ “Десанка Максимовић” у Косов-
ској Каменици или их слати на адресу: ОШ “Десанка Мак-
симовић”, Цара Лазара бб, 38260 Косовска Каменица.

ДЕЧИЈИ ВРТИЋ 
“ПЧЕЛИЦА МАЈА”

38267 Ранилуг, Велико Ропотово
тел. 0280/76-023

Директор вртића
на период од 4 године

УСЛОВИ: Одговарајуће високо образовање предвиђено 
Законом о основама система образовања и васпитања и 
радно искуство од најмање 5 година у области образо-
вања; одговарајуће више образовање предвиђено Зако-
ном о основама система образовања и васпитања и рад-
но искуство од најмање 10 година у области образовања, 
положен стручни испит за стручног сарадника или васпи-
тача. Уз пријаву кандидат подноси: оверену копију дипло-
ме о стеченом одговарајућем образовању, оверену фото-
копију уверења о положеном стручном испиту, потврду о 
радном искуству, уверење о држављанству (не старије од 
6 месеци). Пријава са доказима о испуњењу услова подно-
си се на адресу Дечји вртић “Пчелица Маја” Велико Ропо-
тово, 38267 Ранилуг, са назнаком “ Конкурс за директора”, 
или лично доставити управи вртића у Великом Ропотову у 
року од 15 дана од дана објављивања конкурса, у публика-
цији “Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се узимати у разматрање.

ДЕЧЈИ ВРТИЋ 
“ПЧЕЛИЦА МАЈА”

38267 Ранилуг, Велико Ропотово
тел. 0280/ 76-023

Васпитач - приправник
на одређено време, до повратка раднице са 

породиљског одсуства и одсуства са рада ради 
неге детета

УСЛОВИ: кандидат мора да испуњава услове из члана 120. 
Закона о основама система образовања и васпитања. Уз 
пријаву доставити: оверен препис (копију) дипломе о сте-

ченом одговарајућем образовању и уверење о држављан-
ству (не старије од 6 месеци). Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се узимати у разматрање. Рок за пријаву 
на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса.

КИКИНДА

ОШ “ЈОВАН ПОПОВИЋ “
23320 Чока, Бранка Радичевића 11

тел. 0230/72-113

Директор школе
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да има високо образовање за 
наставника или стручног сарадника, лиценцу за настав-
ника или стручног сарадника односно положен стручни 
испит, положен испит за директора установе; најмање 5 
година радног искуства у области образовања и васпи-
тања, да је држављанн РС, да има психофизичку и здрав-
ствену способност за рад са ученицима и да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривично дело из чл. 120. ст. 
1. тач.3. Закона о основама система образовања и васпи-
тања. Кандидат је дужан да уз пријаву са биографским 
подацима и подацима о кретању у служби достави следећа 
документа: оверену фотокопију или оверен препис дипло-
ме о стеченом високом образовању, оверену фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту и оверену фото-
копију радне књжице у делу који се односи на радно иску-
ство, потврду о радном искуству са подацима о пословима 
и задацима које је обављао, уверење о држављанству и 
извод из матичне књиге рођених, уверење о психофизич-
кој и здравственој способности за рад са ученицима. Доказ 
о некажњавању школа ће прибавити од надлежног органа 
службеним путем. Доказ о положеном испиту за директора 
установе се не подноси јер за исти још не постоји потпуна 
правна регулатива.

ОСТАЛО: Пријаве са доказима о испуњености усло-
ва подноси се на адресу школе са назнаком “Конкурс за 
директора”. Рок за пријаву на конкурс је 15 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији “Послови”. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. 
Информације се могу добити на тел. 0230/72-113 код 
секретара школе.

КРАГУЈЕВАЦ

ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА
34000 Крагујевац, Светозара Марковића 69

тел. 034/306-800

Наставник у звању ванредног професора за 
ужу научну област Патолошка физиологија

на одређено време 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, завршен медицински 
факултет, докторат из научне области за коју се бира.

Наставник у звању ванредног професора за 
ужу научну област Анатомија

на одређено време 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, завршен медицински 
факултет, докторат из научне области за коју се бира.

Наука и образовање
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Наставник у звању ванредног професора за 
ужу научну област Радиологија

на одређено време 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, завршен медицински 
факултет, докторат из научне области за коју се бира и 
завршена одговарајућа специјализација.

Наставник у звању доцента за ужу научну 
област Радиологија

на одређено време 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, завршен медицински 
факултет, докторат из научне области за коју се бира и 
завршена одговарајућа специјализација.

Сарадник у настави за ужу научну област 
Максилофацијална хирургија

на одређено време 1 година

УСЛОВИ: завршен стоматолошки факултет са укупном 
просечном оценом најмање 8 и уписане докторске ака-
демске студије или магистар стоматолошких наука коме је 
прихваћена тема докторске дисертације.

Сарадник у настави за ужу научну област 
Орална хирургија

на одређено време 1 година

УСЛОВИ: завршен стоматолошки факултет са укупном 
просечном оценом најмање 8 и уписане докторске ака-
демске студије или магистар стоматолошких наука коме је 
прихваћена тема докторске дисертације.

Сарадник у настави за ужу научну област 
Пародонтологија

на одређено време 1 година

УСЛОВИ: завршен стоматолошки факултет са укупном 
просечном оценом најмање 8 и уписане докторске ака-
демске студије или магистар стоматолошких наука коме је 
прихваћена тема докторске дисертације.

ОСТАЛО: Услови утврђени одговарајућим одредбама Зако-
на 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 одно-
са и стицању звања наставника Универзитета у Крагује-
вцу и Статутом Факултета медицинских наука у Крагујевцу, 
у складу са којима ће бити извршен избор пријављених 
кандидата. Уз пријаву на конкурс доставити: биографију, 
потврду о уписаним докторским студијама (само за сарад-
нике у настави и асистенте), фотокопију оверених дипло-
ма, списак стручних и научних публикација и по један при-
мерак тих публикација. Сву конкурсну документацију, као 
доказ испуњености услова конкурса, доставити и у елек-
тронској форми (на компакт диску - CD). Рок за пријаву је 
15 дана.

ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
34000 Крагујевац, Јована Цвијића бб

тел. 034/500-125; 500-126

Сарадник у звање асистента за ужу 
уметничку област Дигитална уметност

са 50% радног времена 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 рад и који познаје један од светских јези-
ка. У звање асистента може бити изабран и магистар нау-
ка односно магистар уметности коме је прихваћена тема 
докторске дисертације (за студенте по старом закону). У 
поновни избор у звање асистента може бити изабран кан-
дидат који је стекао научни назив доктора наука односно 
доктора уметности. Општи и посебни услови предвиђени 
су чл. 72. Закона о високом образовању (“Сл. Гласника РС”, 
бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 99/14), Зако-
ном о раду (“Сл. гласник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 
и 75/14), Статутом Филолошко-уметничког факултета Уни-
верзитета 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 Универ-
зитета у Крагујевцу.

ОСТАЛО: Документа која је потребно доставити: пријава 
на конкурс, биографија и стручна биографија (на CD-u и 
у штампаној форми), оверене копије диплома свих нивоа 
студија, уверење о уписаним докторским студијама или 
одлука о прихваћеној теми докторске дисертације, ове-
рена копија извода из матичне књиге рођених, уверење 
о држављанству (оригинал), потврда надлежног органа 
(Полицијске управе) да кандидат није осуђиван за кривич-
на дела предвиђена чланом 62. став 4. Закона о високом 
образовању (оверена копија), мишљење студената фор-
мирано на основу анкете (за кандидате који имају педа-
гошко искуство у високошколској установи). 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 дос-
тављају 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 кон-
курса.
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ЛЕСКОВАЦ

ВИСОКА СТРУКОВНА 
ШКОЛА ЗА ТЕКСТИЛ

16000 Лесковац, Вилема Пушмана 17

Наставник у звање предавача за ужу област 
Дизајн текстилних производа

на одређено време од 5 година, почев од 
01.10.2015. године

УСЛОВИ: Факултет хуманистичких наука - одсек дизајн 
текстила и одеће. 

ОСТАЛО: Кандидат треба да испуњава услове предвиђене 
Законом о високом образовању, Правилником о система-
тизацији радних места у школи и Правилником о избору 
у звање наставника и сарадника. Пријава са прилозима 
(опширна биографија са освртом на стручни рад, доказ о 
испуњености услова и школској спреми, списак научних 
радова са радовима, извод из матичне књиге рођених и 
уверење да није осуђиван) подноси се секретаријату Висо-
ке струковне школе за текстил, улица Вилема Пушмана 
број 17, 16000 Лесковац. Рок за подношење пријаве на 
конкурс је 15 дана од објављивања у публикацији „Посло-
ви”.

НОВИ СА Д

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
“МАДАГАСКАР”

21000 Нови Сад, Футошка 119
тел. 021/6613-512

Васпитач
на одређено време до повратка запослене са 

боловања

УСЛОВИ: У складу са правилником о врсти стручне спреме 
васпитача, стручног сарадника предшколских установа.

ОСТАЛО: Кандидати су обавезни да уз пријаву понесу 
краћу биографију и фотокопију дипломе о врсти стричне 
спреме. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања. 
Радно искуство - две године и положен испит за лиценцу.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ 
ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ

21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 8

Доцент за ужу научну област Пољопривредна 
техника

2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове утврђене 
Законом о високом образовању (“Сл.гласник РС”, бр. 76/05, 
100/2007 - аут. тум, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013 и 
99/2014.). Рок за подношење пријава по овом конкурсу је 
15 дана од дана објављивања.
 
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат је обавезан да достави 
доказ о испуњености услова по овом конкурсу, биографске 
податке, научне и стручне радове као и доказе о њиховом 
објављивању, (уверења о наставку студија за сараднич-

ка звања). Пријаве достављати на адресу: Универзитет у 
Новом Саду Пољопривредни Факултет (за конкурс) 21000 
Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 8.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ 
АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ

21000 Нови Сад, Ђуре Јакшића 7

Стручни сарадник за област музичке 
уметности, ужа област Камерна музика 

(Гудачки квартет)
на одређено време 1 година, због одласка 

запослене на породиљско одсуство и одсуство 
ради неге детета

УСЛОВИ: Високо образовање првог степена основних ака-
демских студија из области музичке уметности, ужа област 
гудачки инструменти (виолончело). Кандидати треба да 
испуњавају услове утврђене Законом о високом образо-
вању („Сл. гласник РС“ бр. 76/2005, 100/2007 - аутентично 
тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013 и 99/2014) 
и Статутом Академије уметности. Закон о високом обра-
зовању и Статут Академије уметности налазе се на сајту 
Академије уметности (www.akademija.uns.ac.rs - у секцији 
„Наставници- Конкурси”).

ОСТАЛО: Пријаву на конкурс која мора да садржи назив 
радног места за које кандидат конкурише, списак доку-
ментације коју прилаже, контакт адресу и број телефона, 
оверену фотокопију дипломе о завршеним одговарајућим 
студијама. Уверење о држављанству (не старије од 6 месе-
ци), уверење о некажњавању прибављену од МУП-а (не 
старије од 6 месеци). Личну карту (фотокопија или очи-
тана биометријска лична карта), попуњен образац био-
графских података (Образац 2Б) који се налази на сајту 
Академије уметности (www.akademija.uns.ac.rs у секцији 
„Наставници-Конкурси”) приложен у штампаној и елек-
тронској форми (CD) и остале доказе о испуњавању услова 
радног места у складу са чланом 119. Статута Академије 
уметности Нови Сад. Рок пријаве на конкурс је 15 дана од 
дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће бити разматране. Пријаве на конкурс са доказима о 
испуњености услова достављају се на адресу: Академија 
уметности, Нови Сад, улица Ђуре Јакшића број 7.

“CAMPUS CENTAR” 
ЦЕНТАР ЗА ПОДУЧАВАЊЕ ЈЕЗИКА

21000 Нови Сад, Исе Бајића 4
тел. 0642521075

e-mail: info@campuscentar.com

Професор италијанског језика
на одређено време 9 месеци

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном зани-
мању, знање рада на рачунару. Пробни рад 1 месец. Рок 
за пријављивање до 16.07.2015. године.

Наука и образовање
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УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ 
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

Расписује конкурс
за избор у звање и на радно место за

следеће уже научне области:

1. Наставник за избор у звање редовног 
професора за ужу научну област 
Микробиологија са имунологијом

радно време краће од пуног (15 сати на 
Факултету)

2. Наставник за избор у звање редовног 
професора за ужу научну област Педијатрија 

(Неонатологија)
радно време краће од пуног (15 сати на 

Факултету)

3. Наставник за избор у звање редовног 
професора за ужу научну област Неурологија

радно време краће од пуног (15 сати на 
Факултету)

4. Наставник за избор у звање редовног 
професора за ужу научну област Инфективне 

болести
радно време краће од пуног (15 сати на 

Факултету)

5. Наставник за избор у звање редовног 
професора за ужу научну област Фармација 

(Фармацеутска аналитика)
пуно радно време (40 сати на Факултету)

6. Наставник за избор у звање ванредног 
професора за ужу научну област Неурологија
на одређено време 5 година, радно време краће 

од пуног (15 сати на Факултету)

7. Наставник за избор у звање ванредног 
професора за ужу научну област 

Општеобразовну и општемедицинску
на одређено време 5 година, радно време краће 

од пуног (15 сати на Факултету)

8. Наставник за избор у звање ванредног 
професора за ужу научну област 

Гинекологија и опстетриција
на одређено време 5 година, радно време краће 

од пуног (15 сати на Факултету)

9. Наставник за избор у звање ванредног 
професора за ужу научну област Педијатрија
на одређено време 5 година, радно време краће 

од пуног (15 сати на Факултету)
2 извршиоца

10. Наставник за избор у звање ванредног 
професора за ужу научну област Анатомија

на одређено време 5 година, пуно радно време 
(40 сати на Факултету)

2 извршиоца

11. Наставник за избор у звање ванредног 
професора за ужу научну област 

Стоматологија (Орална хирургија)
на одређено време 5 година, радно време краће 

од пуног (39 сати на Факултету)

12. Наставник за избор у звање ванредног 
професора за ужу научну област Фармација 

(Фармацеутска технологија са индустријском 
фармацијом)

на одређено време 5 година, пуно радно време 
(40 сати на Факултету)

13. Наставник за избор у звање доцента 
за ужу научну област Интерна медицина 

(Трансфузиологија)
на одређено време 5 година, радно време краће 

од пуног (15 сати на Факултету)

14. Наставник за избор у звање доцента 
за ужу научну област Интерна медицина 

(Пулмологија)
на одређено време 5 година, радно време краће 

од пуног (15 сати на Факултету)

15. Наставник за избор у звање доцента 
за ужу научну област Интерна медицина 

(Ендокринологија и болести метаболизма)
на одређено време 5 година, радно време краће 

од пуног (15 сати на Факултету)

16. Наставник за избор у звање доцента за 
ужу научну област Медицина рада

на одређено време 5 година, радно време краће 
од пуног (15 сати на Факултету)

17. Наставник за избор у звање доцента за 
ужу научну област Офталмологија

на одређено време 5 година, радно време краће 
од пуног (15 сати на Факултету)

18. Наставник за избор у звање доцента за 
ужу научну област Социјална медицина

на одређено време 5 година, радно време краће 
од пуног (15 сати на Факултету)

19. Наставник за избор у звање доцента за 
ужу научну област Неурологија

на одређено време 5 година, радно време краће 
од пуног (15 сати на Факултету)

20. Наставник за избор у звање доцента 
за ужу научну област Гинекологија и 

опстетриција
на одређено време 5 година, радно време краће 

од пуног (15 сати на Факултету)

21. Наставник за избор у звање доцента 
за ужу научну област Хирургија са 

анестезиологијом
на одређено време 5 година, радно време краће 

од пуног (15 сати на Факултету)
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22. Наставник за избор у звање доцента за 
ужу научну област Стоматологија (Дечја и 

превентивна стоматологија)
на одређено време 5 година, радно време краће 

од пуног (39 сати на Факултету)

23. Сарадник за избор у звање асистента 
за ужу научну област Општеобразовну и 

општемедицинску (Хумана генетика)
на одређено време 3 године, радно време краће 

од пуног (15 сати на Факултету)

24. Сарадник за избор у звање асистента 
за ужу научну област Микробиологија са 

имунологијом
на одређено време 3 године, радно време краће 

од пуног (15 сати на Факултету)
2 извршиоца

25. Сарадник за избор у звање асистента 
за ужу научну област Хирургија са 

анестезиологијом
на одређено време 3 године, радно време краће 

од пуног (15 сати на Факултету)

26. Сарадник за избор у звање асистента за 
ужу научну област Специјална едукација и 

рехабилитација
на одређено време 3 године, радно време краће 

од пуног (15 сати на Факултету)

27. Сарадник у настави за ужу научну област 
Медицинска рехабилитација

на одређено време 1 година, радно време краће 
од пуног (15 сати на Факултету)

28. Сарадник у настави за ужу научну област 
Интерна медицина (Кардиологија)

на одређено време 1 година, радно време краће 
од пуног (15 сати на Факултету)

29. Сарадник у настави за ужу научну област 
Интерна медицина (Гастроентерологија)

на одређено време 1 година, радно време краће 
од пуног (15 сати на Факултету)

2 извршиоца

30. Сарадник у настави за ужу научну област 
Физиологија

на одређено време 1 година, пуно радно време 
(40 сати на Факултету)

31. Сарадник у настави за ужу научну област 
Фармација (Фармацеутска и токсиколошка 

хемија)
на одређено време 1 година, пуно радно време 

(40 сати на Факултету)

32. Сарадник у настави за ужу научну област 
Специјална едукација и рехабилитација

на одређено време 1 година, радно време краће 
од пуног (15 сати на Факултету)

УСЛОВИ 1 - 4: VIII степен стручне спреме, научни степен 
доктора медицинских наука. Остали услови утврђени су 
чланом 64. став 9. Закона о високом образовању, Статутом 
Универзитета у Новом Саду, Правилником о ближим усло-
вима за избор у звање наставника Универзитета у Новом 
Саду, Статутом Медицинског факултета у Новом Саду и 
Правилником о изборима у звања наставника, сарадника и 
истраживача Медицинског факултета у Новом Саду.

УСЛОВИ 5: VIII степен стручне спреме, научни степен док-
тора хемијских наука. Остали услови утврђени су чланом 
64. став 9. Закона о високом образовању, Статутом Уни-
верзитета у Новом Саду, Правилником о ближим условима 
за избор у звање наставника Универзитета у Новом Саду, 
Статутом Медицинског факултета у Новом Саду и Правил-
ником о изборима у звања наставника, сарадника и истра-
живача Медицинског факултета у Новом Саду.

УСЛОВИ 6 - 10: VIII степен стручне спреме, научни степен 
доктора медицинских наука. Остали услови утврђени су 
чланом 64. став 7. Закона о високом образовању, Статутом 
Универзитета у Новом Саду, Правилником о ближим усло-
вима за избор у звање наставника Универзитета у Новом 
Саду, Статутом Медицинског факултета у Новом Саду и 
Правилником о изборима у звања наставника, сарадника и 
истраживача Медицинског факултета у Новом Саду.

УСЛОВИ 11: VIII степен стручне спреме, научни степен 
доктора медицинских наука - стоматологија. Остали усло-
ви утврђени су чланом 64. став 7. Закона о високом образо-
вању, Статутом Универзитета у Новом Саду, Правилником 
о ближим условима за избор у звање наставника Универ-
зитета у Новом Саду, Статутом Медицинског факултета у 
Новом Саду и Правилником о изборима у звања настав-
ника, сарадника и истраживача Медицинског факултета у 
Новом Саду.

УСЛОВИ 12: VIII степен стручне спреме, научни степен 
доктора техничких наука. Остали услови утврђени су чла-
ном 64. став 7. Закона о високом образовању, Статутом 
Универзитета у Новом Саду, Правилником о ближим усло-
вима за избор у звање наставника Универзитета у Новом 
Саду, Статутом Медицинског факултета у Новом Саду и 
Правилником о изборима у звања наставника, сарадника и 
истраживача Медицинског факултета у Новом Саду.

УСЛОВИ 13 - 21: VIII степен стручне спреме, научни степен 
доктора медицинских наука. Остали услови утврђени су 
чланом 64. став 5. Закона о високом образовању, Статутом 
Универзитета у Новом Саду, Правилником о ближим усло-
вима за избор у звање наставника Универзитета у Новом 
Саду, Статутом Медицинског факултета у Новом Саду и 
Правилником о изборима у звања наставника, сарадника и 
истраживача Медицинског факултета у Новом Саду.

УСЛОВИ 22: VIII степен стручне спреме, научни степен 
доктора медицинских наука - стоматологија. Остали усло-
ви утврђени су чланом 64. став 5. Закона о високом образо-
вању, Статутом Универзитета у Новом Саду, Правилником 
о ближим условима за избор у звање наставника Универ-
зитета у Новом Саду, Статутом Медицинског факултета у 
Новом Саду и Правилником о изборима у звања настав-
ника, сарадника и истраживача Медицинског факултета у 
Новом Саду.
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УСЛОВИ 23: VII/1 стручне спреме, завршен Природно 
- математички факултет - департман за биологију и еко-
логију, одсек микробиологија, студент докторских студија 
који је претходне нивое студија завршио са укупном про-
сечном оценом најмање 8 и који показује смисао за настав-
ни рад или магистар наука из научне области за коју се 
бира, коме је прихваћена тема докторске дисертације. 
Остали услови утврђени су чланом 72. Закона о високом 
образовању, Статутом Универзитета у Новом Саду, Стату-
том Медицинског факултета у Новом Саду и Правилником 
о изборима у звања наставника, сарадника и истраживача 
Медицинског факултета у Новом Саду.

УСЛОВИ 24 - 25: VII/1 стручне спреме, завршен Медицин-
ски факултет - смер општа медицина, студент докторских 
студија који је претходне нивое студија завршио са укуп-
ном просечном оценом најмање 8 и који показује смисао за 
наставни рад или магистар наука из научне области за коју 
се бира, коме је прихваћена тема докторске дисертације. 
Остали услови утврђени су чланом 72. Закона о високом 
образовању, Статутом Универзитета у Новом Саду, Стату-
том Медицинског факултета у Новом Саду и Правилником 
о изборима у звања наставника, сарадника и истраживача 
Медицинског факултета у Новом Саду.

УСЛОВИ 26: VII/1 стручне спреме, кандидат са завршеним 
академским студијама специјалне едукације и рехабилита-
ције, студент докторских студија који је претходне нивое 
студија завршио са укупном просечном оценом најмање 8 
и који показује смисао за наставни рад или магистар нау-
ка из научне области за коју се бира, коме је прихваћена 
тема докторске дисертације. Остали услови утврђени су 
чланом 72. Закона о високом образовању, Статутом Уни-
верзитета у Новом Саду, Статутом Медицинског факултета 
у Новом Саду и Правилником о изборима у звања настав-
ника, сарадника и истраживача Медицинског факултета у 
Новом Саду.

УСЛОВИ 27 - 30: кандидат са завршеним интегрисаним 
академским студијама медицине, који је интегрисане ака-
демске студије завршио са просечном оценом најмање 8. 
Остали услови утврђени су чланом 71. Закона о високом 
образовању, Статутом Универзитета у Новом Саду, Стату-
том Медицинског факултета у Новом Саду и Правилником 
о изборима у звања наставника, сарадника и истраживача 
Медицинског факултета у Новом Саду.

УСЛОВИ 31: кандидат са завршеним интегрисаним академ-
ским студијама фармације, који је интегрисане академске 
студије завршио са просечном оценом најмање 8. Остали 
услови утврђени су чланом 71. Закона о високом обра-
зовању, Статутом Универзитета у Новом Саду, Статутом 
Медицинског факултета у Новом Саду и Правилником о 
изборима у звања наставника, сарадника и истраживача 
Медицинског факултета у Новом Саду.

УСЛОВИ 32: кандидат са завршеним академским студијама 
специјалне едукације и рехабилитације, који је академске 
студије завршио са просечном оценом најмање 8. Остали 
услови утврђени су чланом 71. Закона о високом обра-
зовању, Статутом Универзитета у Новом Саду, Статутом 
Медицинског факултета у Новом Саду и Правилником о 
изборима у звања наставника, сарадника и истраживача 
Медицинског факултета у Новом Саду.

ПОСЕБАН УСЛОВ: Кандидати који конкуришу за клиничке 
предмете и кандидати који конкуришу за тачку 26. и 32. 
подносе доказ да су у радном односу у установи која је 
наставна база Факултета.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да при-
ложи краћу биографију, фотокопију личне карте, дока-
зе о испуњености услова из конкурса - оверене копије 
диплома, за клиничке предмете доказ о радном односу у 
здравственој установи која је наставна база Медицинског 
факултета, списак радова и публикација (у два примерка), 
оригинал или фотокопије радова и публикација, доказе о 
њиховом објављивању. Доказ о некажњавању и доказе о 
педагошком искуству и позитивно оцењеној педагошкој 
активности прибавиће Медицински факултет службеним 
путем. Пријаве са документацијом подносе се Писарни-
ци Медицинског факултета у Новом Саду, улица Хајдук 
Вељкова број 3, Нови Сад са назнаком “за конкурс”. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Рок за 
пријављивање на конкурс је 15 дана од дана објављивања 
конкурса. Конкурс је објављен у публикацији “Послови” 
дана 24.6.2015. године.

ПАНЧЕВО

ОСНОВНА ШКОЛА 
„САВА ВЕЉКОВИЋ”

26354 Добрица, Светог Саве 408

Секретар школе
са 50% радног времена, на одређено време 

ради замене одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат за секретра школе треба да испуња-
ва следеће услове звање дипломирани правник - мастер 
или дипломирани правник који је стекао образовање на 
основним студијама у трајању од најмање четири године 
на Правном факултету државног Универзитета, предност 
- Универзитет у Београду, положен стручни испит за секре-
тара установе, правосудни испит или стручни испит за рад 
у органима државне управе, 5 година радног искуства на 
пословима секретара у образовним установама, поседо-
вање психичке, физичке и здравствене способности за 
рад са децом и ученицима, да кандидат није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања, држављанство Републике Србије, зна језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати уз 
пријаву на конкурс треба да доставе у оригиналу или ове-
реним фотокопијама, које нису старије од 6 месеци: доказ 
о стеченом одговарајућем образовању, доказ о положе-
ном стручном испиту за секретара установе, положеном 
правосудном испиту или положеном стручном испиту за 
рад у државној установи, потврду о радном искуству (ори-
гинал), извод из матичне књиге рођених на новом трај-
ном обрасцу, уверење о држављанству (не старије од 6 
месеци), радну биографију, лекарско уверење о поседо-
вању физичке, психичке и здравствене способности за 
рад са децом и ученицима (не старије од 6 месеци) тра-
жиће се накнадно за кандидата који буде изабран. Доказ 
да кандидат није осуђиван за горепоменута кривична дела 
прибавља установа, након доношења одлуке о избору. 
Пријаву са потребним прилозима кандидат треба у року од 
8 дана од дана објављивања конкурса да достави на адре-
су Основна школа ,,Сава Вељковић” 26354 Добрица, улица 
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Светог Саве 408, препорученом пошиљком или преда лич-
но у секретаријат школе. Ближа обавештења у вези са кон-
курсом могу се добити у школи. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се разматрати. Документација се неће 
враћати кандидатима који су се пријавили на конкурс.

ПИРОТ

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА 
ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА ПИРОТ
18300 Пирот, Ћирила и Методија 29

Наставник за избор у звање професора 
струковних студија за научну област 

Педагошке науке

Наставник за избор у звање професора 
струковних студија за научну област Ликовно 

образовање

Наставник за избор у звање професора 
струковних студија за научну област 

Филолошке науке

УСЛОВИ: Кандидати који се пријављују на конкурс поред 
општих услова треба да испуњавају услове предвиђене 
одредбама Закона о високом образовању („Сл. гласник 
РС“ бр. 76/05, 44/10 и др.), Статута школе и Правилника о 
условима начину и поступку избора у звања наставника и 
сарадника бр.229 - 3/2015 од 06.05.2015. године, у складу 
са препорукама Националног савета. За избор наставни-
ка у звање професора струковних студија: докторат наука, 
односно уметности из области за коју се бира, способност 
за наставни рад: позитивна оцена наставног рада добијена 
у студентској анкети или позитивна оцена јавног (приступ-
ног) предавања за кандидате који немају педагошког иску-
ства, најмање два рада објављена у домаћем научном или 
стручном часопису са рецензијама, учешће на научним и 
стручним скуповима, учешће на научним и стручним кон-
ференцијама, чланство у организационим одборима науч-
них и стручних скупова из домена струке регулисане чла-
ном 17. овог Правилника (научно - истраживачки, стручни 
и професионални допринос наставника), остварене актив-
ности бар у 3 елемента доприноса развоју високошколске 
установе из чл. 20 овог Правилника, за наставнике за поље 
уметности најмање 6 репрезентативних референци у ужој 
уметничкој области за коју се кандидат бира, у најмање три 
различите категорије (репрезентативне референце за сва-
ку уметничку област дефинисане су у допуни Стандарда за 
акредитацију студијских програма “Службени гласник РС”, 
бр. 106/2006, 112/2008). Изузетно из става 1. у звање про-
фесора струковних студија из поља уметности може бити 
изабрано лице које има високо образовање првог степена 
и призната уметничка дела која су знатно утицала на развој 
културе и уметности. Способност за наставни рад утврђени 
су Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“ 76/05 
и др.) и чланом 5. Правилника о условима начину и поступ-
ку избора у звања наставника и сарадника бр. 229-3/2015 
у складу са препорукама Националног савета. Уз пријаву 
на конкурс кандидати су дужни да поднесу: биографију са 
свим битним подацима, установа или предузеће где је кан-
дидат тренутно запослен и професионални статус; годи-
на уписа и завршетка високог образовања, универзитет, 
факултет, година уписа, научна област, година одбране и 
стечено научно звање, кретање у професионалном раду 

(установа, факултет, универзитет или фирма, трајање 
запослења и звање - навести сва звања), списак радова 
и сами радови, остале податке: о наставном раду, струч-
ном и професионалном доприносу; о ангажовању у развоју 
наставе и других делатности високошколске установе и 
доприносу локалној и широј заједници, доказе надлежних 
органа поводом чињенице да кандидат није правоснажном 
пресудом осуђен за кривично дело против полне слободе, 
фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска 
установа или примања мита у обављању послова у висо-
кошколској установи. Пријаве се подносе у року од 15 дана 
од дана објављивања конкурса, Високој школи струковних 
студија за образовање васпитача, Пирот, улица Ћирила и 
Методија 29. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узимати у обзир и разматрање.

ПОЖАРЕВАЦ

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА 
ОСНОВНА ШКОЛА 

„КРАЉ АЛЕКСАНДАР I”
12000 Пожаревац, Симе Симића 3

тел. 012/541-931

Оглас објављен у публикацији „Послови” бр. 622 
од 20.05.2015. године, поништава се у целости.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА 
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 

„ЉУБИЦА ВРЕБАЛОВ”
12000 Пожаревац, Вука Караџића 1

Оглас објављен 01.04.2015. године у публикацији 
„Послови” број 615, поништава се за радно место - 
Васпитач, на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана, са 72,5% од пуног рад-
ног времена, 2 извршиоца.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА 
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 

„ЉУБИЦА ВРЕБАЛОВ”
12000 Пожаревац, Вука Караџића 1

Оглас објављен 22.04.2015. године у публикацији 
„Послови” број 618, поништава се за радно место - 
Васпитач, на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана, са 72,5% од пуног рад-
ног времена, 2 извршиоца.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
”ЉУБИЦА ВРЕБАЛОВ”

12000 Пожаревац, Вука Караџића 1 
тел. 012/210-308

Сервирка
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: II степен стручне спреме, полуквалификовани 
радник, поседовање психичке, физичке и здравствене 
способности за рад са децом и ученицима, поседовање 
држављанства Републике Србије, да кандидат није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена 
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система обра-
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зовања и васпитања. Рок за пријављивање на конкурс је 
8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пот-
пуном пријавом сматра се пријава која садржи: доказ о 
држављанству Републике Србије (уверење о држављан-
ству или извод из матичне књиге рођених - оригинали или 
оверене копије), оверени препис или оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању. Пријаве треба посла-
ти на адресу: Предшколска установа “Љубица Вребалов” 
Пожаревац, улица Вука Караџића број 1, са назнаком  „за 
конкурс”. Ближе информације о конкурсу могу се добити 
код директора и секретара Предшколске установе “Љуби-
ца Вребалов” Пожаревац и преко телефона 012/210-308.

ПРОКУПЉЕ

ЕКОНОМСКА ШКОЛА 
18430 Куршумлија, Карађорђева 2

Шеф рачуноводства
на одређено време ради замене одсутне 

запослене

УСЛОВИ: дипломирани економиста - мастер или дипло-
мирани економиста који је стекао високо образовање на 
основним студијама у трајању од најмање 4 године. Кан-
дидат треба: да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима, да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чла-
ну 120. став 1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања, да има држављанство РС. Уз пријаву 
кандидати подносе: извод из матичне књиге рођених, уве-
рење о држављанству (оригинал или оверену копију), ове-
рену копију дипломе (уверења) о завршеној школи. Уколи-
ко кандидат није стекао образовање на српском језику у 
обавези је да достави доказ да је положио испит из српског 
језика по програму одговарајуће високошколске установе. 
Лекарско уверење се подноси пре закључења уговора о 
раду, уверење о неосуђиваности прибавља школа. Изабра-
ни кандидат по коначности одлуке заснива радни однос са 
пуним радним временом, на одређено време до повратка 
одсутне запослене са боловања. Рок за пријављивање је 8 
дана од дана објављивања. Пријаве са доказима о испуње-
ности услова подносе се на адресу школе.

УЖИЦЕ

ИСПРАВКА ОГЛАСА 
ВИСОКА ПОСЛОВНО - ТЕХНИЧКА ШКОЛА 

СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
31000 Ужице, Трг Светог Саве 34

тел. 031/512-013

Оглас објављен 10.06.2015. године за радно место: 
Сарадник у настави за ужу научну област Рачу-
нарско инжењерство и информатика, на одређено 
време од 1 године (на студијском програму Инфор-
мационе технологије - модул Информациони сис-
теми) 2”, исправља се за број извршилаца и треба 
да гласи: “1”.

ВРАЊЕ

ПУ “НАША РАДОСТ”
Бујановац, Вука Караџића бб

тел. 017/651-141

Извршилац на пословима јавних набавки
на одређено време до 12 месеци због повећаног 

обима посла

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава опште и посебне 
услове: да је држављанин РС, да има општу здравствену 
способност, да није осуђиван за кривично дело на безус-
ловну казну затвора у трајању од најмање шест месеци 
или кажњиво дело које га чине неподобним за обављање 
послова у Установи и стечено високо образовање на сту-
дијама другог степена, односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године и стечен академски 
назив дипломирани - мастер правник. Уз пријаву кан-
дидат подноси: диплому о стручној спреми, уверење о 
држављанству РС, а пре заснивања радног односа кан-
дидат је у обавези да достави и уверење о општој здрав-
ственој способности. Оглас остаје отворен 8 дана од дана 
објављивања у публикацији “Послови”. Пријаве слати на 
адресу: Предшколска установа “Наша Радост” Бујановац, 
ул. Вука Караџића бб, телефон 017/651-141 у року од 8 
дана од дана објављивања.

МУЗИЧКА ШКОЛА 
“СТЕВАН МОКРАЊАЦ”

17500 Врање
тел. 017/421-928

Директор школе
на период од четири године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које 
испуњава следеће услове: поседовање одговарајућег 
високог образовања из чл. 8. став 2. Закона о основама 
система образовања и васпитања (високо образовање 
стечено на студијама другог степена - мастер академ-
ске студије, специјалистичке академске студије или спе-
цијалистичке 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 музичке шко-
ле, педагога или психолога, поседовање дозволе за рад 
(лиценце), поседовање психичке, физичке и здравствене 
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способности за рад са децом и ученицима, поседовање 
држављанства Републике Србије, знање језика на којем се 
изводи образовно-васпитни рад, да кандидат није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена 
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, најмање пет година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања. Директор се бира на период од 
четири године. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узети у разматрање. Уз пријаву на 
конкурс кандидати треба да приложе: доказ о држављан-
ству (извод из матичне књиге рођених или уверење о 
држављанству), оверен препис/фотокопију дипломе о сте-
ченом образовању, оверен препис /фотокопију документа 
о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испи-
ту, потврду о радном искуству, прегед кретања у служби 
са биографским подацима (необавезно), доказе о својим 
стручним и организационим способностима (необавезно). 
Ближе информације о конкурсу могу се добити код секре-
тара школе и преко телефона 017/421-928.

ЗРЕЊАНИН

ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ 
“МИХАЈЛО ПУПИН”

23000 Зрењанин, Ђуре Ђаковића бб

Сарадник у звање асистента за ужу научну 
област текстилно одевне науке
на одређено време од три године

УСЛОВИ: студент докторских студија, који је претходне 
нивое студија завршио са укупном просечном оценом нај-
мање 8 и који показује смисао за наставни рад. Пријаве са 
прилозима (докази о испуњавању услова конкурса, био-
графија, оверене фотокопије диплома о одговарајућем 
академском звању, списак објављених научних и струч-
них радова, књиге и саме радове подносе се Факултету у 
року од 8 од дана објављивања у публикацији “Послови” 
на адресу: Технички факултет “Михајло Пупин” Зрењанин, 
Ђуре Ђаковића бб - за конкурс. Контакт телефон: 023/550-
501.

Наука и образовање

Посао се не чека, 
посао се тражи

Први
утисак је нај-

важнији-
будите

испред свих

www.nsz.gov.rs
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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

Занима ме шта ми све треба од до-
кумената да се пријавим за здравст-
вено осигурање. Имам 23 године, на-
пустио сам факултет који сам похађао. 
Имам извађену радну књижицу. Шта 
ми је све потребно?

Евиденција незапослених НСЗ више не 
игра улогу у доказивању и остваривању 
права на здравствену заштиту - не издајемо 
више ни потврде за здравствене књижице 
да су лица на евиденцији (наравно, изузе-
так су корисници новчане накнаде, али то 
овде није случај).

Ово је питање за Републички фонд за 
здравствено осигурање ( РФЗО), јер они цене 
испуњеност услова за осигурање по неком 
од основа предвиђених њиховим прописом. 
Саветујемо се да се обратите надлежном 
фонду здравства у општини, а за све што се 
тиче осигурања по неком основу (запосле-
ни, пољопривредници и остали) - надлеж-
ном фонду ПИО.

На сајту РФЗО се каже да њихови оси-
гураници право на здравствену заштиту 
остварују на основу оверене здравствене 
књижице. Здравствена књижица добија 
се приликом пријаве на здравствено оси-
гурање у надлежној филијали, односно 
испостави РФЗО. Права из здравственог 
осигурања лица остварују на подручју фи-
лијале на којој имају пријављено пребива-
лиште, а здравствену књижицу им издаје и 
оверава надлежна испостава, односно фи-
лијала Републичког завода за здравствено 
осигурање, према пребивалишту.

Права из здравственог осигурања, по 
основу незапослености, могу остварити:  
лица која имају право на новчану накнаду 
по основу незапослености, према прописи-
ма о запошљавању, као и незапослена лица 
и друге категорије социјално угрожених 
лица чији су месечни приходи испод при-

КАКО ДО ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА
хода утврђених у складу са овим законом 
(члан 22. став 1. тачка 9. Закона о здравстве-
ном осигурању). Наиме, незапослена лица, 
која нису корисници новчане накнаде, имају 
право на здравствено осигурање, само под 
условом да њихов месечни приход, по чла-
ну породице незапосленог лица, не прелази 
износ минималне зараде у нето износу, ут-
врђене у складу са прописима о раду, у ме-
сецу подношења пријаве.

 На сајту РФЗО стоји и да је докумен-
тација потребна за утврђивање својства оси-
гураника за незапослено лице које не прима 
новчану накнаду, социјално угрожено лица, 
избегло, односно прогнано лице коме је на-
длежни републички орган утврдио статус 
избеглог, односно прогнаног лица из бивших 
република СФРЈ са боравиштем на терито-
рији Републике Србије следећа: 

1. Изјава о приходима за утврђивање 
цензуса

2. Фотокопија личне карте подносиоца 
изјаве и чланова породице (лична карта на 
увид);

3. Доказ о висини свих месечних прихо-
да за сваког члана породице, који се прила-
же уз изјаву: 

- Да би се здравствено осигурање грађа-
нима финансирало из буџета Републике 
Србије, неопходно је да месечни износ при-
хода не прелази висину цензуса за стицање 
својства осигураног лица. Висину цензуса 
за својство осигураног лица споразумно су 
прописали министар здравља и министар за 
социјална питања.

 Лицима која живе сама здравствено 
осигурање се финансира из буџета, уколи-
ко њихов месечни приход не прелази износ 
нето минималне зараде у Републици увећан 
за 30 одсто. Подробније информације може-
те добити на http://www.rfzo.rs/index.php/zdr-
knjizice.
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АКТУЕЛНО   Пожега је град у коме се матуранти вероватно најбрже запошљавају

ПРАКСОМ БЛИЖИ ПОСЛУ

Транзиција је многе у Србији оставила без посла па и Добросава Јефтовића 

УЗ РУЖЕ И ПОСАО ЦВЕТА
Просто сам се смирио и схватио да је једино, право решење да будем самосталан – 

објашњава економиста из Краљева

Посао у предузећу “Инмолд” или стипендије те фирме за студије машинства 
добило тридесетак младих људи  

Пожега је град у коме се матуранти вероватно најбрже  запошљавају и најбољи су пример дуалног образовања. Зах-
ваљујући сарадњи Техничке школе и добро развијеног металског сектора, ученици се школују за занимања потребна 
привреди, имају организовану праксу, стипендије и брзо дођу до зараде. Тако машински техничари за компјутерско 
управљање и мехатроничари могу да бирају – преноси Радио телевизија Србије. 

Посао у предузећу “Инмолд” или стипендије те фирме за студије машинства добило је тридесетак младих. “Инмолд “ је 
једна од водећих домаћих фирми у конструисању и производњи роботизованих система и алата, а сваки од њих уз редовну 
наставу има и одговарајућу праксу. Ове године стасала је и прва генерација матураната пожешке Техничке школе коју посао 
већ чека.

- За десетак дана узимам диплому средње школе и одмах почињем овде да радим. Овде долазим већ три године на 
праксу, упознао сам и колеге и како се ради. Четврту годину сам завршио ванредно – објашњава Милун Јездић, матурант 
Техничке школе док Немања Матићевић, машински техничар за компјутерско управљање објашњава да ће ускоро пријем-
ни на Машинском факултету у Београду који планира да упише. Биће један од студената ове фирме.

Одлазак на факултет из ових хала омогућен је свима који желе да напредују, а фирма која извози у западну Европу, Ка-
наду и САД има годишњи обрт од шест милиона еура само у овој години.У образовање је уложила сто петнаест хиљада евра.

- Добијате ове момке који су овде били скоро четири године који знају све, од најелементарнијих ствари до доста сложе-
них ствари. Када би њих поставили да раде и оне који никада нису били овде, то је разлика као небо и земља – каже Горан 
Јанковић, директор „Инмолд Пласта“.

Настава се одвија и у Школском центру савремених технологија опремљеним управо уз помоћ ове фирме као и локалне 
самоуправе и ГИЗ-овог програма.

Овде је примењен принцип да се право из школске клупе иде на радно место. Прошле су четири године од када је крену-
ла прва генерација и на сву срећу имамо примере да је чак и без дипломског, власник фирме решио да прими своје стипен-
дисте на посао – каже Владан Веснић, професор Техничке школе Пожега.

Високошколци иначе чине готово једну трећину од сто шездесет запослених у „Инмолду“, а усавршавање је за све за-
послене омогућено и бесплатним семинарима, студијским путовањима као и курсевима. Ова, и још пар пожешких фирми, 
Техничкој школи стипендирале су стотину ученика и што је најважније, многи од њих су већ на својим радним местима.

Стопа незапослености је велика 
али неки људи просто не чекају 
посао већ сами себи стварају 
шансе. Такав је пример и Добро-

сава Јефтовића, економисте који је по-
чео да се бави производњом ружа. 

Транзиција у Србији је оставила 
без посла и раднике и интелектуалце 
тако да је свако морао да се снађе како 
уме или мора. 

Добросав Јефтовић економиста из 
Краљева каже да је имао и мало среће 
да споји љубав према послу која му се и 
исплати. Утрину и још две локације ис-
крчио је и почео сасвим случајно да се 
бави производњом ружа. Осим добити 
која није стигла одмах открио је ново-
настали посао и као релаксацију.

- Не мислим да је било тешко јер 
сам то волео да радим – каже Добросав 
Јефтовић. Просто сам се смирио, ос-
лободио сам се од свих тих друштвених 
баласта. Схватио сам да је једино право 
решење да будем самосталан.

Јефтовић је временом учио тех-
нологију гајења тако да данас има око 

5000 садница у шест варијатета јер 
нема претерану амбицију да шири по-
сао превенствено због пласмана. Ипак 
и овако скромно пословање омогућило 
је да са супрогом Лидијом, која је као 
банкар такође остала без посла обезбе-
де егзистенцију и школују децу. 

- Уопште немам потребу за неким 
већим послом тако да обим који имам 
са овим садницама и 
овом ружом резицом 
могу да пласирам соп-
ственом продајом. Савет 
је схватити да се увек 
може наћи неки посао 
који обезбеђује егзис-
тенцију. У овом послу 
не треба много вештине, 
треба доста рада и воље 
али прво љубави како би 
био успешан – сматра 
Добросав.

Како је већ пар го-
дина на тржишту купци 
су га упознали тако да 

су испоруке сигурне. На краљевачкој 
пијаци је такође присутан, ипак каже, 
криза је све већа али одустајања нема. 

Пре 35 година ружама је освојио 
срце супруге Лидије па у његовом слу-
чају руже сматра личном судбином. 
Када се заврши сезона резница ружа 
Добросав креће са јесењом продајом 
садница. Уз руже и посао цвета.
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Весна Данић

Организована је тромесечна обука за све раднике из Кикинде, коју финансира локална 
самоуправа, а по завршетку обуке биће им понуђени уговори о раду. Током обуке, 
радници примају накнаду и обезбеђен им је бесплатан превоз до фабрике и назад

У фабрици „Тиса Аутомотив“ прошле недеље запослено 
је 18 особа које су претходно завршиле обуку за рад у но-
восадском Едукативном центру. У циљу смањења броја не-
запослених у кикиндској општини, представници локалне 
самоуправе, у сарадњи са филијалом Националне службе за 
запошљавање-Филијале у Кикинди, покренули су програм 
за ангажовање радника у сенћанској фабрици „Тиса аутомо-
тив“, која се бави производњом каблова за аутоиндустрију.

Како је истакао председник Општине Павле Марков 
на конференцији за новинаре, са руководством ове фабрике 
је договорено да до краја године око 100 наших суграђана 
добије посао, а постоји могућност да у наредном периоду тај 
број буде и већи.

- Организована је тромесечна обука за све раднике из 
Кикинде, коју финансира локална самоуправа, а по завршет-
ку обуке биће им понуђени уговори о раду. Током обуке, рад-
ници примају накнаду и обезбеђен им је бесплатан превоз 
до фабрике и назад. Један од главних циљева ангажовања 
локалне самоуправе у овом програму је решавање незапос-
лености, али и могућност да покажемо да Кикинда има капа-
цитета за отварање оваквог погона  - рекао је Павле Марков.

Директор сенћанске фабрике „Тиса аутомотив“ Акош 
Барна нагласио je да ова фирма која послује у оквиру мађар-
ске компаније „Тиса ципо“ отворена септембра прошле годи-
не и тренутно запошљава 360 радника.

- Успели смо да убедимо наше партнере да дођу у Србију, 
јер смо обезбедили добре услове и квалитетну радну снагу. 
Наша су правила да се сваки радник обучава три месеца и 

након тога нудимо дугорочне уговоре. Током обуке, радници 
добијају накнаду од 900 динара дневно, а када буду заснова-
ли радни однос имаће минималну зараду увећану 10 одсто за 
редовитост на раду, као и део који остваре кроз норму- рекао 
је Акош Барна и додао да је његова фирма у фази докази-
вања, али да је већ сада јасно да амерички партнер размиш-
ља о проширењу капацитета.

Директорка кикиндске филијале НСЗ Јелена Митровић 
навела је да се тренутно обучавају две групе радника који су 
прво прошли теоријски део обуке, како би се видело да ли су 
заинтересовани за овакву врсту посла.

- Интересовање је велико, у првој групи имамо 81 рад-
ника, док је на чекању њих 90. Послодавац није постављао 
услове ни по питању полне, ни старосне структуре, а није 
било битно ни радно искуство на оваквим пословима. Наши 
суграђани се могу и даље пријављивати за обуку у Филијали 
Кикинда, где ће добити све потребне информације - казала 
је Митровићева.

Према њеним речима, радни услови у сенћанској фаб-
рици су изузетно добри, ангажовани радници су задовољни, 
а посебно је важно да сви кандидати имају могућност на-
предовања, као и да заснују радни однос на неком од боље 
плаћених послова.

Већина предузећа која су учествовала на Сајму запошљавања који је 14. маја организовала Национална служба за за-
пошљавање, завршавају потребну документацију за пријем радника. На основу понуђених радних места очекује се да 
посао ускоро добије 230 Борана. 

Највише места очекује се у продајним објектима Текијанке из Кладова која је расписала конкурс за 50 радних мес-
та у Бору. За 50 радних места у Текијанки, пријавило се готово 700 кандидата. У филијали Националне службе за запошља-
вање у Бору почео је први круг разговора са кандидатима. Отварање првог, од четири продајна објекта колико је планирано 
да се отвори у граду бакра, очекује се 6. августа.

АКТУЕЛНО   Нова радна места у сенћанској фабрици „Тиса аутомотив“

ПОСАО ЗА 100 КИКИНЂАНА

Резулатати Сајма запошљавања у Бору 

РАДНА МЕСТА ЗА 230 БОРАНА
На основу понуђених радних места очекује се да посао ускоро добије 230 Борана. 

Текијанка из Кладова расписала конкурс за 50 радних места у Бору

 РАДЕ КАБЛОВЕ ЗА „ВОЛВО“

  Средином прошле године, фабрика је отворена у халама 
пропале текстилне индустрије „Сентекс“, у оквиру логис-
тичког центра „Пхиња“ ДОО из Суботице, које су узете у 
закуп. Власник их је реконструисао и модернизовао, што 
је био један од захтева партнера из Мађарске. Тада је 
објављено и да ће „Тиса аутомотив“ почетком 2016. упос-
лити између 1.000 и 1.300 радника. У погону у Сенти раде 
се компоненти за потребе шведског „Волвоа“, америчке 
корпорације „Леар“ и многих других компанија.
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“Осим коришћења биомасе као 
енергента, треба видети и могућност 
запошљавања људи односно развоја 
малих предузећа који могу да произво-
де део опреме за искоришћење биомасе 
и то је комбинација која дефинитивно 
води ка добитку”, каже проф. др Ду-
шан Гвозденац, консултант на пројек-
тима у областима енергетике у Србији 
и иностранству

Међународна конференција под 
називом “Промовисања обновљивих 
извора енергије биомаса у пољоприв-
реди” одржана је током 82. Пољоприв-
редног сајма у Новом Саду са циљем да 
се отвори дијалог о производњи и упо-
треби биомасе од стране пољопривред-
них произвођача као и да  се презентују 
модели добре праксе из иностранства 
који се могу применити и код нас. 

Горан Васић, директор Гаранцијс-
ког фонда АП Војводине том приликом 
истакао је да су приручници нека врста  
водича, који је резултат рада наших и 
стручњака из Немачке.

“Они треба да помогну банкарима, 
финансијерима, понуђачима опреме 
али и самим потенцијалним инвестито-
рима да лакше разумеју тему и да могу 
да направе сопствену финансијску кал-
кулацију да виде колико ће уштедети и 
на тај начин што ће ући у нову инвести-
цију” нагласио је Васић.

На конференцији је било речи и о 
пројектима везаним за биомасу који 
су финансирани из фондова ЕУ. Један 
од њих је и Биорес пројекат у реали-
зацији Националне асоцијације за 
Биомасу СЕРБИО, који за циљ има ус-
постављање шест логистичких центара 
за дрвну биомасу у Србији, Хрватској и 
Бугарској.

“Основни циљ логистичких цента-
ра је да на пример окупе понуду биома-

се на једном регионалном подручју ре-
цимо од власника приватних шума који 
имају расцепкане ситне поседе, такође 
од мањих пилана, мањих прерађивача 
дрвета и да ту понуду Биомасе пласи-
рају и даље да ли кроз даљу прераду 
у брикет, пелат, остале енергенте на 
бази дрвета или кроз као дрвну сечку 
до крајњих корисника као што су топ-
лане или електране”, казао је Војислав 
Милијић из Национална асоцијација 
за биомасу СЕРБИО.

Са констатацијама о изузетно 
финансијској оправданости биомасе, 
слаже се и проф. др Душан Гвозденац, 
који већ више од 25 година предаје на 
Факултету техничких наука (ФТН) у 
Новом Саду и око 20 година ради као 
консултант на пројектима у областима 
енергетике у Србији и иностранству.

“Ако имате гориво које је прилич-
но јефтино, имате га у изобиљу, а кад 
кажем прилично јефтин, значи јефти-
нији од фосилних горива, онда је права 
штета не искористити то гориво. Ми у 
Војводини имамо доста обновљивих из-
вора енергије, а поготово ових из агри-
културе и не видим зашто то не би више 
користили.

У односу на друге изворе енер-
гије, биомаса заузима водећа места 
у Србији. Технолошки смо спремни, 
само је потребно да се организујемо и 
сачекамо државу да увиди потенцијал 
овог горива”, наводи проф. Гвозденац и 
додаје , да држава треба да уложи у ко-
ришћење обновљивих извора енергије 
па између осталог и биомасе јер ће се 
то врло брзо и вратити.

“Посебно бих истакао да осим ко-
ришћења биомасе као енергента, тре-
ба видети и могућност запошљавања 
људи односно развоја малих предузећа 
који могу да производе део опреме за 

искоришћење биомасе. То је комбина-
ција која дефинитивно води ка добит-
ку”, закључује проф. Гвозденац.

Први кораци ка имплементацији 
обновљивих извора су начињени. По-
четком маја потписана је кредитна ли-
нија са пет банака са територије наше 
земље који су у сарадњи са Гаранцијс-
ким фондом Војводине припремили 
наменску кредитну линију за финан-
сирање пројеката везаних за биомасу и 
набавку опреме потребне за њену пре-
раду, а све у циљу производња енергије. 
Оне су захваљујући гаранцијама Гаран-
цијског фонда одобриле кредите са ка-
матним стопама нижим од класичних 
комерцијалних кредита, а њихова мак-
симална вредност је 5,95 одсто на ме-
сечном нивоу.

“Ово је жеља да створимо финан-
сијске услове како би пре свега наши 
фармери размишљали да користе са 
својих поља биомасу за сопствене енер-
гетске потребе. Ми смо на овој конфе-
ренцији приказали позитивне приме-
ре коришћења биомасе за, на пример, 
грејање пластеника. Приликом узгоја 
живине позната је чињеница да се мо-
рају вијати живинарници, чак и про-
изводња свиња захтева да ти свињци 
буду зими грејани, а лети хлађени како 
би се месо производило у складу са 
Европским стандардима”, истакао је 
директор Гаранцијског фонда АП Војво-
дине Горан Васић.

Да би се пољопривредни про-
извођач квалификовао за ову врсту 
кредита, потребно је да буде власник 
регистрованог пољопривредног га-
здинства, да има мање од 70 година 
живота и пребивалиште на тероторији 
Војводине. Уз то вредност пројекта за 
које се средства потражују мора бити 
од 5.000 до 250.000 евра.

АКТУЕЛНО   Производња и употреба биомасе

Ако имате гориво које је прилично јефтино, имате га у изобиљу, а кад кажем прилично 
јефтин значи јефтинији од фосилних горива, онда је права штета не искористити га, 

каже проф. др Душан Гвозденац

ШАНСА КОЈУ ТРЕБА 
ИСКОРИСТИТИ
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Навикли смо да овакве вести 
стижу из развијенијих земаља, 
али у Пожеги се појавио шеф 
који може да нам осветла образ! 

Власник пожешке “Прехране” Миле 
Вукојичић породичним пакет- аран-
жманом мотивише запослене. Тако 
пословођа продавнице “Прехрана” у 
Ужицу Весна Лазић размишља ових 
дана где са својом породицом да оде на 
летовање у иностранство.
Она, како пише “Политика”, може да 
бира да ли ће отићи на грчко, турско 
или црногорско приморје, а цео по-
родични пакет аранжман фирма ће 
јој платити.

Наиме, овог лета, Весну и још девет 
вредних радника трговине “Прехра-
на”, власник и директор Миле Ву-
којичић награђује бесплатним од-
мором по избору и то за све чланове 
породица.

“Захвална сам директору што нам 
је то омогућио. Његов однос према 
запосленима, за разлику од других 
трговина ужичког краја где сам ра-
дила, заиста је коректан. Исто ће вам 
рећи и моје колеге”, рекла је кратко 
Весна, у покрету, да муштерије не 
чекају.

Седиште фирме “Прехрана” налази 
се у Пожеги, ту им је и велепродаја, а 
имају четири супермаркета у општи-
нама овог региона. У тих пет радних 
јединица има 130 запослених.

Сам Миле Вукојичић, власник тр-
говине основане пре две и по деце-
није, каже да је веома важан однос 
према сваком раднику. “Настојим 
да запослени буду задовољни. Плате 
су без дана кашњења, а сигурно су 
међу највећим у трговинским фир-
мама. Сваког Божића, од оснивања 
предузећа, запосленима исплаћује-
мо “тринаесту плату”. Она је углав-
ном на нивоу месечне зараде, некад 
мања, али никад испод половине”, 
каже Вукојичић.

У “Прехрани” је годишњи одмор сви-
ма 21 радни дан, а свим радницама 
породиљама загарантовано је радно 
место. Слање породица радника не 
летовање у овој фирми практикује се 
неколико последњих година.

“У жељи да мотивишем запослене, 
бирам по двоје најбољих из сваке 
радне јединице, десеторо укупно, 
па летовање њихових породица уп-
латим у агенцијама. Следеће године 
наравно, на ред долазе други радни-
ци, да што више њих буде обухваће-
но. Желим да се запослени осећају 
као део једне породице, а они ми ова-
кав однос вредним радом враћају”, 
каже Вукојичић за „Политку“. 

„Прехрана” је успешна трговинска 
фирма из Пожеге, са четврт века 
дугом традицијом, велепродајом и 
четири супермаркета у овом крају. 
Има 130 запослених, а ускоро треба 
да упосли још педесетак у Пожеги и 
Ивањици, ако надлежни у пожешкој 
општини издају дозволу за проши-
рење пословног простора, на коју 
чека већ шест година.

Хвале власника фирме радници, 
веле да плате даје увек без дана 
кашњења. Коректно се односи према 
запосленима, годишњи одмор свима 
им је 21 радни дан, све раднице по-
родиље, а тренутно их је десет на по-
родиљском одсуству, имају загаран-
товано радно место... Прошле године, 
у време кад готово нико не запошља-
ва, Вукојичић је огласио да тражи 23 
радника за тек отворен супермаркет 
у Ужицу.

“Интересовање је било велико, око 
400 кандидата разних струка се 
пријавило. Већином средњошкола-
ца, али и 15 са завршеним факул-
тетом, највише с учитељским и ма-
шинским. Са сваким сам попричао, 
при чему ми образовање није било 
пресудно. Током разговора приме-

тио да су поједини кандидати са 
средњом школом деловали способ-
нији, одлучнији и предузимљивији 
него неки са завршеним студијама. 
Али кад је личност способна, па је 
још и факултетску диплому стекла, 
е таква предњачи над свима”, каже 
Вукојичић, који је међу 23 примље-
них изабрао и троје је с факултетом.

На наше питање – иде ли баш да 
професор енглеског ради на каси а 
инжењер шумарства гура колица , 
газда „Прехране” каже да у томе не 
види у томе проблем: 

“То што ови образовани људи не раде 
у својој струци је шире друштве-
но питање. Моје је право да бирам 
најбоље. Један од тих најбољих, Ми-
хаило Боровић напомиње да је као 
шумарски инжењер-бујичар од 2007. 
године узалуд чекао посао за који се 
школовао.

“Било је конкурса, али се увек при-
мало преко политичких странака. 
Ни онолике поплаве и бујице про-
шлог пролећа нису вределе да ме 
неко ангажује. Помислио сам: кад 
се тад нисам запослио нећу никад. 
Ожењен сам, отац бебе, борба је љута 
да се преживи. Јавио сам се на оглас 
„Прехрану”, примљен сам и нисам се 
покајао. Наравно, надам се каквом 
запослењу у струци, али није ни ова-
ко лоше “, вели Боровић.

АКТУЕЛНО   Власник пожешке „Прехране” породичним пакет-аранжманом мотивише 
запослене

ГАЗДА ПЛАЋА ЛЕТОВАЊЕ
Слање породица радника не летовање у овој фирми практикује се неколико 

последњих година. Сваког Божића, од оснивања предузећа, запосленима 
исплаћујемо “тринаесту плату”,она је углавном на нивоу месечне зараде, некад 

мања, али никад испод половине - каже Миле Вукојичић
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ЕКОНИМИЈА   Радна акција државних службеника  Црне Горе

ЗА ДВА САТА МИНИСТАРКА НАБРАЛА ДЕСЕТ ГАЈБИ  

Протест стотине полицајаца, ватрогасаца и затворских чувара на улицама Софије 

НЕЋЕ У ПЕНЗИЈУ СА 53 ГОДИНЕ
Према подацима Светске банке, 2050. године, само један од двоје становника Бугарске биће радно способан

Црногорска министарка рада и социјалног старања Зо-
рица Ковачевић убрала је на подгоричким Плантажама 
десетак гајби брескви за око два сата. На иницијативу Кова-
чевићеве, на Плантажама је брескве брало око 200 запосле-
них из Министарства рада и социјалног старања, Фонда ПИО, 
Центра за социјални рад, Завода за запошљавање и још не-
колико јавних институција. Циљ је да се подстакну људи за 
сезонске послове бербе.

У јавности је било примедби да су услови за рад на План-
тажама лоши, да су дневнице ниске, те да берачи воћа не 
могу зарадити ни два евра дневно. На Плантажама тренутно 
ради више од 400 сезонаца. Ковачевићева је након двоча-
совне бербе казала да ће све што су зарадили бити исплаћено 
сезонцима са севера, а исто су саопштили и из Министарства.

“Целокупна активност запослених у јавним институ-
цијама је била на волонтерској основи, тако да компанија 
није исплаћивала никакву накнаду за овај рад”, одговорили 
су из “Плантажа”.

Из “Плантажа” је одговорено да је у среду брескве брало 
око 180 запослених у државној служби. Појаснили су да је од 

6 до 8 сати ујутро убрано око 520 гајби брескви, односно око 
1.800 килограма, и да је и уређено 115 редова винове лозе. С 
обзиром на то да је гајба брескви 18 центи, а ред винограда 
1,5 евра, акцијаши су зарадили око 266 евра.

Брескве брало око 180 запослених у државној служби. За два сата убрано око 520 гајби 
брескви и уређено 115 редова винове лозе

Стотине полицајаца, ватрогасаца и затворских чувара, изашло је на улице бугарске престонице и позвало владу да 
преиспита план о подизању границе за пензију.

Око 1.000 полицајаца из целе земље састало се у центру Софије, носећи националне заставе и бубњеве и захтевајући 
да прође период од три године пре него што закон о новој граници за одлазак у пензију - 52 године и 10 месеци - ступи на 
снагу. Они сада могу да добију државну пензију најраније у средњим 40-им годинама.

Овај протест је први већи изазов за владу десног центра премијера Бојка Борисова, која треба да реши проблеме у 
јавном сектору, како би обезбедила раст и побољшала животни стандард у најсиромашнијој чланици ЕУ.

Влада је прошлог месеца одобрила план да граница за одлазак у пензију буде померена, а услови за превремено пен-
зионисање ограничени, у настојању да обезбеди новац за пензионере.

Одлазак младих из Бугарске, од пада комунизма у тој земљи 1989. довео је до тога да је пензиони систем прогутао 
37,5 одсто буџета, за 12,8 одсто више него 2003. године.Бугарска популација опала је за петину од 1990. и сада броји 7,25 
милиона становника. Према подацима Светске банке, 2050. године, само један од двоје становника Бугарске биће радно 
способан, пренео је Ројтерс.

Рекордер по заради у Репубилици Српској у прошлој 
години, био је Бањалучанин који је издавањем некретнина 
инкасирао 12,15 милиона конвертибилних марака (КМ), од-
носно 6,39 милиона евра. Листа Пореске управе РС на којој се 
налази 10 највећих износа пријављеног опорезивог дохотка 
у прошлој години показује да је издавање некретнина упра-
во био најуноснији посао, преноси “Глас Српске”.

 Како се и очекивало, као најбоље место за добру за-
раду показала се Бањалука из које долази половина имена 
са листе Пореске управе. Друго место по висини дохотка 
пријављеног Пореској управи заузео је самостални преду-
зимач из Челинца с годишњим приходом од 3,16 милиона 
КМ, а трећи је Бањалучанин из исте бранше са 2,98 милиона 
КМ. На листи се налази шест милионера, а свих 10 је прошле 
године инкасирало више од пола милиона марака.

У Албанији је у првом кварталу ове године највећи 
број запослених, њих 41,1 одсто узраста од 15 до 64 
године, радио у пољопривредном сектору, објавио је 
албански Национални институт за статистику (ИН-

СТАТ) у Кварталном прегледу радне снаге.
 Према ИНСТАТ-овом извештају, 22,6 одсто запослених 

грађана Албаније радило је у првом кварталу у услужном 
сектору, укључујући трговину на велико и мало, ауто-серви-
се, хотеле и ресторане, транспорт, комуникације, монетарно 
и финансијско посредовање, промет некретнинама, преноси 
албанска нновинска агенција АТА.

У производњи је у првом тромесечју 2015. било ангажо-
вано 9,0 одсто од укупног броја запослених. Како се наводи, 
запосленост је на годишњем нивоу порасла за 10,6 процена-
та у односу на први квартал 2014. године.

У ПОЉОПРИВРЕДИ РАДИ 41 
ОДСТО ЗАПОСЛЕНИХ

АЛБАНИЈА РЕПУБЛИКА СРПСКА

ОД ИЗДАВАЊА НЕКРЕТНИ-
НА 6,3 МИЛИОНА ЕВРА
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Старење становништва и лоше демографске перспек-
тиве представљају глобални економски проблем. У 
последњих пола века годишњи просечни раст ста-
новништва планете од 1,6 одсто подстакао је снажно 

повећање расположиве радне снаге и убрзани раст БДП у 
многим земљама у развоју. И у нашој земљи све до осамде-
сетих раст броја запослених био веома снажан. Податак да 
је упетостручен број радника у непољопривредном сектору 
Србије између 1950. и 1989. је задивљујући.

Међутим, како се раст становништва снажно успорава, 
просечан годишњи раст запослености у земљама у развоју 
се очекује да опадне на 0,4 процента (са 1,9). Демографски 
допринос економији ће снажно ослабити са негативним по-
следицама по БДП, чији ће раст успорити за једну трећину у 
наредних пола века. Још већи проблем је опадање удела рад-
но способног становништва. Ипак, ако би се нашли начини да 
се убрза годишњи раст продуктивности у земљама у развоју 
(са 2,8 на 4,4  одсто), онда би се у потпуности надокнадио 
негативан ефекат демографских промена.

Србија има много неповољнију демографску структуру 
од земаља у развоју , сличну развијеним земљама. Удео рад-
не снаге снажно пада, док се истовремено смањује и укупна 
популација, и то за пола процента просечно годишње. Зах-
ваљујући томе, односно последичној све мањој расположи-
вости радне снаге, Србија би могла да уз скроман просечни 
привредни раст од 2 одсто годишње, већ двадесетих година 
овога века стопу незапослености сведе испод просека ЕУ - 
објашњава за Вечерње новости економиста Горан Николић.

У периоду 1955-2011. Србија је остварила скроман раст 
БДП од 2,3 одсто, уз раст запослености од 1,6 одсто и раст 
продуктивности рада од само 0,7 процента, просечно го-

дишње. Брз послератни економски развој Србије постигнут 
је индустријализацијом и електрификацијом. Већ почетком 
шездесетих година удео индустрије у БДП-у је надмашио 
удео пољопривреде. Седамдесетих је знатно успорен раст 
продуктивности да би у последње две деценије 20. века он 
био изразито негативан.

Продуктивност рада у Србији расла је чак 5 одсто про-
сечно од 2000, што је веома висока стопа (у регионалним 
оквирима, а и најбржа у домаћој историји). Нажалост, то је 
последица изузетно ниске продуктивности из 2000. и таласа 
отпуштања радника (процењује се да је 2000. вишак упосле-
них износио чак 1,4 милиона). У ствари, радило се о томе да 
су годинама кумулирани реални вишкови запослених поче-
ли да губе посао, и чини се да су радници из фамозних 500 
предузећа која још чекају „реструктурирање“ последња кла-
па у том непријатном филму.

Продуктивност у прерађивачкој индустрији се чак 
удвостручила од 2000, али тако што је запосленост препо-
ловљена, а производња фактички стагнирала. Број радника у 
српској индустрији, са енергетиком и рударством, на почет-
ку 2015. је 362.000, колико је износио и крајем педесетих (а 
било их је милион 1990).

У наредним годинама постоји значајан простор за раст 
продуктивности, и то кроз усвајање приступа који су већ 
били успешни на другим местима (пре свега, на Западу), са 
новим технолошким, оперативним и пословним иновација-
ма. 

Нпр. у малопродаји, земље у развоју би могле да уд-
воструче продуктивност до 2025, углавном кроз усвајање 
савремених формата продавница, као што су супермаркети 
и хипермаркети, који су најмање три пута продуктивнији од 
традиционалних малих продавница. Индикативно је да Ср-
бија и даље има мањак великих малопродајних објеката у 
односу на платежну моћ популације. Многе земље могу по-
бољшати ефикасност у производњи хране кроз механизацију 
пољопривреде, где је највећа компаративна предност Србије. 
Ту је посебно важно да дође до дерегулација пољопривреде 
и подстицања истраживања и развоја у аграру. Могућност 
за повећање продуктивности је и кроз иновације у здравству 
(нпр. у раду геријатријских сестара).

У сваком случају, ера „лаког“ раста услед масивне војске 
младих радника у земљама у развоју се завршава. За ове 
земље, међу којима је и наша, потребне су суштинске про-
мене у политици подстицаја и примена већ установљених 
пракси за повећање продуктивности.

САЗНАЈТЕ ВИШЕ   Старење становништва и лоше демографске перспективе 
представљају глобални економски проблем

КРАЈ ЕРЕ ЛАКОГ РАСТА
Раст становништва снажно успорава, просечан годишњи раст запослености 
у земљама у развоју се очекује да опадне са 1,9 на 0,4 процента.  Број радника у 
српској индустрији, с енергетиком и рударством, на почетку 2015. је 362.000, 

колико је износио и крајем педесетих, док их је 1990.  године било милион

Удео радне снаге у Србији снажно пада, док се 
истовремено смањује и укупна популација и 

то за пола процента просечно годишње

Захваљујући све мањој расположивости радне 
снаге, Србија би могла да уз скроман просеч-
ни привредни раст од 2 одсто годишње, већ 

двадесетих година овога века стопу незапос-
лености сведе испод просека ЕУ
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Београд 
Гундулићев венац 23-25  
тел. 011/2929-100, 2929-000

Нови Сад  
Алберта Томе 2 
тел. 021/4885-500

Зрењанин 
Сарајлијина 4 
тел. 023/519-800

Кикинда 
Доситејева 24 
тел. 0230/411-700

Панчево 
Војводе Радомира Путника 20 
тел. 013/306-800

Вршац 
Феликса Милекера 21 
тел. 013/802-400

Сомбор 
Апатински пут 1 
тел. 025/464-000

Сремска 
Митровица 
Светог Димитрија 31 
тел. 022/638-800

Суботица 
Трг слободе 3/3 
тел. 024/644-600

Крагујевац 
Светозара Марковића 37 
тел. 034/505-500

Јагодина 
Љубише Урошевића 16 
тел. 035/201-011

Ниш 
Ратка Вукићевића 3 
тел. 018/501-200

Пирот 
Кнеза Милоша 59 
тел. 010/305-000

Прокупље 
Цара Лазара 49 
тел. 027/320-000

Бор 
7. јула 29 
тел. 030/453-100

Зајечар 
Николе Пашића 77 
тел. 019/444-500

Ваљево 
Владике Николаја 1 
тел. 014/295-600

Врање 
Тодора Шпанца 1 
тел. 017/407-100

Краљево 
Цара Душана 78 
тел. 036/302-000

Нови Пазар 
Шабана Коче 18 
тел. 020/330-000

Крушевац 
Балканска 33 
тел. 037/412-501

Лесковац 
11. октобра 25 
тел. 016/202-400

Пожаревац 
Шумадијска 31 
тел. 012/538-100

Смедерево 
Др Миладина Милића 2 
тел. 026/633-900

Ужице 
Железничка 22 
тел. 031/590-600

Пријепоље 
Санџачких бригада 11 
тел. 033/719-011

Чачак 
Жупана Страцимира 35 
тел. 032/303-700

Шабац 
Масарикова 31 
тел. 015/361-700

Лозница 
Кнеза Милоша 3 
тел. 015/879-700

Косовска 
Митровица 
Џона Кенедија бб 
тел. 028/420-600

АДРЕСЕ ФИЛИЈАЛА НСЗ

ПОКРАЈИНСКА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊE

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

ПОКРАЈИНСКА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊE

Косовска Митровица  
Дрварска 10 
тел. 028/423-090

Позивни центар 
0800 300 301
(позив је бесплатан)


