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ИМА ПОСЛА
НЕМА РАДНИКА
ТЕМА БРОЈА - Чак 50.000 од 766.500 незапослених, који су спремни за сезонски посао

у пољопривреди, грађевинарству или угоститељству, могу месечно да зараде не мање од
30.000 динара. Посла на земљи има, али нема ко да га ради, иако се дневна зарада креће од
1.200 до 2.000 динара
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Наслов није део предизборног обећања, нити носталгично присећање на не тако давно време када су се плате,
а данас лични дохоци - мада смо на исто мислили, у већем
броју уносиле у кућу. Овдашња статистика поуздано барата податком о броју домаћинстава у Србији, али не и на колико плата то исто домаћинство стоји. Извесно је да се тај
број, ако изузмемо пензије, креће између 0 и 1.
Драгана Богдановић из Банатског Карловца има
две ћерке. Александра и Тамара раде у фабрици обуће.
И Драгана је добила посао у фабрици... Ово није део синопсиса за филм 70-тих година, већ актуелно искуство рада у
италијанској фабрици обуће „Парилаб“, која однедавно има
производни погон у Алибунару. Драгана, Александра и Тамара Богдановић сваког месеца доносе три плате у кућу.
Значи, може и данас. Може и у Новом Пазару, али…
Италијанска фабрика за производњу текстила „Мода
кампања“ у Новом Пазару ускоро почиње да ради. Плате
од 350 до 450 евра. Има још слободних радних места. Мали
број радника се јавио на оглас. Обе приче на страни Актуелно.
Чак 50.000 од 766.500 незапослених који су спремни за сезонски посао могу месечно да зараде не мање од
30.000 динара. Посла на земљи има, али нема ко да га
ради, иако се дневна зарада креће од 1.200 до 2.000 динара. Више о томе у Теми броја.
„У почетку сам имао пет запослених, а сада нас је око
60. Плата се не прима као у социјализму, она се зарађује, и
то моји запослени одлично знају. Просечна зарада износи
око 50.000 динара, а добар мајстор може да заради и око
100.000 динара“, прича на страни Они су успели Михаило
Селаковић, власник „МТК Метал комерца“ из Ужица, који
је напустио добар, тзв. државни посао у „Првом партизану“
и тада почео да производи ексере.
Из државне управе до краја године одлази 9.000 запослених. Тешко да ће сви они поћи Селаковићевим путем.
Трновит је - не само због ексера. У сенци те најаве министарке државне управе и локалне самоуправе Кори Удовички готово у фусноти остале су њене речи: „Истина је да
20 одсто људи завршава 80 одсто посла, инспекције су десетковане добровољним одласком уз отпремнине, а с друге
стране имамо инфлацију руководећих позиција“.
Према подацима НБС, 15 здравствених установа укупно дугује око 433,1 милиона динара Републичком фонду
за здравствено осигурање. Дом здравља у Лесковцу највише - 167,5 милиона динара. Тај дужнички ланац није настао
због повећаног броја боловања у Србији. Одсутних са посла
због болести дуже од 30 дана у 2014. било је 2.392 више
него годину дана раније. Боловало се у просеку чак 24 дана
дуже него 2013. године. Зашто - на страни Актуелно.
Стопа незапослености у Браничевском округу је једна
од најнижих у Републици. Да ли само због тога што готово
70.000 становника ради у иностранству - на страни Интервју са Соњом Мирић, директорком Филијале Пожаревац
НСЗ.
Из „Шнајдеровог“ Развојног центра - преносимо на
страни Привреда - најављују ширење посла и посао за
хиљаде младих. Али: „Ми данас можемо да запослимо десет хиљада људи, а немамо их, зато што се школују људи
који после седе на бироу“, каже Драган Поповић, директор „Шнајдер електрика ДМС“ Нови Сад.
Има ли ко да чује ?

Милош Чолић

ПРИВРЕДА Одлука аустријског концерна „Сваровски“

СЕЛЕ ПРОИЗВОДЊУ
У СРБИЈУ

Аустријски концерн „Сваровски“ обуставља производњу у Тризену, Линхејнштајну и током другог квартала
следеће године мануелна производња биће пребачена у
Србију. У Линхејнштајну ће због обустављања производње
бити затворено најмање 50 радних места. Разлог је растући притисак цене мануелне производње, који се пооштрио укидањем фиксног курса швајцарског франка.

Из „Шнајдеровог“ Развојног центра у Новом Саду најављују ширење посла

ПОСАО ЗА ХИЉАДЕ МЛАДИХ

В

ећ четири године компанија „Шнајдер електрик ДМС“
(Schneider Electric) најбољи је светски произвођач софтвера за даљинско управљање енергијом. Системима
које праве и уграђују српски стручњаци управља се
потрошњом струје у готово милијарду домаћинстава широм света. Из „Шнајдеровог“ Развојног центра у Новом Саду
најављују ширење посла и могућност да у наредних пет година буде запослено најмање пет хиљада младих - преноси
РТС.
Шнајдерова централа у Француској ове године уложиће
око пола милијарде евра у развој нових технологија. Велики

део новца намењен је ширењу посла у Србији. За сада имају
око 1100 запослених, а конкурс за компјутерске стручњаке
стално је отворен.
- Ми данас можемо да запослимо десет хиљада људи,
а немамо их, зато што се школују људи који после седе на
бироу. Требало би да много активније и брже реагујемо као
држава - каже Драган Поповић, директор „Шнајдер електрик ДМС“ Нови Сад.
Сталан посао ускоро ће добити двеста стипендиста новосадског Техничког и Природно-математичког факултета.
- Пружа нам се могућност да студирамо, а уједно учимо
и нешто ново, што ће нам бити потребно у будућности, када
завршимо факултет - сматра стипендиста Огњен Адамовић.
- Постепено се укључујемо у њихове активности, а поред
тога радим свој мастер рад и све остало што је неопходно за
факултет - каже Бранислав Николић.
У потрази за стручњацима најављују да ће посао ширити у Београду, Нишу и Бањалуци. Како би заинтересовали
нове кадрове да се школују за информационе технологије,
покренули су и програм за младе таленте, у оквиру кога је
обезбеђена бесплатна обука за основце и средњошколце.

Фабрика акумулатора из Сомбора на путу опоравка

„БЛЕК ХОРС“ ПОНОВО ЈУРИ

П

На производњи акумулатора требало би да буде ангажовано око 200 радника

о свему судећи, једна од некадашњих перјаница сомборске привреде, Фабрика акумулатора, ћерка-фирма шабачког
концерна „Фармаком МБ“, која се због енормних дугова нашла у стечају, ускоро би поново могла производити и тржишту испоручивати свој најуноснији производ, акумулаторе „блек хорс“.
Према информацијама из овдашње локалне самоуправе, које је „Дневнику“ потврдио и стечајни управник Милорад Вељовић, постигнут је договор с компанијом „Вискол“ из Ветерника, која је закупила целу фабрику и има намеру да
настави производњу. По његовим речима, инжењери и стручњаци других профила тренутно контролишу све машине у комплексу фабрике, које су већ месецима заустављене. Ускоро би на производњи акумулатора „блек хорс“, који је препознатљив
бренд те фабрике не само у Србији већ и у великом делу света, требало да поново буде ангажовано око 200 радника.
- Највећи проблем нам, тренутно, стварају односи с лизинг кућама. Наиме, готово све новије машине и алати су узети
на лизинг, тако да би њихово евентуално повлачење из производних хала створило додатне проблеме - каже Вељовић, који
настоји да и кроз такав вид пословне сарадње са заинтересованим фирмама дође у позицију да проблем нагомиланих дугова
реши продајом ФАС-а као правног лица, односно да спречи распарчавање фабрике.
И локална самоуправа се укључила у потрагу за заинтересованима за закуп организационог дела ФАС-а, који је био
задужен за откуп, складиштење и прераду секундарних сировина, како би се и ту створила могућност повратка макар дела
од 600 својевремено запослених радника, који су данас на евиденцији Националне службе за запошљавање.
Закупац сомборске Фабрике акумулатора, „Вискол група“ из Ветерника, широј јавности је познат као један од највећих
произвођача уља и мазива.

Соњa Мирић, директоркa
Филијале Пожаревац
Националне службе за
запошљавање

ДИЈАСПОРА АМОРТИЗУЈЕ
НЕЗАПОСЛЕНОСТ

Стопа незапослености у Браничевском округу је једна од најнижих у Републици.
Незванично се процењује да се до 70.000 становника стално или привремено налази у
иностранству. Крајем маја 2015. године регистровано 10.061 незапослено лице

Б

раничевски округ категорију развијеног округа у
Србији дугује, пре свeга, самом граду Пожаревцу са
градском општином Костолац, који припадају I и II
категорији, док је општина Велико Градиште у реду
неразвијених, а општине Голубац, Жагубица, Кучево, Мало
Црниће, Жабари и Петровац на Млави у категорији девастираних подручја. O тим карактеристикама, кретањима на тржишту рада, броју и структури активних тражилаца запослења и сарадњи са локалним самоуправама и социјалним
партнерима, разговарали смо са Соњом Мирић, директорком Филијале Пожаревац Националне службе за запошљавање (НСЗ).
Свако подручје има своје специфичности. Шта је
карактеристично за простор који покрива Филијала
Пожаревац НСЗ?
Филијала Пожаревац покрива територију Браничевског округа, која се простире на 3.855 квадратних километра.
Више од половине те површине, чак 62,4 одсто округа, чини
пољопривредно земљиште, што подразумева и велики број
индивидуалних пољопривредних газдинстава. Самим тим,
стопа незапослености у Браничевском округу је једна од најнижих у Републици, јер се пољопривредници не налазе на
евиденцији незапослених наше филијале.
По површини је највећа општина Жагубица, затим Кучево, па Петровац на Млави. Посматрано у односу на број становника, град Пожаревац са градском општином Костолац
има највећи број становника, знатно више од осталих општина. Око 73 одсто становништва округа живи у Пожаревцу и
Костолцу.
Велики број људи с овог подручја годинама и деценијама живи и ради у иностранству?
Тачно, процена је да се у иностранству налази 8-10 одсто радног активног становништва, са веома јаким везама
са подручјем. Тачан број становника на привременом раду у
иностранству до данас није утврђен, јер још увек траје прикупљање података од месних заједница, које је покренула
Регионална привредна комора Пожаревац. Према незваничним подацима, после Петровца на Млави са 13.000 радника у дијаспори, највише радника на привременом раду у
иностранству имају општине Кучево и Жагубица - по 8.000,
а за њима следе Жабари, Голубац, Мало Црниће, Велико Градиште и Пожаревац са 3.000-5.000 људи у иностранству.
Незванично се процењује да се скоро 70.000 становника стално или привремено налази у иностранству. Боравак
грађана са овог подручја мотивисан економским интересима, двојако се одражава на стање незапослености на подручју. Са једне стране, као реални вишак радне снаге, велики број људи ради у земљама Западне Европе, што значајно
утиче на мањи број незапослених на евиденцији НСЗ у односу на остале округе у Србији. Са друге стране, део зарада се
дозначава у новцу или роби, што доприноси бољем стандарду локалног становништва.
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ПД „Прим“ д.о.о. исказао потребу за запошљавањем 30 заваривача
Какве су карактеристике привреде у Браничевском округу?
За привредни развој у Браничевском округу постоје сви
природни предуслови, али је кроз време имао и просперитетне и периоде стагнације. Економски просперитет осетио
се у другој половини двадесетог века, пре свега захваљујући
извозу прехрамбених пољопривредних производа, на бази
прераде житарица, воћа и поврћа, сточарских производа и
месних прерађевина. Тада су изграђени капацитети за прераду пшенице, кукуруза, воћа и поврћа, производњу стоке,
као и прераду меса, при чему је подручје Браничевског округа заузимало видно место на економској карти тадашње
Југославије и Србије. Као последица економске блокаде у периоду од 1992. године, затим разбијања привредног система
тадашње Југославије, транзиције, дошло је до стагнације и
напуштања производње, руинирањa технолошких капацитета, приватизације и кидањa репроцелина.
Данас главну улогу у привреди Пожаревца имају прерађивачка индустрија, трговина, пољопривреда и вађење
руде и камена. Чињеница да су рудници и термоелектрана
јавна предузећа умањује њихову самосталност у развоју, али
постоји могућност да се у већој мери повежу са локалним
предузећима. Међутим, сама могућност да се становници
Костолца и других места тамо запосле, као и у већем броју
предузећа која су њихови локални добављачи, представља
довољан допринос економској сигурности.
Предстојеће инвестиције и ширење рудника у том погледу представљају развојни правац са којим мора да се рачуна.
Почетком године су министар за рад, запошљавање, борачка
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

У односу на мај 2014. године регистровано
смањење броја незапослених за 0,4 одсто
и социјална питања Александар Вулин,
министар енергетике Александар Антић
и директор НСЗ Зоран Мартиновић посетили Пожаревац и Термоелектрану „Костолац“ и са начелником Браничевског округа,
представницима локалне самоуправе и директором ПД-ТЕ КО Костолац разговарали о
могућностима запошљавања и обукама за
тржиште рада. На састанку је било речи о
изградњи нове електране и могућностима
које би у том погледу требало искористити,
како у запошљавању радника, тако и у бржем развоју овог подручја.
Каква је структура незапослених
лица на евиденцији?
Крајем маја 2015. године регистровано
је 10.061 незапослено лице, од чега 5.226 жена или 51,9 одсто.
Број регистрованих незапослених се за 4 лица повећао или
0,03 процента у односу на претходни месец, а у односу на мај
2014. године регистровано је смањење броја незапослених за
42 лица или 0,4 одсто.
Крајем маја 2015. године међу укупним бројем незапослених регистрована су 3.683 лица која први пут траже
запослење. Присутан је тренд повећања броја лица која први
пут траже посао, за 0,7 одсто или 24 лица у односу на мај
2014. године. Уочено је смањење новопријављених лица на
евиденцију у односу на мај 2014. године за 68,6 одсто, али и
повећање броја запослених са евиденције за 16,2 одсто или
29 лица, у односу мај 2014. године.
Највеће учешће у регистрованој незапослености према
трајању незапослености имају лица која чекају на запослење
од 1 до 2 године - 16,4 одсто или 1.647, до 3 месеца - 14,3 процента или 1.459 лица, а затим лица која чекају од 3 до 5 година - 14,2 одсто или 1.425 лица.
Највеће учешће у регистрованој незапослености посматрано према старосној структури, имају незапослена лица од
25 до 29 година - 14,1 одсто или 1.422 лица, затим следе лица
од 20 до 24 године - 13,2 одсто или 1.330 лица. Посматрано
према родној структури, највеће је учешће у регистрованој
незапослености жена од 25 до 29 година - 14,6 процената или

Према незваничним подацима, после Петровца на Млави са 13.000 радника, највише радника на привременом раду у иностранству
имају општине Кучево и Жагубица - по 8.000,
за њима следе Жабари, Голубац, Мало Црниће,
Велико Градиште и Пожаревац са 3.000 до
5.000 људи у иностранству
767 лица. Учешће младих до 30 година у регистрованој незапослености износи 30,4 одсто или 3.058 лица.
Каква је сарадња пожаревачке филијале и локалних самоуправа?
Филијала има традиционално добру сарадњу са локалним самоуправама у Браничевском округу. Локалне самоуправе Жагубица, Петровац на Млави, Велико Градиште,
Кучево и Голубац су према својим акционом плановима
запошљавања за 2015. годину издвојиле средства која ће уз
суфинансирање из буџета Републике Србије пласирати у акБесплатна публикација о запошљавању

Рудници и термоелектрана пружају могућност да се становници Костолца и других
места запосле, као и у већем броју предузећа
која су њихови локални добављачи
тивне мере политике запошљавања преко Филијале Пожаревац НСЗ. Град Пожаревац је издвојио средства која ће определити за активне мере политике запошљавања уз техничку
подршку Филијале Пожаревац.
Поред ових, редовних активности, Филијала Пожаревац
је партнер на пројекту „Споји и завари“, којим је Град Пожаревац у име Градске општине Костолац конкурисао по јавном позиву Министарства омладине и спорта. Општи циљ
пројекта је повећање степена запошљивости младих од 18 до
30 година у Пожаревцу и Костолцу.
Поред нас, партнери на пројекту су Средња техничка
школа „Никола Тесла“ Костолац и ПД „Прим“ д.о.о. Костолац.
Идеја је да се млади од 18 до 30 година преквалификују/
доквалификују, оспособе за рад на пословима заваривања, с
обзиром да је послодавац ПД „Прим“ д.о.о. исказао потребу
за запошљавањем особа које су квалификоване за ову врсту
посла. По окончању пројекта очекујемо да ће се минимум 30
људи запослити, а сви обучени, њих 40, бити едуковани и оспособљени да се самозапосле.
Какви су планови Филијале Пожаревац у наредном периоду?
Наше редовне активности су контакти са послодавцима, одржавање сајмова запошљавања и свакодневно интензивирање сарадње, као и непосредна сарадња са локалним
самоуправама, социјалним партнерима, а све у циљу радног
ангажовања или подизања компетенција активних тражилаца запослења на нашој евиденцији. Такође, не смемо изоставити ни подстицање развоја предузетништва, у чему
наш Пословни центар пружа стручну подршку незапосленима и вишковима запослених који желе да започну сопствени
посао, као и почетницима у послу.
Филијала Пожаревац је једна од ретких филијала НСЗ
која нема Клуб за тражење посла. Зато је у оквиру пројекта „Повећање делотворности политике запошљавања према
угроженим групама“, финансираног из фондова ИПА 2012,
планирано отварање два клуба у нашим просторијама у Пожаревцу и Великом Градишту, као и Центра за информисање
и професионално саветовање у Пожаревцу.
У сарадњи са локалним самоуправама у оквиру овог
пројекта планирано је отварање Клуба за тражење посла
у просторијама локалне самоуправе у Костолцу, као и постављање самоуслужних радних станица у просторијама локалних самоуправа Велико Градиште, Мало Црниће, Кучево
и Жабари.
Н.П.
01.07.2015. | Број 628-629 |
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ТЕМА БРОЈА Сезонски послови у Србији и иностранству

ИМА ПОСЛА - НЕМА РАДНИКА
Чак 50.000 од 766.500 незапослених, који су спремни за сезонски посао у пољопривреди,
грађевинарству или угоститељству, могу месечно да зараде не мање од 30.000 динара. Посла на
земљи има, али нема ко да га ради, иако се дневна зарада креће од 1.200 до 2.000 динара. Сезонски
радници у Црној Гори за месец дана могу да зараде око 500 евра

Ч

ак 50.000 од 766.500 незапослених у Србији, који су
спремни за сезонски посао у пољопривреди, грађевинарству или угоститељству, моћи ће све до краја
октобра месечно да зараде не мање од 30.000 динара.
Власницима малињака у ариљском крају, срцу српске малинарске производње, није нимало лако када наступи сезона
бербе. Силно „црвено благо“ ваља прво обрати, па га за извоз
спремити, а до сезонаца берача се баш тешко долази. Узалуд
берачка надница од 10 до 15 евра, три обилна оброка, обезбеђен смештај, одмори током брања и разне друге погодности. Оних који би требало да вредно раде у малињацима - никад довољно, пише дневни лист „Политика“.

Малинари на цени
Газде трагају за сезонцима још пре него што почне берба.
У ариљском крају, иначе, многи имају парцеле под малинама
и спремни су да плате за помоћ у раду, али овде слободне
радне снаге готово да нема, па се ангажују берачи из других
места Србије, каткад и преко Дрине. Сезонац неретко обећа
газди да ће доћи да ради, а потом не дође, неки други посао
га одвуче. Онда се власници малињака сналазе како знају и
умеју, берачки посао нуде и онима за које знају да су лоши
радници или цела породица заврне рукаве и посвети се малињаку, а све друго једноставно запостави.
У домаћинству Миломира Стојића из Миросаљаца,
светског рекордера у приносу малина по хектару, ових дана
малину на четири хектара бере чак 80 сезонских радника.
Док се друге газде муче како да до берача дођу, код Стојића
их увек има довољно, а и вредно раде. Највише их је из Републике Српске, па из градова Србије, рецимо из Прибоја, где је
стандард због стања у привреди опао, па људи радо долазе
да у ариљском крају додатно зараде.

Пријављена 92 радника
Након надзора инспекције рада у једном пољопривредно-рибарском предузећу у Средњобанатском округу, 92
радника која су брала вишње без уговора пријављена су
на обавезно социјално осигурање, саопштило је Министарство за рад. Како је наведено, инспектори рада су у
берби вишања затекли око 150 радника за које је послодавац тврдио да имају закључене уговоре о обављању
привремених и повремених послова, односно да су ангажовани преко студентске задруге, али се ниједан уговор
није налазио у пословном простору послодавца, нити
су постојали докази о пријавама на обавезно социјално
осигурање. Послодавцу је издат прекршајни налог од
100.000 динара за правно лице и 10.000 динара за одговорно лице.
Цела породица Стојић баш се труди да у свему угоди берачима. Газде-рекордери кажу: „Не одвајамо их од нас, заједно обедујемо - што нама на трпези, то и њима, перемо им веш,
дружимо се, настојимо да примете пажњу и да се осећају као
чланови породице. Током бербе омогућимо им чешће паузе
због врућине, одморе се кад желе. Плаћање је уредно, увек
према договору. Наравно, посао се мора обавити. Дакле, прихватамо их као своје, јер једино тако знамо да ће добро одрадити и поново доћи“. Да је тако, сведочи то што су код Стојића
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„Ове године имамо од 20 до 30 радника, а
недостаје нам 10-15“, каже Предраг Колувија,
директор „Јовањице“ д.о.о. из Старе Пазове
увек углавном стари берачи, они који овде годинама долазе,
очигледно задовољни односом породице према њима.

Необавештеност или... ?
Како ствари стоје, посла на земљи има, али нема ко да
га ради, иако се дневна зарада креће од око 1.200 па до око
2.000 динара. По речима саветника за производна питања
Задружног савеза Војводине Петра Радића, сезонски послови у Војводини траже доста радне снаге, али је заинтересованих мање него што је потребно.
„За Војводину је карактеристично да је највећи број сезонских радника потребан у области ратарства, а потом у
воћарству, виноградарству, те повртарству. Наравно, потребни су и радници за брање јагода, малина, купина, али далеко
мање него у другим деловима Србије. Уз стандардне послове
у ратарству, потреба за радницима у воћарству и виноградарству најизраженија је у периоду орезивања воћака, а у
повртарству за послове окопавања и расађивања“, каже Радић.
По његовим речима, они који се одлуче да раде на земљи
могу рачунати на дневницу од око 1.200 до око 1.500 динара,
јер је сатница за стандардне послове, рецимо окопавање кукуруза или соје, од 120 до 150 динара.
„Наравно, цена рада се разликује од села до села, али се
углавном креће у том оквиру, док је за теже физичке послове, као што су нека тежа копања, вађење пањева или слични
радови, сатница око 200 динара, па се дневно може зарадити
и до 2.000 динара“, каже Радић и истиче да је приметан недостатак радника за сезонске послове у пољопривреди, те да
је питање колико су они који се одлуче да их раде верзирани
и упознати са техником рада.
Да ли су млади људи само незаинтересовани за рад на
њивама или је реч о нечем другом - необавештености или
превеликој заштити коју имају и поред тешке материјалне
ситуације у којој се већина грађана Србије налази, тешко је
рећи, али је сасвим сигурно да зарада која се може остварити
за један дан није лоша.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

И ово су сезонски послови
На плажама Француске већ годинама траже се радници
који ће госте хотела мазати кремом за сунчање. Запосленима је задатак да цео дан ходају обалом, штите туристе
од сунца и подсећају их на штетне ефекте сунчања.
Британац Себастијан Смит прошле године добио је
најбољи сезонски посао на свету, да цело лето тестира
водене тобогане широм света за плату од 23.000 евра.
Овај студент технологије дизајна победио је 2.000 кандидата који су се такође пријавили за посао тестера водених тобогана и пропутовао Турску, Египат, Јамајку и још 17
егзотичних дестинација.
Лаки и занимљиви, а опет добро плаћени послови, могу
се наћи и близу Србије. Наиме, на хрватском сајту „Мој
посао“ појавио се оглас за травопазитеља. Цео посао се
састоји у надгледању травнате површине. Не треба да се
коси, само да се посматра како косилица ради. Једини додатни задатак је да се на друштвеним мрежама промовише произвођач косилице.

И министар бере поврће
Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Александар Вулин учествовао је у берби повртарских
култура на пољопривредном газдинству „Јовањица“ д.о.о. код
Старе Пазове и изјавио да у Србији, и поред велике потребе, не постоји довољно интересовање за обављање сезонских
пољопривредних послова.
„Имамо у сезони често више посла него што имамо људи
који раде. Није могуће да имате тако велики број незапослених, људи на новчаној социјалној помоћи, а да имате мањак
радне снаге у сезони. То једноставно није могуће. Ево, ово
је наш начин да скренемо пажњу јавности на послове којих
има, а за које је тако мало интересовање, иако видите да ни
зарада није занемарљива“, каже Вулин. Министар је истакао
да у овом тренутку у Србији има 146.000 радно способних корисника новчане и социјалне помоћи, а на имањима мањак
сезонских радника.
Основна делатност газдинства „Јовањица“ је примарна
органска производња 30 врста поврћа, које се гаји у пластенику површине 9.000 метара квадратних и на отвореном, на
површини већој од четири хектара, што ово газдинство сврстава у највеће органске повртаре у Србији.
Према речима директора Предрага Колувије, „Јовањица“ се бави органском производњом и пласманом пољопривредних производа у српске маркете.
„Током године произведемо 30 различитих врста поврћа
на отвореном пољу и пластенику. Ове године имамо од 20 до
30 радника, а недостаје нам још 10-15“, рекао је Колувија и
нагласио да је циљ да се идуће године производња прошири, тако да ће за обављање свих послова бити потребно 100
радника. Плате радника на газдинству крећу се од 36.000 динара, а запослени који обављају канцеларијски посао имају и
до 100.000 динара.

Зарада у иностранству и до 2.000 евра
Брање јагода и малина у Финској, рад у пољу шпаргли у
Великој Британији, конобарисање у Црној Гори, вожња рикши
у Мајамију, посао на прекоокеанским крузерима, лов на крабе или вађење нафте на бушотинама у Северном мору, само
су неки од сезонских послова које можете радити у иностранству, а додатна предност је прилика да пропутујете свет.
Филип Пљакић (24) две године је провео у Америци,
направио малу паузу и једва чека да поново крене на далеки
пут, пише „Ало!“.
Бесплатна публикација о запошљавању

На имању Миломира Стојића из Миросаљаца, светског рекордера у приносу малина по
хектару, малину на четири хектара бере 80
сезонских радника, највише из Републике Српске, па из градова Србије
„Пре две године сам се први пут пријавио за рад у Америци. Родитељи су ми позајмили 2.200 евра за авионску карту,
трошкове аранжмана, разговор за визу, а остатак сам оставио за основне потребе, док не примим прву плату. Послали
су ме у Северну Каролину, где сам радио у хипермаркету, на
складиштењу и сортирању воћа и поврћа. Плаћали су ме 9,5
долара по сату, а када сам радио прековремено 15 долара“,
каже Филип, који је потом радио за комуналну заједницу,
носећи канте до улице како би ђубретарима било лакше да
их покупе.
„Мени је циљ био да пропутујем Америку, од рада у Србији то никада не бих могао. За четири месеца сам зарадио
10.000 долара и посетио Мајами, Вашингтон, Лос Анђелес,
Њујорк, а усавршио сам и енглески језик. Сада идем како бих
сакупио новац за ауто“, наводи Филип и апелује да је увек
боље да се студент раније пријави, јер је већа могућност да
добије квалитетније послове.
Лов на крабе један је од најуноснијих послова, а ко је
спреман да ризикује живот, током једне сезоне може да заради више од 50 просечних плата. На нафтним бушотинама
зарада иде и до 60.000 евра. Рад у „Гранд казину“ у Танзанији
плаћен је између 2.000 и 3.000 долара.
За оне који би ипак да буду ближе кући или бар на истом
континенту, агенције нуде посао у Немачкој, Шпанији, Грчкој, Црној Гори. Јованка Драгичевић, из једне агенције за
посредовање, објашњава за „Ало!“ да највећа потражња током лета влада за пословима конобара, кувара и собарица.
Сезонски радници најлакше могу да отпутују у Црну Гору,
где за месец дана могу да зараде око 500 евра, уз обезбеђен
смештај и храну. Пожељно је да говоре руски, немачки или
италијански, а енглески се подразумева. Кувари могу да зараде и 800 евра.
„Тражимо и раднике за рад у најелитнијим хотелима у
Дубаију, и то од најнижих позиција, вратар, чувар плаже, па
до помоћника кувара. Најмања зарада је око 500 евра, а може
да иде и до 2.000, независно од врсте посла, јер се добија бакшиш“, објашњава Јованка Драгичевић.
У бившим земљама Совјетског савеза и на Блиском истоку траже се грађевинци, а зарада зависи од земље из које
долазите. Добра зарада ових дана може се очекивати у Финској, где половином месеца почиње сезона бербе јагода, која
ће трајати до краја августа. Њиховим пољопривредницима
недостају берачи, јер смештај, храна и плата од десет до 12
евра по сату више нису довољни домаћој радној снази.
Весна Пауновић
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ЛАКШЕ ДО ПОСЛА Србија постаје све привлачнија дестинација за стране
инвестиције

СВИ НА ДОБИТКУ

„Сада имамо 112 запослених, а када будемо имали још једну линију за шивење
и линију за монтажу, заокружићемо број до краја године на око 200 радника“,
тврди Јон Магда, директор фабрике обуће „Парилаб“

Д

рагана Богдановић из Банатског Карловца са ћеркама
Александром и Тамаром
ради у италијанској фабрици
обуће „Парилаб“, која однедавно има
производни погон у Алибунару. Успешно су прошле обуку за шиваче, заједно
иду на посао и задовољне су када кући
донесу три плате.
„За породицу много значи што смо
све три запослене. Посао нам је близу
места становања, неких седам километара. Чули смо да су потребни радници,
прво су се пријавиле ћерке, па онда ја.
Имале смо и кратку обуку“, каже Драгана.
Поједини радници били су у Италији на обуци како би савладали све
детаље у раду машина. Грешака не сме
бити, јер италијанска фирма обућу пласира у 42 земље и мора се водити рачу-

на о пробирљивим
захтевима купаца.
„Ми смо се бавили обућарством,
али нисмо правили
те врсте ципела.
Научили смо неке
цаке које нисмо
знали, а које су јако
битне за наш посао“,
наводи Розалија
Чернак, шефица
кројачица. „Парилаб“ је до сада у производне погоне у Алибунару уложио око
милион евра и планира да удвостручи
број радника.
„Сада имамо 112 запослених, а
када будемо имали још једну линију
за шивење и једну линију за монтажу,
заокружићемо број до краја године на

око 200 радника“, тврди Јон Магда, директор.
Власници су задовољни квалитетом обуће из овог погона. Продуктивност још не испуњава очекивања, али
са пријемом нових радника на јесен у
плану је да се овде производи дневно
од 800 до 1.000 пари зимске и спортске
обуће.

„Мода кампања“ у Новом Пазару ускоро почиње са радом

ЈОШ ИМА СЛОБОДНИХ РАДНИХ МЕСТА
Мали број радника се јавио на оглас за посао. Плате у распону од 350 до 450 евра

П

редставници италијанске компаније „Мода кампања“ (Moda Campania), чија фабрика за производњу текстила у Новом
Пазару ускоро почиње са радом, разговарали су са градоначелником Новог Пазара др Мехом Махмутовићем и
сарадницима о условима које ће радници имати у овој фабрици, али и о томе да се за сада мали број радника јавио
на оглас за посао, јављају локални медији.
Они су истакли да ће у првом кругу запослити 60 радника, а након тога још 60 и да све раднике очекују одлични услови,
како за рад тако и финансијски. Сви заинтересовани за посао у фабрици која се налази у Белим Водама могу се јавити филијали Националне службе за запошљавање у Новом Пазару.
Када су у питању услови које ће имати радници, како су истакли гости из Италије, они су најбољи у овом тренутку у
текстилној индустрији у Србији.
„Радници ће бити запослени за стално, уплаћиваће им се стаж, социјално, пензијско и здравствено осигурање, али и
додатно животно осигурање. Имаће обезбеђену храну и превоз до посла и фиксно радно време од 8 сати. Биће плаћени по
учинку, а плате ће се кретати у распону од 350 до 450 евра“, рекао је Анђело Амирати, директор фабрике тексаса у Белим
Водама, јављају локални медији.

Први објекат француског трговинског ланца у нашој земљи

„ЕМЕЦЕТА“ У СРБИЈИ

„Србија постаје све привлачнија дестинација за стране инвестиције“, поручио је министар трговине Расим Љајић, после отварања првог објекта
француског трговинског ланца „Емецета“ у нашој земљи.
„Верујем да ће највећу корист имати сами потрошачи. Наравно, ово је
корист и за наше раднике, ту је 110 радника „Кике“. Не само да су они преузети, већ ће ‚Емецета‘ запослити нових 50 радника, према томе 160 радника
ће овде зарађивати за себе и своју породицу. Ово је велика ствар и за наше
произвођаче, боље рећи велика шанса за њих. Свакако, ово је одлична прилика за Србију, доласком оваквог бренда Србија се позиционира као важна
инвестициона дестинација“, каже Љајић.
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На основу члана 43. став 1. тачка 7. Закона о запошљавању
и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“,
бр. 36/09, 88/10 и 38/15), члана 11. став 1. тачка 3. Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13)
и Правилника о начину и критеријумима за спровођење
мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“,
бр. 12/12, 20/13, 69/14 и 27/15), a у складу са Националним
акционим планом запошљавања о изменама и допунама
Националног акционог плана запошљавања за 2015. годину („Сл. гласник РС“, бр. 54/15)

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
Расписује
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА
ЈАВНИХ РАДОВА
НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ
НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА И
НЕЗАПОСЛЕНЕ ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
У 2015. ГОДИНИ
I ОПИС ПРОГРАМА
Јавни радови су мера активне политике запошљавања коју
организује Национална служба за запошљавање (у даљем
тексту: Национална служба), у складу са Националним
акционим планом запошљавања за 2015. годину, у циљу
радног ангажовања теже запошљивих незапослених лица
и незапослених у стању социјалне потребе, очувања и
унапређења радних способности незапослених, као и ради
остваривања одређеног друштвеног интереса.
Кроз спровођење јавног рада радно се ангажују незапослена лица/незапослене особе са инвалидитетом са евиденције Националне службе. Приоритет приликом ангажовања на јавном раду имаће лица утврђена као вишак
запослених, неквалификована и нискоквалификована
лица, као и дугорочно незапослени.
Послодавца - извођачa јавног рада одређује Национална
служба на основу јавног конкурса.
Максимална дужина трајања јавног рада је три месеца, у
складу са расположивим финансијским средствима.
Уговором о привременим и повременим пословима утврдиће се број радних дана за свако лице укључено у јавни
рад.
II ОБЛАСТИ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА
Јавни радови се могу спроводити у областима:
• социјалних и хуманитарних делатности,
• одржавања и обнављања јавне инфраструктуре,
• одржавања и заштите животне средине и природе.
III НАМЕНА И ВИСИНА СРЕДСТАВА
Средства намењена за спровођење јавних радова
користе се за:
• исплату накнаде за обављен посао по основу уговора о
Бесплатна публикација о запошљавању

привременим и повременим пословима лицима укљученим у јавне радове, у висини до 15.000 динара по лицу,
на месечном нивоу за пун фонд радних часова, односно
сразмерно времену радног ангажовања на месечном нивоу
(утврђени износ накнаде за обављен посао се увећава за
припадајући порез и доприносе за обавезно социјално осигурање, обрачунате у складу са законом);
• накнаду трошкова доласка и одласка са рада лица укључених у јавне радове, у висини до 1.500,00 динара по лицу
за сваки месец ангажовања;
• накнаду трошкова спровођења јавних радова, у свим
областима спровођења, у висини:
- 1.000,00 динара по лицу за јавне радове који трају месец
дана,
- 1.500,00 динара по лицу за јавне радове који трају два
месеца,
- 2.000,00 динара по лицу за јавне радове који трају три
месеца;
• накнаду трошкова организовања обуке.
У зависности од врсте и сложености послова које обухвата јавни рад, за спровођење одређених јавних радова
може се организовати обука у току трајања јавног рада, по
интерном програму послодавца или програму образовне
установе. Послодавац - извођач јавног рада може остварити накнаду за организовање обуке у једнократном износу
од 1.000 динара по лицу. Национална служба за запошљавање задржава право да процењује оправданост потребе
за обуком.
Послодавац - извођач јавног рада у обавези је да обезбеди
исплату трошкова доласка и одласка са рада у преосталом
износу до висине цене превозне карте у јавном превозу,
као и исплату осталих обавеза у складу са законом.
IV УСЛОВИ И ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПОДНОШЕЊЕ
ПРИЈАВЕ
Услови за подношење пријаве
Право учешћа на Јавном конкурсу за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена
лица и незапослене особе са инвалидитетом имају:
• органи територијалне аутономије и органи јединице
локалне самоуправе
• јавне установе и јавна предузећа
• привредна друштва
• предузетници
• задруге
• удружења.
Право на доделу средстава за спровођење јавног рада
послодавац - извођач може да оствари под условом да је
испунио раније обавезе и измирио сва дуговања према
Националној служби, осим за обавезе чија је реализација
у току.
Документација за подношење пријаве
Уз пријаву (прописани образац са термин планом) се доставља следећа документација:
• фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико послодавац - извођач јавног рада није регистрован у АПР;
• фотографије места извођења јавног рада - за јавне
радове који се спроводе у области одржавања и заштите
животне средине и природе и одржавања и обнављања
01.07.2015. | Број 628-629 |
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јавне инфраструктуре (максимално три фотографије за
сваку локацију) и
• списак лица корисника услуга - за послодавцa - извођачa
јавног рада у области социјалних и хуманитарних делатности.
Уколико послодавац - извођач јавног рада организује обуку, неопходно је приложити интерни програм обуке послодавца - извођача јавног рада или програм образовне установе, на прописаном обрасцу Националне службе, као и
биографију инструктора/предавача.
Национална служба задржава право да тражи и друге
доказе и документацију од значаја за спровођење поступка одлучивања о одобравању средстава за спровођење
јавних радова.
Национална служба у сарадњи са послодавцем врши
селекцију незапослених лица која ће бити укључена у јавни рад.
V ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Одлука о одобравању средстава за спровођење јавних
радова и Одлука о одобравању средстава за спровођење
јавних радова за особе са инвалидитетом доносе се на
основу бодовне листе, а након провере испуњености услова из Јавног конкурса и бодовања поднете пријаве, односно приложене документације послодавца - извођача јавног
рада, од стране Националне службе, у року од 20 дана од
дана истека рока за подношење пријава.
Национална служба задржава право да приликом одлучивања по поднетој пријави изврши корекцију дужине
трајања јавног рада и/или броја лица, у складу са износом
средстава који је опредељен за надлежну филијалу Националне службе.
Списак послодаваца - извођача којима је одобрено спровођење јавних радова објављује се на огласној табли
надлежне филијале Националне службе.
Одлуку о одобравању средстава за спровођење јавних
радова и Одлуку о одобравању средстава за спровођење
јавних радова за особе са инвалидитетом на којима се
ангажује до 49 незапослених, доноси директор филијале
Националне службе, по овлашћењу директора Националне службе.
Одлуку о одобравању средстава за спровођење јавних
радова и Одлуку о одобравању средстава за спровођење
јавних радова за особе са инвалидитетом на којима се
ангажује 50 и више незапослених, доноси директор Националне службе, уз претходну сагласност Управног одбора.

Посао се не чека,
посао се тражи

БОДОВНА ЛИСТА – ЈАВНИ РАДОВИ
Број бодова
Критеријуми

Област
спровођења
јавног рада

Дужина
трајања јавног
рада

Планирани
број
незапослених
лица

Предмет
јавног рада

Категорија
лица

Претходно
коришћена
средства по
програму
јавних радова

Јавни
конкурс општи

Јавни конкурс
за особе са
инвалидитетом

Одржавање и
заштита живoтне
средине

10

10

Социјалне и
хуманитарне
делатности

10

10

Одржавање и
обнављање јавне
инфраструктуре

5

5

3 месеца

20

20

2 месеца

10

10

1 месец

5

5

31 и више лица

20

20

Од 11 до 30 лица

10

10

До 10 лица

5

5

10

10

5

5

10

10

10

10

0

0

10

10

85

85

Санирање и
отклањање
последица
поплава из 2014.
године
Јавни рад
подразумева
ангажовање лица
искључиво I и II
степена стручне
спреме
Коришћена
средства и лица
остала у радном
односу*
Нису раније
коришћена
средства

Коришћена
средства и лица
нису остала у
радном односу
Процена важности поднете пријаве
за спровођење јавног рада за
локално тржиште рада за подручје
филијале**
МАКСИМАЛАН БРОЈ БОДОВА

*Критеријум „Коришћена средства и лица остала у радном односу“ подразумева да је извођач јавног рада са ангажованим лицима, без обзира
на број лица (укључујући и особе са инвалидитетом) која су била укључена у програм јавних радова, засновао радни однос на неодређено време,
одмах након истека уговорне обавезе, по основу уговора о спровођењу
јавних радова, по јавним конкурсима Националне службе из 2012., 2013.
и 2014. године. Наведене податке из пријаве за спровођење јавног рада
Национална служба ће проверавати увидом у своју евиденцију.
** Критеријум „Процена важности поднете пријаве за спровођење јавног
рада за локално тржиште рада за подручје филијале“ подразумева да
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је директор филијале донео одлуку о додатним критеријумима, која је
истакнута на огласној табли надлежне филијале уз јавни конкурс. На
основу одлуке је могуће доделити 10 бодова, узимајући у обзир следеће
критеријуме: развијеност општине, друштвена корист која се остварује
кроз реализацију јавног рада, привредни значај за развој региона и др.

Директор филијале Националне службе и послодавац извођач јавног рада закључују уговор о спровођењу јавног
рада, којим се ближе уређују међусобна права и обавезе.
Рок за закључивање уговора о спровођењу јавног рада је
20 дана од дана доношења Одлуке о одобравању средстава за спровођење јавних радова и Одлуке о одобравању
средстава за спровођење јавних радова за особе са инвалидитетом.
VI ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА
Послодавац - извођач јавног рада је дужан да након донете Одлуке о одобравању средстава за спровођење јавних
радова и Одлуке о одобравању средстава за спровођење
јавних радова за особе са инвалидитетом радно ангажује
лица са евиденције незапослених, чију је селекцију извршила Национална служба, у сарадњи са послодавцем.
Датум ангажовања лица са којим је закључен уговор о
привременим и повременим пословима не може бити пре
датума закључења уговора о спровођењу јавног рада,
нити након 40 дана од дана доношења Одлуке о одобравању средстава за спровођење јавних радова и Одлуке о
одобравању средстава за спровођење јавних радова за
особе са инвалидитетом.
Документација за закључивање уговора о спровођењу јавног рада:
• уговори о привременим и повременим пословима са
незапосленим лицима, као доказ о ангажовању лица на
јавном раду;
• термин план, уколико је у поступку разматрања пријаве
за спровођење јавног рада извршена корекција броја лица
и/или дужине трајања јавног рада;
• спецификација средстава/материјала за рад, у складу
са одобреним средствима за трошкове спровођења јавног
рада;
• потврда банке о отвореном наменском рачуну и картон
депонованих потписа наменског рачуна, важећих у моменту пријема средстава обезбеђења и давања меничног
овлашћења;
• средство обезбеђења уговорних обавеза;
• потврда о пријему захтева за регистрацију менице (правно лице);
• фотокопија/очитана лична карта корисника средстава/
жиранта.
У циљу закључења уговора, послодавац - извођач
јавног рада је у обавези да достави и одговарајућа
средства обезбеђења уговорних обавеза:
1. ЗА ПРЕДУЗЕТНИКА:
- за одобрена средства у износу до 600.000,00 динара - две
истоветне бланко трасиране менице корисника средстава са два жиранта, овера података за жиранта и менично
овлашћење;
- за одобрена средства у износу од 600.001,00 динара и
више - гаранција банке у вредности одобрених средстава
увећаних за 50%, са роком важења од 9 месеци од дана
издавања.
Бесплатна публикација о запошљавању

2. ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ:
- за одобрена средства у износу до 600.000,00 динанра - две истоветне бланко соло менице са меничним
овлашћењима;
- за одобрена средства у износу од 600.001,00 динара и
више - гаранција банке у вредности одобрених средстава
увећаних за 50%, са роком важења од 9 месеци од дана
издавања.
3. ЗА КОРИСНИКЕ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА:
- изјава одговорног лица да су обезбеђени сви предуслови
за реализацију пројекта, уз изјаву да није у могућности да
приложи меницу.
Жирант може бити свако пословно способно физичко лице
не старије од 65 година, које има редовна месечна примања на име зараде или пензије, независно од висине примања, као и физичко лице које обавља самосталну делатност (предузетник), односно лице које самостално обавља
делатност у складу са посебним законом (нпр. адвокат,
нотар, приватни извршитељ и сл.).
Ако су послодавцу одобрена средства по више поднетих
захтева по истом или различитим програмима и мерама
активне политике запошљавања, послодавац је у обавези
да достави одговарајуће средство обезбеђења које одговара збиру укупно одобрених средстава.
Почетком спровођења јавног рада сматра се датум пријаве
на осигурање првог лица ангажованог на јавном раду.
VII ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА ЈАВНОГ РАДА
Послодавац - извођач јавног рада дужан је да:
- лица ангажована на спровођењу јавног рада задржи најмање у дужини трајања уговорене обавезе; у случају престанка радног ангажовања лица послодавац је у обавези да
у року од 10 дана од дана престанка радног ангажовања
изврши замену другим незапосленим лицем из исте категорије, за преостало време трајања уговора, чију је селекцију извршила Национална служба у сарадњи са послодавцем;
- обезбеди вођу програма јавног рада и/или ментора за
обуку незапослених лица ангажованих на јавном раду;
- организује заштиту и безбедност радно ангажованих,
у складу са законом и захтевом стандарда за конкретне
послове јавног рада;
- изврши пријаву ангажованих лица на обавезно социјално
осигурање;
- редовно уплаћује порез и доприносе за обавезно социјално осигурање и доставља доказе о уплати пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање за лица из уговора;
- редовно врши исплату уговорене накнаде за обављен
посао на текуће рачуне ангажованих лица;
- редовно врши исплату накнаде трошкова превоза ангажованим лицима;
- редовно доставља доказе о утрошку пренетих средстава
за трошкове накнаде за обављен посао, превоза и спровођења јавног рада, у складу са уговором;
- достави фотокопију потврде/сертификата о стеченим
компeтенцијама након завршене обуке;
- месечно доставља извештај о спровођењу јавног рада на
прописаном обрасцу;
- благовремено извести Националну службу о свим променама од значаја за реализацију јавног рада;
01.07.2015. | Број 628-629 |
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- Националној служби омогући контролу реализације уговорних обавеза и увид у сву потребну документацију и ток
спровођења јавног рада.
У случају да послодавац - извођач јавног рада не реализује
обавезе дефинисане уговором, дужан је да врати износ
исплаћених средстава увећан за законску затезну камату
од датума преноса средстава.
VIII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Пријава за спровођење јавног рада подноси се у два примерка, надлежној организационој јединици Национaлне
службе према месту спровођења јавног рада, односно према седишту послодавца, у случају када послодавац нема
регистровану организациону јединицу у месту спровођења
јавног рада, непосредно или путем поште, на прописаном
обрасцу који се може добити у свакој организационој јединици Национaлне службе или преузети на сајту www.nsz.
gov.rs.
Јавни конкурс је отворен од дана објављивања у дневном
листу. Последњи рок за пријем пријава за учешће на јавном конкурсу је до 20.07.2015. године.
Све додатне информације могу се добити у свакој организационој јединици Националне службе, путем Позивног
центра Националне службе: 0800/300-301 или на сајту
www.nsz.gov.rs.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у
разматрање.
На основу члана 43. став 1. тачка 5. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник
РС“, бр. 36/09 и 88/10), члана 11. став 1. тачка 3. Закона о
професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са
инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13), члана 9., 70. и 129. Правилника о начину и критеријумима за
спровођење мера активне политике запошљавања („Сл.
гласник РС“, бр. 12/12, 20/13, 69/14 и 27/15), a у складу са
Националним акционим планом запошљавања о изменама
и допунама Националног акционог плана запошљавања за
2015. годину („Сл. гласник РС“, бр. 54/15)

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
Расписује
ИЗМЕНУ И ДОПУНУ
ЈАВНОГ ПОЗИВА
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНА
ПРАКСА У ЦИЉУ СТИЦАЊА ПОСЕБНИХ
ПРАКТИЧНИХ ЗНАЊА И ВЕШТИНА У 2015.
ГОДИНИ
У јавном позиву за реализацију програма Стручна пракса
у циљу стицања посебних практичних знања и вештина
у 2015. години, који је расписала Национална служба за
запошљавање и који је објављен дана 27.03.2015. године, у Одељку III, у условима права учешћа у реализацији
програма стручне праксе који може да оствари послодавац који припада приватном сектору, додаје се став 2. који
гласи:
„Изузетно, на територији АП Косово и Метохија право
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учешћа у реализацији програма стручне праксе може остварити послодавац који припада и приватном и јавном сектору.“
У осталом делу јавни позив остаје непромењен.
Измена и допуна јавног позива је отворена од дана
објављивања у дневном листу до утрошка расположивих
средстава за ову намену, о чему ће Национална служба
издати саопштење за јавност.
На основу члана 43. став 1. тачка 5. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник
РС“, бр. 36/09 и 88/10), члана 11. став 1. тачка 3. Закона о
професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са
инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13), члана 9., 70. и 129. Правилника о начину и критеријумима за
спровођење мера активне политике запошљавања („Сл.
гласник РС“, бр. 12/12, 20/13, 69/14 и 27/15), a у складу са
Националним акционим планом запошљавања о изменама
и допунама Националног акционог плана запошљавања за
2015. годину („Сл. гласник РС“, бр. 54/15)

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
Расписује
ИЗМЕНУ И ДОПУНУ
ЈАВНОГ ПОЗИВА
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНА
ПРАКСА У ЦИЉУ СТИЦАЊА УСЛОВА ЗА
ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА У 2015.
ГОДИНИ
У јавном позиву за реализацију програма Стручна пракса у
циљу стицања услова за полагање стручног испита у 2015.
години, који је расписала Национална служба за запошљавање и који је објављен дана 27.03.2015. године, у Одељку
III, у условима права учешћа у реализацији програма стручне праксе који може да оствари послодавац који припада
приватном сектору, додаје се став 2. који гласи:
„Изузетно, на територији АП Косово и Метохија право
учешћа у реализацији програма стручне праксе може остварити послодавац који припада и приватном и јавном сектору.“
У осталом делу јавни позив остаје непромењен.
Измена и допуна јавног позива је отворена од дана
објављивања у дневном листу до утрошка расположивих
средстава за ову намену, о чему ће Национална служба
издати саопштење за јавност.

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом

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

Огласи

У ОВОМ БРОЈУ

240
СЛОБОДНИХ РАДНИХ
МЕСТА

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

Како да предате оглас за слободна радна места
Оглашавање у публикацији „Послови“ је бесплатно. Текст огласа за слободна радна места
можете предати у најближој филијали/служби Националне службе за запошљавање.
Бесплатна публикација о запошљавању
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усмено; познавање рада на рачунару - практичним радом
на рачунару; вештина комуникације - усмено.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР

IV Место рада: Власотинце, Трг ослобођења 25-29

На основу члана 54 Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 - испрaвка,
83/05 - исправка, 64/07, 67/07, 116/08, 104/09 и 99/14) и
члана 17 Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса
за попуњавање радних места у државним органима - пречишћен текст („Службени гласник РС“, бр. 41/07 и 109/09),
в.д. директор Управе за трезор оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ
МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ ФИНАНСИЈА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
I Орган у коме се радна места попуњавају: Министарство финансија - Управа за трезор, Београд, Поп Лукина 7-9
II Радна места које се попуњавају:
ФИЛИЈАЛА ЗАЈЕЧАР

1) Референт - радно место за подршку
корисницима
1 извршилац
Услови: средње образовање друштвеног или техничког
смера или гимназија; најмање 2 године радног искуства
у струци, положен државни стручни испит; познавање
енглеског језика и познавање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које
се проверавају у изборном поступку: познавање
области инсталирања, одржавања и администрирања системско-техничких компоненти информационог система,
оперативних и других софтверских система, као и система
за управљање базама података - усмено; познавање рада
на рачунару - практичним радом на рачунару; познавање
енглеског језика - писмено (тестом); вештина комуникације - усмено.
III Место рада: Зајечар, Моше Пијаде 4
ФИЛИЈАЛА ЛЕСКОВАЦ

2) Референт - благајник, Експозитура
Власотинце
1 извршилац
Услови: средње образовање друштвеног или техничког
смера или гимназија; најмање 2 године радног искуства
у струци; положен државни стручни испит и познавање
рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се
проверавају у изборном поступку: познавање законских прописа који регулишу област платног промета -
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3) Референт - благајник, Експозитура
Медвеђа
1 извршилац
Услови: средње образовање друштвеног или техничког
смера или гимназија; најмање 2 године радног искуства
у струци; положен државни стручни испит и познавање
рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се
проверавају у изборном поступку: познавање законских прописа који регулишу област платног промета усмено; познавање рада на рачунару - практичним радом
на рачунару; вештина комуникације - усмено.
V Место рада: Медвеђа, Јабланичка 30
ФИЛИЈАЛА НОВИ ПАЗАР

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

5) Референт - евидентичар у контроли,
Експозитура Бабушница
1 извршилац
Услови: средње образовање друштвеног или техничког
смера или гимназија; најмање 2 године радног искуства
у струци; положен државни стручни испит и познавање
рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се
проверавају у изборном поступку: познавање законских прописа који регулишу област буџетског система усмено; познавање рада на рачунару - практичним радом
на рачунару; вештина комуникације - усмено.
VII Место рада: Бабушница, Саше Ивковића 3
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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6) Референт - благајник
1 извршилац
Услови: средње образовање друштвеног или техничког
смера или гимназија; најмање 2 године радног искуства
у струци; положен државни стручни испит и познавање
рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се
проверавају у изборном поступку: познавање законских прописа који регулишу област платног промета усмено; познавање рада на рачунару - практичним радом
на рачунару; вештина комуникације - усмено.
VIII Место рада: Прокупље, 21. српске дивизије 6
ФИЛИЈАЛА ЧАЧАК

7) Сарадник - шеф експозитуре,
Експозитура Горњи Милановац
1 извршилац
Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља
друштвено-хуманистичких, техничко-технолошких или
природно-математичких наука на основним академским
студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању
до три године; положен државни стручни испит; најмање
3 године радног искуства у струци и познавање рада на
рачунару;
Стручне оспособљености, знање и вештине које се
проверавају у изборном поступку: познавање законских прописа који регулишу област буџетског система
и платног промета - усмено; познавање рада на рачунару - практичним радом на рачунару; вештине аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационе
способности и вештина руковођења - проверава посредно
путем стандардизованих тестова; вештина комуникације усмено.
IX Место рада: Горњи Милановац, Карађорђева 3
X Адреса на коју се подносе пријаве: Министарство
финансија - Управа за трезор, Поп-Лукина 7-9, 11000 Београд, са назнаком: „За јавни конкурс”.
XI Лице које је задужено за давање обавештења:
Сања Аврам, тел: 011/2927-504.
Заједничко за сва радна места
Услови за рад на свим радним местима: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан;
да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у
државном органу због теже повреде дужности из радног
односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање
шест месеци.
Рок за подношење пријава: Рок за подношење пријава
је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у периодичном издању огласа Националне службе за
запошљавање.
Бесплатна публикација о запошљавању

Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: потписана пријава са биографијом и наводима о досадашњем
радном искуству; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оверена
фотокопија радне књижице; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за
рад у државним органима; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења
и други акти из којих се види на ком радном месту, са
којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно
искуство). Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији која је оверена у општини или суду или од стране
јавног бележника.
Место, дан и време када ће се спровести изборни
поступак: Са кандидатима чије су пријаве благовремене,
потпуне, јасне, уз које су приложени сви потребни докази
и који испуњавају услове за оглашено радно место, провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку обавиће се почев од 20. јула 2015. године, са
почетком у 9 часова, у Београду, у просторијама Управе за
трезор - Министарство финансија, Поп Лукина 7-9 и Службе за управљање кадровима, Булевар Михајла Пупина 2
(Источно крило).
О тачном датуму и времену учесници конкурса ће бити
благовремено обавештени телефонским путем на контакт
бројеве које наведу у својим пријавама. Кандидати ће о
датуму, месту и времену спровођења сваке наредне фазе
изборног поступка бити обавештени на контакт бројеве
које наведу у својим пријавама.
Описе послова за сва радна места можете погледати на
сајту Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs.
НАПОМЕНЕ
За сва радна места радни однос се заснива на неодређено време. Кандидати који први пут заснивају радни однос
у државном органу подлежу пробном раду од 6 месеци.
Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада. Кандидати са положеним правосудним
испитом уместо доказа о положеном државном стручном
испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту. Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању
или премештају на радно место у органу у коме ради или
решење да је нераспоређен. Кандидати који конкуришу на
више радних места подносе појединачне пријаве у којима
наводе уз коју од пријава су приложили тражена документа. Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази
у оригиналу или фотокопији овереној у општини или суду
или од стране јавног бележника, као и непотпуне, неразумљиве, неблаговремене и недопуштене пријаве биће
одбачене.
Овај оглас објављује се на веб страници Министарства
финансија - Управе за трезор: www.trezor.gov.rs, на веб
страници Службе за управљање кадровима: www. suk.gov.
rs, на порталу е-управе, на огласној табли, веб страници и
периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
01.07.2015. | Број 628-629 |
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Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом
огласу који су употребљени у мушком роду, односе се без
дискриминације и на особе женског пола.

Б Е О Г РА Д
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
УСТАВНИ СУД
На основу члана 17 став 3 Уредбе о спровођењу интерног
и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“, бр. 41/07 и 109/09)
и члана 2 Правилника о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуну положаја и извршилачких радних места у
Стручној служби Уставног суда, Су број од 29. маја 2008.
године, Уставни суд оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ
МЕСТА
I Орган у коме се радно место попуњава: Уставни
суд, Београд, Булевар краља Александра 15
II Радно место које се попуњава:

1. Радно место систем администратора, звање
виши саветник
Служба за информационе технологије, Стручна
служба Уставног суда
1 извршилац
Опис послова: врши инсталацију, подешава и администрира системски софтвер сервера и корисничких рачунара;
врши конфигурисање домена, актив директоријума, корисника и рачунара; креира групе и групне политике, креира
кориснике у актив директоријума и врши доделу права за
рад са информационим системом; спроводи мере заштите
и безбедности као и контролу приступа; учествује у планирању, инсталацији, анализама, подешавању и одржавању
локалне рачунарске мреже; стара се о техничкој исправности система и отклања мање застоје и кварове; инсталира апликативни софтвер на рачунарима корисника; стара
се о backup и recovery процедурама; помаже корисницима код сложенијих проблема код употребе Office пакета;
предлаже набавку нових софтверских пакета и опреме;
врши спровођење едукације запослених у Уставном суду
за рад са пословним софтвером; обавља и друге послове
по налогу руководиоца Службе.
Услови: висока стручна спрема информатичког или телекомуникационог смера, што подразумева стечено високо
образовање на основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама
у трајању од најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету, положен државни стручни испит,
радно искуство у струци од најмање седам година, знање
енглеског језика.
Стручна оспособљеност, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање прописа којима
се уређује организација и рад Уставног суда, познавање
области инсталирања, одржавања и администрирања сис-
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темско-техничких компоненти информационог система,
оперативних и других софтверских система провериће се
усмено, логичко и аналитичко резоновање, способност
комуникације и креативност провериће се усмено, знање
енглеског језика провериће се увидом у доказ о знању тог
језика.
Са кандидатима чије пријаве буду благовремене, потпуне, јасне, уз које су приложени сви тражени докази и
који испуњавају услове за оглашено радно место провера
стручне оспособљености, знања и вештина кандидата за
попуну извршилачког радног места обавиће се 26. августа
2015. године, о чему ће учесници конкурса бити обавештени телефонским путем или електронском поштом на контакте које су навели у пријавама.
III Место рада: Београд, Булевар краља Александра 15
IV Услови за рад на радном месту: држављанство
Републике Србије, да је учесник конкурса пунолетан, да
учесник конкурса није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци и да учеснику конкурса раније није
престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа.
V Рок за подношење пријава на конкурс и садржина пријаве: Рок за подношење пријава је 8 дана и
почиње да тече наредног дана од дана оглашавања јавног
конкурса у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање. Пријава на конкурс садржи име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања,
број телефона, податке о образовању, податке о врсти и
дужини радног искуства с кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс,
податке о стручном усавршавању и податке о посебним
областима знања.
VI Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:
уверењe о држављанству; извод из матичне књиге рођених; дипломa или уверењe којим се потврђује стручна
спрема; уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима; доказ о радном искуству
у струци у трајању од најмање седам година (потврда,
решење и други акти којима се доказује на којим пословима и са којом стручном спремом је стечено радно искуство); доказ о знању енглеског језика (сертификати, дипломе, потврде о положеном испиту на студијама, потврде о
завршеној обуци) и радна књижица. Сви докази прилажу
се у оригиналу или у фотокопији која је оверена код јавног
бележника, односно у општини или у суду. Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс уместо уверења
о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно
место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.
VII Адреса на коју се подносе пријаве: Уставни суд,
Београд, Булевар краља Александра 15, са назнаком: „За
јавни конкурс“.
VIII Лице које је задужено за обавештења о конкурсу: Севера Марковић, тел: 011/285-5064.
IX Напомене: Радни однос се заснива на неодређено
време. Кандидати који први пут заснивају радни однос
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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на неодређено време у државном органу подлежу пробном раду у трајању од 6 месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита могу се примити на рад под
условом да тај испит положе до окончања пробног рада.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној код јавног
бележника, односно у општини или у суду, биће одбачене.
Овај оглас објављује се на интернет презентацији Уставног
суда, на порталу е-управе, на огласној табли, интернет
презентацији и периодичном издању огласа Националне
службе за запошљавање.

ЈАГОДИНА
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ

35210 Свлајнац, Светог Саве 102

Извршилац за обављање послова из области
друштвене бриге о деци и породиљских
права
на одређено време због повећаног обима
посла, у трајању од 3 месеца, у Одељењу за
буџет и финансије Општинске управе Општине
Свилајнац
УСЛОВИ: да је кандидат држављанин Републике Србије,
високо образовање стечено на основним академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, основним стуковним
студијама, односно на студијама у трајању до три године - више образовање правног или економског смера, 1
година радног искуства са прописаном стручном спремом,
положен државни стручни испит, да има општу здравствену способност, да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова
у државном органу. Пријаве са овереним доказима о
испуњавању услова огласа (оверена фотокопија дипломе,
извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, уверење о здравственом стању, уверење да није
осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора
од најмање 6 месеци или кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу), могу се
поднети у року од 8 дана од дана објављивања огласа, на
горенаведену адресу, са назнаком: „За оглас“. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће бити разматране.

ОПШТИНСКА УПРАВА ДЕСПОТОВАЦ

35213 Деспотовац, Милосава Здравка Ресавца 4

Послови за урбанизам, просторно планирање
и грађевинарство
УСЛОВИ: кандидати морају да имају стечено високо образовање из области грађевинских или архитектонских наука на студијама другог степена (мастер академске студије;
спрцијалистичке струковне студије, специјалистичке академске студије), односно на основним студијама у трајању
од најмање 4 године.

Послови за грађевинарство
УСЛОВИ: кандидати морају да имају стечено високо обраБесплатна публикација о запошљавању

зовање из области грађевинских наука на студијама првог
степена.
ОСТАЛО: да је кандидат држављанин Републике Србије,
да је пунолетан, да има општу здравствену способност,
да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну
затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га
чини неподобним за обављање послова у државном органу. Радни однос се заснива на одређено време у трајању
од једне године. Рок за подношење пријава је осам дана од
дана објављивања огласа. Пријаве слати на горенаведену
адресу.

К РА Г У Ј Е В А Ц
ОПШТИНА БАТОЧИНА
ОПШТИНСКА УПРАВА

34227 Баточина, Краља Петра I 37

Извршилац за буџет и рачуноводство

у Одељењу за изворне приходе, привреду,
јавне службе и финансије
УСЛОВИ: да је кандидат држављанин/ка Републике
Србије, да је пунолетан/а, да није осуђиван/а за кривично
дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или
за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање
послова у државном органу, стечено високо образовање
из научне области економске струке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичкиом академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању о најмање четири године, положен стручни
испит за рад у државним органима, радно искуство једна година. Пријаве слати на адресу: Општинска управа
Општине Баточина, Краља Петра I 37, 34227 Баточина, са
назнаком: „Оглас за извршиоца за буџет и рачуноводство“.
Контакт телефон: 034/6842-361. Уз пријаву поднети доказе
о испуњавању услова: уверење о држављанству, извод из
матичне књиге рођених, уверење да кандидат није осуђиван, доказ о стеченом образовању, уверење о положеном
државном стручном испиту. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Оглас остаје отворен 8
дана од дана објављивања.

ОПШТИНА БАТОЧИНА
ОПШТИНСКА УПРАВА

34227 Баточина, Краља Петра I 37

Референт - обрађивач и сарадник са
имаоцима јавних овлашћења
у Одсеку за спровођење обједињене процедуре
Општинске управе Општине Баточина
УСЛОВИ: да је кандидат држављанин/ка Републике
Србије, да је пунолетан/а, да није осуђиван/а за кривично
дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или
за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање
послова у државном органу, стечено високо образовање из
научне области правне или грађевинске струке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичкиом академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основ01.07.2015. | Број 628-629 |
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ним студијама у трајању о најмање четири године, положен стручни испит за рад у државним органима, радно
искуство једна година. Пријаве слати на адресу: Општинска управа Општине Баточина, Краља Петра I 37, 34227
Баточина, са назнаком: „Оглас за референта обрађивача и
сарадника са имаоцима јавних овлашћења“. Контакт телефон: 034/6842-361. Уз пријаву поднети доказе о испуњавању услова: уверење о држављанству, извод из матичне
књиге рођених, уверење да кандидат није осуђиван, доказ
о стеченом образовању, уверење о положеном државном
стручном испиту. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће бити разматране. Оглас остаје отворен 8 дана од дана
објављивања.

ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ

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

Послови издавања грађевинских дозвола
у Одељењу за имовинско-правне односе,
урбанизам, грађевинарство и стамбенокомуналне послове, на одређено време до
повратка запослене са породиљског боловања
УСЛОВИ: високо образовање из научне или стручне
области грађевинско/геодетског инжењерства или архитектуре, на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије),
односно на основним студијама у трајању од најмање 4
године (VII/1 степен стручне спреме по старом Закону
о високом образовању), положен стручни испит за рад
у органима државне управе, 1 година радног искуства у
струци.
ОСТАЛО: Поред доказа о испуњавању посебних услова,
кандидати су дужни да уз пријаву на оглас приложе следеће: извод из матичне књиге рођених (оверена фотокопија), уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), доказ да се против кандидата не води истрага нити
је подигнута оптужница, доказ да лице није осуђивано
на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или
за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање
послова у државним органима. Документа предати оригинална или оверене фотокопије истих. Пријаве слати на
адресу: Општинска управа Општине Аранђеловац, Венац
слободе 10, уз назнаку: „Пријава на оглас“. Рок за пријаву
је 8 дана.

ЛОЗНИЦ А
ОПШТИНА КРУПАЊ
ОПШТИНСКА УПРАВА

15314 Крупањ, Маршала Тита 2
тел. 015/581-125, 581-101

Друштвена делатност дечија и социјална
заштита
на одређено време до повратка одсутне
запослене
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних у члану 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 и
79/05), кандидат треба да испуњава и посебне услове, и то:
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високо образовање другог степена, односно завршене мастер академске студије са претходно завршеним основним
академским студијама или високо образовање стечено на
основним студијама у трајању од 4 године, у складу са прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању и које је законом изједначено са академским називом мастер у области друштвених наука; једна
године радног искуства; положен испит за рад у органима
државне управе. Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе као доказ о стручној спреми, доказ о положеном стручном испиту за рад у органима државне управе,
извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству РС, лекарско уверење као доказ опште здравствене
способности, биографске податке са прегледом кретања у
служби и доказ о радном искуству, доказ да кандидат није
осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора
од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини
неподобним за обављање послова у државном органу.
Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која
је оверена код надлежног органа. Пријаве са потребним
документим слати на адресу Општинске управе Општине
Крупањ, у року од 8 дана од дана објављивања огласа,
са назнаком: „Оглас за пријем у радни однос на одређено време“, са називом радног места на које се кандидат
пријављује у Општинску управу Општине Крупањ. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

НИШ
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ МЕРОШИНА
18252 Мерошина, Цара Лазара 17
тел. 018/4892-034

Начелник Општинске управе Општине
Мерошина
УСЛОВИ: завршен правни факултет; положен испит за
рад у органима државне управе; најмање 5 година радног искуства у струци, општа здравствена способност,
држављанство Републике Србије, да кандидат није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу.

ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР „ЈЕЛЕНАЦ“

18220 Алексинац, Момчила Поповића 156

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степена
(мастер академске студије, специјалистичке академске студије, струковне студије), односно на основним студијама у
трајању од најмање 4 године и одговарајући академски,
односно стручни назив утврђен у области правних, психолошких, педагошких и андрагошких наука, специјалистичке едукације и рехабилитације, социолошких, политичких,
економских или медицинских наука; најмање 5 година
рада у струци; држављанство РС; програм рада за мандатни период за који се врши избор. Уз пријаву доставити:
оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми,
извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству (не старији од 6 месеци), потврду да се против кандидата не води кривични поступак, као и да није правоснажно осуђен за кривично дело из групе кривичних дела
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против живота и тела, против слободе и права човека и
грађанина, против права по основу рада, против части и
угледа, против полне слободе, против брака и породице,
против службене дужности, као и против уставног уређења
и безбедности РС, потврду надлежног органа да кандидату
није изречена правоснажна мера забране вршења позива, делатности и дужности за обављање дужности директора установе социјалне заштите за смештај одраслих и
старијих; потврду о радном стажу у струци, програм рада
за мандатни период. Рок за пријаву: 15 дана. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.
Пријаве слати на горенаведену адресу, са назнаком: “Конкурс за директора”. Директора установе именује министар
за рад, запошљавање, борачка и социјална питања РС, по
прибављеном мишљењу УО Геронтолошког центра “Јеленац” Алексинац.

НОВИ СА Д
ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНУ
ЗАШТИТУ

21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16
тел. 021/425-836, 425 854
e-mail: office@pzsz.gov.rs

Саветник за социјалну заштиту

на одређено време, замена до повратка
запосленог
2 извршиоца
УСЛОВИ: високо образовање (VII/1 степен) струке: дипломирани правник, дипломирани социјални радник, дипломирани психолог, дипломирани педагог, дипломирани специјални педагог, дипломирани дефектолог и дипломирани
социолог, најмање 5 година радног искуства у области
социјалне заштите, да кандидат није кажњаван за дела
која га чине неподобним за обављање послова и задатака
у Заводу. Пријаве са доказима о испуњавању услова доставити на адресу: Покрајински завод за социјалну заштиту,
21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 25, са назнаком:
„За оглас“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узети у разматрање.

ОПШТИНСКА УПРАВА ЖАБАЉ
21230 Жабаљ, Николе Тесле 45
тел. 021/210-22-60
факс.021/210-22-68

Буџетирање, праћење, извршење и интерна
контрола
на одређено време ради замене привремено
одсутног запосленог
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног
односа утврђених чланом 6 Закона о радним односима у
државним органима (да је лице пунолетно, држављанин
Републике Србије, да није осуђивано за кривично дело
на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или
за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање
послова у државном органу и да поседује општу здравствену способност), стечено високо образовање из научне области економске науке на студијама првог степена
(основне академске студије, основне струковне студије),
односно на основним студијама у трајању до три године,
положен стручни испит за рад у органима државне управе
Бесплатна публикација о запошљавању

и најмање три године радног искуства у струци. Уз пријаву
на оглас доставити доказ о стручној спреми, положеном
стручном испиту за рад у органима државне управе, извод
из матичне књиге рођених и уверење о држављанству,
уверење да лице није осуђивано, доказ о стеченом радном
искуству (фотокопија радне књижице и потврда претходног послодавца на којим пословима је стечено радно искуство, у ком трајању и са којим степеном стручне спреме) и
уверење о општој здравственој способности. Сва документа могу бити у облику неоверених фотокопија, а изабрани
кандидат ће бити у обавези да поднесе оригинална документа. Уверење о држављанству, уверење да лице није
осуђивано и уверење о општој здравственој способности
не могу бити старија од 6 месеци.

Грађевински инспектор

на одређено време ради замене привремено
одсутног запосленог
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених чланом 6 Закона о радним односима у државним органима (да је лице пунолетно, држављанин Србије,
да није осуђивано за кривично дело на безусловну казну
затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које
га чини неподобним за обављање послова у државном
органу и да поседује општу здравствену способност), стечено високо образовање из научне области грађевинског
инжењерства или архитектуре на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске
студије, специјалистичке струковне студије), односно на
основним студијама у трајању од најмање четири године,
положен стручни испит за рад у органима државне управе,
положен возачки испит за возила Б категорије и најмање
три године радног искуства у струци. Уз пријаву на оглас
доставити доказ о стручној спреми, положеном стручном
испиту за рад у органима државне управе, извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству, уверење
да лице није осуђивано, доказ о стеченом радном искуству
(фотокопија радне књижице и потврда претходног послодавца на којим пословима је стечено радно искуство, у ком
трајању и са којим степеном стручне спреме) и уверење
о општој здравственој способности. Сва документа могу
бити у облику неоверених фотокопија, а изабрани кандидат ће бити у обавези да поднесе оригинална документа.
Уверења о држављанству, уверење да лице није осуђивано и уверење о општој здравственој способности не могу
бити старија од 6 месеци.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ЖАБАЉ

21230 Жабаљ, Николе Тесле 45
тел. 021/210-22-65

Начелник Општинске управе Жабаљ
на одређено време 5 година
УСЛОВИ: општа здравствена способност, држављанство
Републике Србије, да је кандидат пунолетан и да није
осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора
од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини
неподобним за обављање послова у државном органу.
Кандидат треба да има VII степен стручне спреме, правни
факултет, положен испит за рад у органима државне управе и најмање 5 година радног искуства у струци.
ОСТАЛО: Докази који се прилажу уз пријаву на јавни оглас:
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пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству, уверење о општој здравственој способности
за кандидате који нису запослени у Општинској управи Жабаљ, оригинал или оверена фотокопија уверења о
држављанству, које не сме бити старије од 6 месеци, оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге
рођених, оригинал или оверена фотокопија уверења о
некажњавању, која не сме бити старија од 6 месеци, оверена фотокопија уверења о положеном испиту за рад у
органима државне управе, оверена фотокопија дипломе
правног факултета, оверена фотокопија радне књижице.
Рок за подношење пријаве је 15 дана. Адреса на коју се
подносе пријаве: Општинско веће Општине Жабаљ, Николе Тесле 45, 21230 Жабаљ, са назнаком: „За комисију конкурс за начелника ОУ“.

СМЕДЕРЕВО
ОПШТИНА СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
ОПШТИНСКА УПРАВА

11420 Смедеревска Паланка, Вука Караџића 25

Урбаниста
УСЛОВИ: стечено високо образовање из области архитектонског и грађевинског смера на студијама другог степена (дипломске студије мастер, специјалистичке студије,
специјалистичке струковне студије), односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године, положен
стручни испит за рад у државним органима и три године
радног искуства; да је кандидат држављанин РС, да није
осуђиван и да се не води кривични поступак.

Трговина и услуге
ПИ „ПАНОНКА“ А.Д.

25000 Сомбор, Стапарски пут бб
тел. 025/5423-732
e-mail: branka.blazetin@lucic.rs

Возач виљушкара

на одређено време
4 извршиоца
УСЛОВИ: IV - III степен стручне спреме, возачка дозвола
Б категорије, обука за руковање виљушкаром, рад у сменама, ноћни рад, радно место са повећаним ризиком. Кандидати пријаве шаљу поштом или мејлом, уз достављање
радне биографије. Рок за пријављивање је до попуне радних места.

АД “НЕОПЛАНТА”

Нови Сад, Приморска 90
тел. 021/4873-920

Месар

за рад у Београду, на одређено време
20 извршилаца
УСЛОВИ: III степен стручне спреме - месар, минимум 12
месеци радног искуства

ЗАЈЕЧАР

Пословођа у малопродајном објекту
за рад у Београду, на одређено време
20 извршилаца

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

УСЛОВИ: минимум III степен стручне спреме - без обзира
на занимање, минимум 12 месеци радног искуства, знање
рада на рачунару

19000 Зајечар, Трг ослобођења 1

Оглас објављен 13.05.2015. године у публикацији
„Послови“ поништава се за радно место: комунални полицајац, у Одељењу за инспекцијске послове
и комуналну полицију, на одређено време до 24
месеца - 12 извршилаца.

Продавац на деликатесу

за рад у Београду, на одређено време
20 извршилаца
УСЛОВИ: минимум III степен стручне спреме - без обзира
на занимање, минимум 12 месеци радног искуства
ОСТАЛО: Трајање конкурса: до попуне. Заинтересовани
кандидати треба да се јаве на телефон: 021/4873-920, контакт особа - Карло Бем.

Први
утисак је најважнијибудите
испред свих

„PARADOX CONSULTING“ ДОО

21000 Нови Сад
Војводе Мишића 2
тел. 069/2014-933
e-mail: nikolajosipovic@hotmail.com

Агент у кол-центру - приправник
5 извршилаца
УСЛОВИ: IV, VI/1, VI/2 и VII/1 степен стручне спреме. Кандидати треба да имају знање немачког језика - средњи
ниво. Јавити се на контакт телефон: 069/2014-933.

Агент у кол-центру
40 извршилаца
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УСЛОВИ: знање немачког језика Б2. Јавити се на контакт
телефон: 069/2014-933.
ОСТАЛО: Оглас остаје отворен до 23.07.2015.

DELTEX D.O.O.

21000 Нови Сад, Цанкарева 1
факс. 021/6614-311
e-mail: novako@open.telekom.rs

Самостални књиговођа
УСЛОВИ: висока, виша или средња стручна спрема, искуство у књиговодственим пословима од минимум 3 године,
искуство у попису роба и наплати потраживања, возачка
дозвола. Уколико испуњавате услове конкурса, пошаљите
ваш CV на e-mail: novako@open.telekom.rs, факс: 021/6614311 или на адресу: Царинска 1, Нови Сад. Рок за пријаву:
15 дана.

„ICOM COMMUNICATIONS“ DOO
21000 Нови Сад, Футошка 47
тел. 062/972-1178
e-mail: m.silic@icomcall.com

Продајни саветник – кол-центар
на одређено време 1 месец
20 извршилаца
УСЛОВИ: без обзира на степен стручне спреме и занимање,
знање рада на рачунару. Оглас је отворен до 23.07.2015.

SZR “BIO DESING”

21000 Нови Сад, Мирослава Антића 7
тел. 021/661-7472
e-mail: bio1@sbb.rs

Архитектонски техничар
УСЛОВИ: IV степен стручне преме, архитектонски техничар. Пожељно радно искуство. Пријаве слати на e-mail:
bio1@sbb.rs

Дизајнер намештаја
УСЛОВИ: IV степен - технички дизајнер ентеријера, IV/2
степен - дизајнер, VII/1 степен - дипломирани дизајнер.
Пожељно радно искуство. Пријаве слати на e-mail: bio1@
sbb.rs.

Шумарски инжењер
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани
инжењер шумарства. Пожељно радно искуство. Пријаве
слати на e-mail: bio1@sbb.rs.
Оглас остаје отворен до 10.07.2015.

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани
инжењер микробиологије, молекуларне биологије, биохемије, технолог намирница, знање енглеског језика (писаног и усменог - виши ниво), знање рада на рачунару (MS
Office, Excel, Word Power Point), возачка дозвола Б категорије, пробни рад 3 месеца. Пријаве са биографијом на српском и енглеском језику слати на и-мејл: bojan@viams.net,
у року од 15 дана од дана објављивања огласа.

ZTUR „INDEX VANESSA“

21000 Нови Сад, Булевар ослобођења 107
тел. 069/700-666

Израда и продаја индекс-сендвича
2 извршиоца
УСЛОВИ: Могу конкурисати сви кандидати, без обзира на
степен стручне спреме и занимање.

TR „FRUTTI DEL MONDO“

11070 Нови Београд, Јурија Гагарина 144/8
тел. 065/224-74-29

Продавац

на одређено време до 3 месеца
УСЛОВИ: III степен стручне спреме у било ком занимању.
Пријаве слати на и-мејл: igatal@eunet.rs, у року од 15 дана
од дана објављивања огласа.

СЗР „САЛЕ“

24000 Суботица, Делиградска 5
тел. 064/2394-730

Столар

на одређено време 6 месеци
УСЛОВИ: без обзира на степен и врсту стручне спреме,
потребно радно искуство у столарским пословима најмање
12 месеци. Заинтересовани кандидати своје биографије
могу донети лично, на горенаведену адресу, у периоду од
8 до 16 часова. Контакт телефон: 064/2394-730.

„ПРЕВИ“ ДОО

24000 Суботица, Михајла Пупина 25
тел. 024/577-250
e-mail: office@previ.rs

Сервисер ватрогасне опреме
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, смер водоводар или
бравар. Основно знање рада на рачунару, возачка дозвола „Б“ категорије, стручни испит из области заштите од
пожара. Заинтересовани кандидати своје биографије могу
слати мејлом, на горенаведену адресу. Контакт телефон:
024/577-250. Оглас је отворен до 15.07.2015.

В.И.А.

11070 Нови Београд, Милана Вујаклије 17

Презентација и продаја тестова за контролу
намирница и клиничку дијагностику
на одређено време до 6 месеци
Бесплатна публикација о запошљавању
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Грађевинско предузеће „Грамекс“ д.о.о. из Батајнице, које се бави извођењем грађевинских радова у нискоградњи, расписује конкурс за позицију:

Руковалац грађевинским машинама
УСЛОВИ: средња стручна спрема (ССС), поседовање
дипломе или сертификата за управљање грађевинским
машинама, активан возач, радно искуство минимум 3 године, рад на комбинованој машини за утовар и ископ („JCB
3cx” са укрштеним командама).
Пријаве са кратком радном биографијом слати искључиво
електронским путем, на адресу: gramex90@gmail.com, до
20.07.2015 године.

Mедицина
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
Београд, Краља Милутина 8

Оглашава слободна радна места за држављане
Републике Србије за рад у СР Немачкој, у складу са
Споразумом о посредовању и привременом запошљавању радника, држављана Републике Србије
у Савезној Републици Немачкој
Послодавац: Преко пројекта Triple Win за дечију болницу
и породилиште, за одељење превремено рођене деце и
интензивно одељење са фокусом на неонатологију
Место рада: Покрајина Баварска, СР Немачка

Педијатријска сестра - техничар
већи број извршилаца
Опис посла: рад у болници на одељењу за превремено
рођену децу, интензивном одељењу и одељењу неонаталогије.
На оглас се могу пријавити незапослени и запослени кандидати, без обзира да ли су евидентирани на евиденцију
Националне службе за запошљавање.
Образовање: минимум средња медицинска школа (IV
степен); медицинска сестра - техничар педијатријског смера.
Посебна знања и вештине: познавање немачког језика на минимум А2 нивоу, према Европском референтном
оквиру за језике (видети опис ниже у тексту); предност ће
имати кандидати са знањем немачког језика на Б1 нивоу
или вишем, према Европском референтном оквиру за језике; положен стручни испит за педијатријску сестру/техничара.
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Описи нивоа знања језика према Европском референтном оквиру за језике:
А2 - Кандидат разуме реченице и често употребљаване
изразе који су у вези са областима непосредног значења
(на пример: информације о личности и породици, куповини, раду и непосредном окружењу). У стању је да се споразуме у једноставним, рутинским ситуацијама које се односе
на једноставну и директну размену информација о познатим и уобичајеним стварима. У стању је да једноставним
речима опише своје порекло и образовање, непосредно
окружење и ствари везане за непосредне потребе.
Б1 Кандидат је у стању да разуме главне садржаје, када
се употребљава јасан стандардни језик и када се ради о
познатим садржајима везаним за посао, школу, слободно
време, итд. У стању је да се снађе у највећем броју ситуација са којима се сусреће током путовања у земљама
немачког говорног подручја. У стању је да се јасно и смислено изрази о познатим темама и областима личног интересовања. У стању је да говори о искуствима и доживљајима, да опише своје снове, наде и циљеве и да укратко
образложи своје планове и ставове.
Радно искуство: Пожељно је радно искуство из области
неонатологије.
Услови рада и боравка: Врста радног односа: на
одређено време на позицији асистента за здравствену
негу, односно до нострификације дипломе за здравственог
радника. Након нострификације дипломе радни однос се
може засновати и на неодређено време на позицији здравственог радника, а запослени има могућност да након
одређеног периода, у складу са Законом о боравку странаца у СР Немачкој, поднесе захтев за добијање сталне
боравишне дозволе.
Нострификација дипломе: У складу са позитивним прописима СР Немачке нострификација дипломе за здравственог радника је обавезна најкасније у року од 12 месеци.
Зарада: Стартна плата износи 1.900 евра (бруто) до признавања дипломе за здравственог радника, односно 2.300
евра (бруто) након признавања дипломе.
Смештај и исхрана: Послодавац обезбеђује смештај и
исхрану, односно пружа подршку у проналажењу истог, а
запослени у целости или делом партиципира у трошковима.
Трошкови превоза: Трошкове превоза на релацији
Република Србија - СР Немачка сноси послодавац.
Потребна документација: пропратно писмо на немачком
језику, радна биографија/CV на немачком и српском језику, диплома завршене школе (копија), доказ о положеном
стручном испиту (копија), доказ о радном искуству (копија
радне књижице или потврда од послодавца), сертификат
о стеченом знању немачког језика, за кандидате који поседују сертификат (копија).
Непотпуна документација неће бити разматрана.
Начин конкурисања и селекције кандидата: Кандидати који су пријављени на евиденцију Националне
службе за запошљавање потребна документа достављају
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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филијали НСЗ у којој су пријављени, лично или поштом,
на адресу филијале, са назнаком: „За запошљавање радника за здравствену негу у СР Немачкој преко пројекта
Triple Win“. Кандидати који нису пријављени на евиденцију
Националне службе за запошљавање потребна документа достављају поштом, на адресу: Национална служба за
запошљавање, Филијала за град Београда, Сервисни миграциони центар, Косте Абрашевића 10, са назнаком: „За
запошљавање радника за здравствену негу у СР Немачкој
преко пројекта Triple Win“.
Кандидати који уђу у ужи избор биће обавештени о месту и
термину обављања интервјуа за посао са представницима
немачке Службе за запошљавање. Разговор ће се водити на немачком језику. Након обављеног интервјуа биће
организовано језичко тестирање.
Кандидати који од стране представника немачке службе за
запошљавање буду изабрани након интервјуа, биће укључени у пројекат „Triple Win“ - регионалне сарадње на миграцији радне снаге, који ће кандидатима пружати подршку
у припреми, одласку (визе) и интеграцији у СР Немачкој.
Пројекат „Triple Win“ - у организацији немачке Службе за
запошљавање (БА) и Немачког друштва за међународну
сарадњу (ГИЗ), нуди подршку кроз курсеве језика, као и
петодневни курс припреме за рад и живот у СР Немачкој.
Изабрани кандидати биће у обавези да доставе додатну
документацију након укључивања у пројекат.
За додатне информације о овом конкурсу, кандидати могу
да се обрате:
• свом саветнику за запошљавање у филијали НСЗ
• Позивном центру НСЗ: 0800/300-301 (позив бесплатан)
• миграционим сервисним центрима НСЗ:
Миграциони сервисни центар Београд
НСЗ, Филијала Београд, Косте Абрашевића 10
Тел: 011/2416-836, 2407-730
Миграциони сервисни центар Ниш
НСЗ, Филијала Ниш, Ратка Вукићевића 3
Тел: 018/501-213
Миграциони сервисни центар Нови Сад
НСЗ, Филијала Нови Сад, Алберта Томе 2
Тел: 021/4885-556, 4885-549
Миграциони сервисни центар Нови Пазар
НСЗ, Филијала Нови Пазар, Шабана Коче 18
Тел: 020/330-047
Миграциони сервисни центар Крушевац
НСЗ, Филијала Крушевац, Балканска 33
Тел: 037/412-531

СП-МЕДИЦИНА

11000 Београд, Миријевски булевар 41б
тел. 060/0530-984
e-mail: office@spmedicina.com

Фармацеут/лекар - стручни сарадник
Опис послова: фармацеут или лекар за послове увоза и
пласмана медицинске опреме и лекова.
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани фармацеут, доктор медицине; основна информатичка обука:
Windows, Word, Excel, Explorer, Outlook. Неопходно је радно искуство од најмање 3 године. Конкурс је отворен до
15.07.2015. године. Контакт са послодавцем на горенаведени мејл, јављање кандидата на горенаведени број телефона, особа за контакт: Стеван Петковић.

ДОМ ЗДРАВЉА БУЈАНОВАЦ
К. Петровића 328
тел. 017/651-315

1. Доктор медицине

на одређено време до 5 месеци због повећаног
обима посла
УСЛОВИ: завршен медицински факултет, VII степен стручне спреме, положен стручни испит.

2. Доктор стоматологије

са скраћеним радним временом (50%), на
одређено време до 5 месеци због повећаног
обима посла, у ЗЦ Велики Трновац
УСЛОВИ: завршен стоматолошки факултет, VII степен
стручне спреме, положен стручни испит.

3. Медицинска сестра - техничар

на одређено време до 5 месеци због повећаног
обима посла
17 извршилаца
УСЛОВИ: средња медицинска школа, IV степен, положен
стручни испит.

4. Гинеколошко-акушерска сестра

на одређено време до 5 месеци због повећаног
обима посла
УСЛОВИ: средња медицинска школа, IV степен гинеколошко-акушерског смера, положен стручни испит.

5. Виша медицинска сестра

на одређено време до 5 месеци због повећаног
обима посла

Миграциони сервисни центар Краљево
НСЗ, Филијала Краљево, Цара Душана 78
Тел: 036/302-029

УСЛОВИ: VI степен медицинске школе, смер виша или
струковна медицинска сестра, положен стручни испит.

Миграциони сервисни центар Бор
НСЗ, Филијала Бор, 7. јула 29
Тел: 030/453-121, 453-123

на одређено време до 5 месеци због повећаног
обима посла

Рок за достављање документације: 15. јул 2015.
године.

УСЛОВИ: VI степен медицинске школе, смер виша гинеколошко-акушерска сестра, положен стручни испит.

Бесплатна публикација о запошљавању

6. Виша гинеколошко-акушерска сестра
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7. Лабораторијски техничар - здравствени
сарадник
на одређено време до 5 месеци због повећаног
обима посла
УСЛОВИ: средња школа, IV степен, смер техничар органске хемије, положен стручни испит.

8. Спремачица здравствених просторија

са скраћеним радним временом (50%), на
одређено време до 5 месеци због повећаног
обима посла, за Здравствену амбуланту Кончуљ
УСЛОВИ: завршена основна школа.
ОСТАЛО: Опис послова: према Правилнику о организацији
и систематизацији послова Дома здравља Бујановац. Заинтересовани кандидати уз пријаву на конкурс подносе следећа документа: молбу за пријем са кратком биографијом,
адресом и контакт телефоном, извод из матичне књиге
рођених (оверена фотокопија), уверење о држављанству
(оригинал или оверена фотокопија) не старије од 6 месеци, диплому о завршеном факултету (оверена копија) за
радна места 1 и 2, диплому о завршеној школи (оверена
копија) за радна места 3, 4, 5, 6 и 7, сведочанство о завршеном основном образовању (оверена фотокопија) за радно место број 8, уверење о положеном стручном испиту
(оригинал или оверена фотокопија) за радна места 1, 2, 3,
4, 5, 6 и 7 уверење суда да се не води кривични поступак,
лекарско уверење (подноси кандидат који буде изабран).
У захтеву (молби) кандидат треба да наведе документацију коју је доставио поводом огласа. Пријаве на оглас се
могу поднети лично у Дому здравља Бујановац, К. Петровића 328, Бујановац, сваког радног дана, од 07:00 до 14:00
часова, у затвореној коверти или послати препоручено
поштом на адресу Дома здравља Бујановац, са назнаком:
„За оглас“. Оглас се објављује и на веб-сајту Министарства
здравља Републике Србије и остаје отворен 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и
непотпуне пријаве се неће разматрати. О избору ће кандидати бити обавештени писаним путем.

ДОМ ЗДРАВЉА ЋУПРИЈА

35230 Ћуприја, Кнеза Милоша бб

Дипломирани правник
на одређено време до повратка запосленог
коме је радни однос у статусу мировања
УСЛОВИ: завршен правни факултет, положен правосудни испит, познавање рада на рачунару, да је кандидат
држављанин РС, уверење из казнене евиденције, 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 правника код
ЗД „Ћуприја“, уверење да против њега није покренут
кривични поступак и да се не води истрага (оптужница,
оптужни предлог, не старије од шест месеци) и да има
општу здравствену способност. Заинтересовани кандидати подносе следећу документацију: пријаву на оглас са
кратком биографијом, фотокопију личне карте, оверену
фотокопију извода из матичне књиге рођених, уверење о
држављанству, оверену фотокопију дипломе о завршеном
правном факултету, оверену фотокопију уверења о положеном правосудном испиту. Рок за подношење пријаве је

24

| Број 628-629 | 01.07.2015.

осам дана од дана објављивања у публикацији „Послови“,
на огласној табли и на сајту Министарства здравља РС.
Сва горенаведена документа у оригиналу или фотокопији
доставити поштом на горенаведену адресу. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ДОМ ЗДРАВЉА КРУПАЊ

15314 Крупањ, Владе Зечевића 61
тел. 015/581-311

Доктор медицине

на одређено време до повратка привремено
одсутних са боловања
2 извршиоца
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених законом, кандидати треба да испуњавају и
следеће посебне услове: висока стручна спрема, доктор
медицине, VII/1 степен стручне спремe, положен стручни
испит. Уз пријаву кандидати подносе: диплому о завршеном медицнском факултету - оригинал или оверену фотокопију, уверење о положеном стручном испиту - оригинал
или оверену фотокопију, извод/уверење из НСЗ, кратку
биографију. Пријаве слати на адресу установе или поднети лично, у року од 8 дана од дана објављивања огласа.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ДОМ ЗДРАВЉА „НОВИ БЕОГРАД“

11070 Нови Београд, Гоце Делчева 30
тел. 011/2222-100

Спремачица

на одређено време због повећаног обима посла
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа. Пријаве са кратком биографијом, адресом, контакт 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 оглас се подноси пријава. Одлука о
избору ће бити објављена на огласној табли Дома здравља
поред писарнице, а изабрани кандидат ће бити лично обавештен путем телефона.

ИНСТИТУТ ЗА ОРТОПЕДСКО-ХИРУРШКЕ
БОЛЕСТИ „БАЊИЦА“
11000 Београд, Михаила Аврамовића 28
тел. 011/666-0028

Доктор медицине специјалиста интерне
медицине
на одређено време до повратка запосленог
УСЛОВИ: Кандидати су обавезни да уз пријаву са биографијом доставе: оверен препис или фотокопију дипломе о
завршеном медицинском факултету (са просечном оценом студирања), оверен препис или фотокопију дипломе
о положеном стручном испиту; оверен препис или фотокопију дипломе о положеном специјалистичком испиту из
интерне медицине, оверен препис или фотокопију дипломе о положеном испиту за научно звање магистра и/или
доктора наука (ако га кандидат има), потврду издату од
стране Националне службе за запошљавање о дужини
чекања на запослење, доказ о радном искуству у струци
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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након положеног испита на пословима пружања здравствене заштите, укључујући и волонтерски стаж (фотокопија радне књижице или потврда послодавца), извод из
матичне књиге рођених, биографију са адресом и контакт
телефоном. Пробни рад три месеца. Наведена документа
не смеју бити старија од шест месеци, а приложене фотокопије морају бити оверене од надлежног органа. Пријаве
са непотпуном документацијом или које нису у складу са
условима овог огласа, као и неблаговремене пријаве неће
бити разматране. Кандидати који уђу у ужи избор ће бити
позвани на разговор.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ
„КОВИН“

26220 Ковин, Цара Лазара 253
тел. 013/741-166, 013/741-234

Медицинска сестра - техничар
на одређено време до повратка запослене са
породиљског боловања
УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа (IV степен)
општег смера, положен стручни испит, без обзира на радно искуство. Кандидати су у обавези да доставе пријаву
са кратком биографијом, фотокопију дипломе о завршеној
школи, уверење о положеном стручном испиту. Изабрани
кандидати су у обавези да доставе и лекарско уверење.
Пријаве са потребном документацијом достављају се на
горенаведену адресу, у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ДОМ ЗДРАВЉА
„ДР ДОБРИВОЈЕ ГЕР. ПОПОВИЋ“

37230 Александровац, Милана Мирковића 6
тел. 037/751-148

Медицинска сестра - техничар (општи смер)
на одређено време до 6 месеци, у Одељењу за
здравствену заштиту одраслог становништва

ми, оверену фотокопију уверења о положеном стручном
испиту, оверену фотокопију лиценце Коморе медицинских
сестара и здравствених техничара Србије или решење о
упису у Комору медицинских сестара и здравствених техничара Србије, фотокопију личне карте, кратку биографију са адресом и контакт телефоном. Рок за подношење
пријава на оглас је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Оглас 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 Правној служби Дома здравља, радним
данима од 07 до 15 часова. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се разматрати.

ОПШТА БОЛНИЦА
„СВЕТИ ЛУКА“

11300 Смедерево, Кнез Михаилова 51
тел. 026/240-725

Физиотерапеут

на одређено време до повратка запослене са
трудничког боловања
УСЛОВИ: средња стручна спрема, положен стручни испит.
Као доказе о испуњености услова кандидати су дужни
да доставе: пријаву на конкурс са кратком биографијом,
бројем телефона и адресом, оверену фотокопију дипломе
о завршеном IV степену стручне спреме, лиценцу или оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту.
Уколико кандидат поседује радно искуство потребно је да
достави радне карактеристике од претходног послодавца.
Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве на оглас
достављати у затвореним ковертама писарници Опште
болнице „Свети Лука“ Смедерево или путем поште на адресу: Општа болница „Свети Лука“ Смедерево, Кнез Михаилова 51, уз напомену: „Пријава на оглас“, са навођењем
радног места за које се конкурише. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће бити разматране.

Зубни техничар

на одређено време до 6 месеци, у Одељењу
дечје и превентивне стоматологије
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање редног односа утврђених Законом о раду, кандидат мора испуњавати
и посебне услове утврђене Правилником о организацији
и систематизацији послова Дома здравља „Др Добривоје
Гер. Поповић“. Посебни услови за заснивање радног односа за медицинску сестру - техничара су: завршена средња
медицинска школа (IV степен) - општи смер; положен
стручни испит; лиценца Коморе медициских сестара и
здравствених техничара Србије или решење о упису у именик Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије. Посебни услови за заснивање радног односа за
зубног техничара су: завршена средња медицинска школа
(IV степен) - образовни профил зубни техничар, положен
стручни испит, лиценца Коморе медицинских сестара и
здравствених техничара Србије или решење о упису у именик Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије. Заинтересовани кандидати уз пријаву подносе:
оверену фотокопију дипломе о завршеној школској спреБесплатна публикација о запошљавању
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НАРОДНА БИБЛИОТЕКА
„ИЛИЈА М. ПЕТРОВИЋ“

12000 Пожаревац, Дринска 2
тел. 012/221-029

Дипломирани библиотекар/ка
информатичар/ка
на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства
УСЛОВИ: Поред осталих услова кандидат/киња треба да
испуњава и следеће посебне услове - да поседује високу стручну спрему, основне академске студије 1. степена, односно завршен филолошки факултет, катедра за
библиотекарство и информатику, да има радно искуство
од најмање годину дана у библиотечко-информационој
делатности, да има положен стручни испит из библиотечко-информационе делатности.
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидати обавезно прилажу: CV, оверену фотокопију дипломе о стеченом високом образовању
(оверену у суду или у општинској - градској управи), оверену фотокопију радне књижице, извод из матичне књиге рођених (оверена фотокопија), уверење о држављанству, уверење надлежног суда да се против кандидата не
води кривични поступак због кривичног дела за које се
гони по службеној дужности (не старије од месец дана),
уверење надлежног МУП-а да кандидат није осуђиван
на казну затвора од најмање шест месеци (не старије од
месец дана), лекарско уверење са утврђеним психофизичким способностима (не старије од шест месеци), уверење о положеном стручном испиту (оверена фотокопија).
Изборни поступак ће се спровести само међу кандидатима
који испуњавају све услове јавног конкурса за примање на
радно место библиотекара на одређено време у Народној
библиотеци „Илија М. Петровић“ Пожаревац. Кандидати
који испуњавају услове јавног конкурса подносе пријаву
са наведеном документацијом, лично или поштом, у затвореној коверти, препоручено, на адресу: Народна библиотека „Илија М. Петровић“ Пожаревац, УО, Дринска 2,
12000 Пожаревац, са назнаком: „За јавни конкурс за радно
место дипломираног библиотекара/ке на одређено време“. У пријави на јавни конкурс обавезно се наводи: име
и презиме кандидата, име једног родитеља, ЈМБГ, адреса пребивалишта, адреса на коју се кандидату достављају
обавештења, број телефона, досадашње радно и стручно
искуство кандидата. Рок за подношење пријава је 8 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене, некомплетне и непотпуне пријаве и пријаве уз које
нису приложени сви потребни докази на тражени начин
неће се узимати у разматрање и биће одбачене закључком
против кога се може изјавити жалба, али она не задржава
извршење закључка. Додатне информације могу се добити
на број телефона: 012/221-029.
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ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Услови за пријем у радни однос
Члан 120
У радни однос у установи може да буде примљено
лице под условима прописаним законом и ако:
1) има одговарајуће образовање;
2) има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима;
3) није осуђивано правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело
примање мита или давање мита, за кривично дело
из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4) има држављанство Републике Србије.
5) зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
Услови из става 1 овог члана доказују се приликом
пријема у радни однос и проверавају се у току рада.
Доказ о испуњености услова из става 1, тач. 1) и 4)
и 5) овог члана подносе се уз пријаву на конкурс, а из
става 1 тачка 2) овог члана пре закључења уговора о
раду. Доказ из става 1. тачка 3) овог члана прибавља
установа.
Запосленом престаје радни однос ако се у току радног односа утврди да не испуњава услове из става
1 овог члана или ако одбије да се подвргне лекарском прегледу у надлежној здравственој установи на
захтев директора.

Б Е О Г РА Д
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА
11000 Београд, Јове Илића 165
тел. 011/ 3092-999

Асистент за ужу научну област Политичка
теорија, политичка историја и методологија
политичких наука
на одређено време од 3 године
Асистент за ужу научну област Политички
системи
на одређено време од 3 године
УСЛОВИ: Кандидати треба да су студенти докторских
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студија или да су магистри наука са прихваћеном темом
докторске дисертације; да су претходне нивое студија
завршили, појединачно, са укупном просечном оценом
најмање 08,00; да имају смисао за наставни рад као и да
испуњавају услове предвиђене Законом о високом образовању (“Сл. гласник РС” бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 ,99/14 и 45/15-аутентично
тумачење), Статутом и Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа сарадника
Универзитета у Београду - Факултета политичких наука.
Приликом избора узима се у обзир већа просечна оцена у
току студирања, а посебно из уже научне области за коју
се кандидат бира, време трајања студија, мотивисаност
за рад у настави и познавање светских језика. Уз пријаву
приложити : биографију, оверен препис дипломе стечене
у земљи или решење о признавању стране високошколске исправе о одговарајућој стручној спреми, потврду о
уписаним докторским студијама или одлуку универзитета о прихваћеној теми докторске дисертације, уверење о
положеним испитима са претходних нивоа студија, доказ
о познавању светских језика, списак објављених радова
и радове, извод из матичне књиге рођених и уверење о
држављанству.
ОСТАЛО: Пријаве на конкурс са доказима о испуњености
услова доставити на адресу Факултета политичких наука, Београд, Јове Илића 165, у року од 15 дана од дана
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЗИЧКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Студентски трг 12-16
тел. 011/3336-601

Наставник у звању редовног професора
за ужу научну област Физичка хемија контрола и заштита животне средине,
а за предмете: Математичке методе у
физичкој хемији, Практикум из математике
за физикохемичаре (основне студије) и
Физичкохемијски процеси и трансформације
у животној средини (мастер студије)
на Факултету за физичку хемију
Наставник у звању ванредног професора
за ужу научну област Физичка хемија
- спектрохемија, а за предмете:
Физичкохемијска анализа (основне
студије) и Примењена спектрохемија и
физичкохемијске методе у археометрији
(мастер студије)
на Факултету за физичку хемију, на одређено
време од пет година
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме; научни степен доктора наука; научне, односно стручне радове објављене у
научним часописима или зборницима са рецензијама, од
значаја за ужу научну област за коју се бира; неосуђиваност за кривична дела из члана 62 став 4 Закона о високом
образовању. Остали услови утврђени одредбама Закона о
високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 76/05, 100/07,
97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 99/14) и Статутом Факултета, у складу са којима ће бити извршен избор. Пријаве са
Бесплатна публикација о запошљавању

биографијом и доказима о испуњености услова конкурса
доставити Архиви Факултета, на наведену адресу, у року
од 15 дана од дана објављивања конкурса.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Др Суботића 8
тел. 011/3636-352

Наставник за избор у звање ванредног
професора за ужу научну област Хумана
генетика
на одређено време од 5 година
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, биолошки факултет,
општи и посебни услови предвиђени Законом о високом
образовању и Статутом Медицинског факултета у Београду.

Наставник за избор у звање ванредног
професора за ужу научну област Имунологија
на одређено време од 5 година
Наставник за избор у звање ванредног
професора за ужу научну област
Фармакологија, клиничка фармакологија и
токсикологија
на одређено време од 5 година
Наставник за избор у звање ванредног
професора за ужу научну област Интерна
медицина (ендокринологија)
на одређено време од 5 година
Наставник за избор у звање ванредног
професора за ужу научну област Интерна
медицина (алергологија)
на одређено време од 5 година
Наставник за избор у звање доцента за ужу
научну област Анатомија
на одређено време од 5 година
Наставник за избор у звање доцента за ужу
научну област Медицинска физиологија
на одређено време од 5 година
Наставник за избор у звање доцента за ужу
научну област Хигијена са медицинском
екологијом
на одређено време од 5 година
Наставник за избор у звање доцента за ужу
научну област Психијатрија
на одређено време од 5 година
Наставник за избор у звање доцента за
ужу научну област Интерна медицина
(кардиологија)
на одређено време од 5 година
Наставник за избор у звање доцента за ужу
научну област Хирургија са анестезиологијом
(неурохирургија)
на одређено време од 5 година
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Наставник за избор у звање доцента за ужу
научну област Хирургија са анестезиологијом
(анестезиологија и реаниматологија)
на одређено време од 5 година
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме; медицински факултет; општи и посебни услови предвиђени су Законом о
високом образовању и Статутом Медицинског факултета
у Београду.

Сарадник за избор у звање асистента за ужу
научну област Анатомија
на одређено време од 3 године
Сарадник за избор у звање асистента за
ужу научну област Хигијена и медицинска
екологија
на одређено време од 3 године
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме; медицински факултет; општи и посебни услови предвиђени Законом о високом образовању и Статутом Медицинског факултета у Београду.
Посебан услов: кандидати који конкуришу за клиничке наставне предмете подносе доказ о радном односу на
клиници која је наставна база Медицинског факултета у
Београду. Пријаве са документацијом о испуњавању услова конкурса (у складу са Статутом Медицинског факутета и Правилником о начину и поступку стицања звања и
заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду) подносе се Писарници Медицинског факултета, на
наведену адресу, у року од 15 дана од дана објављивања
конкурса.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Краљице Марије 16

Објављује конкурс за избор:

Наставник у звању ванредног професора за
ужу научну област Ваздухопловство
на одређено време од 5 година
УСЛОВИ: завршен машински факултет - VIII степен стручне спреме, доктор наука и други услови утврђени чланом
65 Закона о високом образовању и чланом 118 Статута
Машинског факултета.

Наставник у звању ванредног професора за
ужу научну област Термомеханика
на одређено време од 5 година

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Булевар краља Александра 73/II

Објављује конкурс за избор:

Сарадник у звањe асистента за ужу научну,
односно уметничку област Визуелне
комуникације и архитектонска графика
на Департману за архитектуру, на одређено
време од три године
УСЛОВИ: Општи и посебни услови предвиђени су чланом 72
Законa о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 76/05,
100/07 - аутентично тумачење, 97/08, 44/2010, 93/12, 89/13
и 99/14), Статутом Универзитета у Београду (“Гласник УБ”,
бр. 162/11-пречишћен текст, 172/13 и 178/14) и Статутом
Факултета (“Сл. билтен АФ”, бр. 89/12-пречишћен текст и
98/14) и Законом о раду (“Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05,
54/09, 32/13 и 75/14). Пријаве кандидата са прилозима
(биографија, оверене копије диплома и списак оцена, оверена копија уверења о држављанству, списак радова и
остала пратећа документација) доставити на адресу: Универзитет у Београду - Архитектонски факултет, Булевар
краља Александра 73/II, са назнаком: “За конкурс”. Рок за
пријављивање је 15 дана од дана објављивања.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Булевар краља Александра 73/II

Објављује конкурс за избор:

Наставник у звањe доцента за ужу научну,
односно уметничку област Архитектонско
пројектовање и савремена архитектура
на Департману за архитектуру, на одређено
време од пет година
УСЛОВИ: Општи и посебни услови предвиђени су чланом 65
Законa о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 76/05,
100/07 - аутентично тумачење, 97/08, 44/2010, 93/12, 89/13
и 99/14), Статутом Универзитета у Београду (“Гласник УБ”,
бр. 162/11-пречишћен текст, 172/13 и 178/14) и Статутом
Факултета (“Сл. билтен АФ”, бр. 89/12-пречишћен текст и
98/14) и Законом о раду (“Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05,
54/09, 32/13 и 75/14). Пријаве кандидата са прилозима
(биографија, оверене копије диплома, оверена копија уверења о држављанству, списак радова и остала пратећа
документација) доставити на адресу: Универзитет у Београду - Архитектонски факултет, Булевар краља Александра 73/II, са назнаком: “За конкурс”. Рок за пријављивање
је 15 дана од дана објављивања.

УСЛОВИ: завршен машински факултет - VIII степен стручне спреме, доктор наука и други услови утврђени чланом
65 Закона о високом образовању и чланом 118 Статута
Машинског факултета.

ВИСОКА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
БЕОГРАДСКА ПОЛИТЕХНИКА

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: биографију, оверене копије диплома, списак радова и сепарате
објављених радова. Пријаве доставити на адресу: Машински факултет, Краљице Марије 16, 11120 Београд 35, соба
бр. 121, у року од 15 дана од дана објављивања.

Наставник у звање предавача за ужу
уметничку област Дизајн индустријских
производа (за предмете у области
дизајнирања производа)
на одређено време од 5 година
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УСЛОВИ: Поред општих услова које предвиђа Закон о раду
(“Сл.гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14)
кандидати треба да имају одговарајући академски назив: у
звање предавача може бити изабрано лице које има академски назив магистра или стручни назив специјалисте
академских студија, из области за коју се бира, такође у
звање предавача из поља уметности може бити изабрано
и лице које има високо образовање првог степена и призната уметничка дела као и да испуњавају остале услове
прописане чланом 64 и 65 Закона о високом образовању
(“Сл.гласник РС”, бр.76/05, 100/07-аутентично тумачење,
97/08, 44/10). Уз пријаву на конкурс учесници конкурса
су дужни да поднесу: биографију са свим битним подацима: лични подаци: име и презиме, подаци о рођењу
(дан, месец и година, место рођења, општина), држављанству, о постигнутим степенима образовања (наводе се сви
завршени нивои образовања): назив установе на којој су
студије завршене, место и датум завршетка, одсек, смер,
студијски програм, назив завршног рада, име и презиме ментора, ужа научна, стручна односно уметничка
област, податке о датуму и месту нострификације дипломе стечене у иностранству (ако је било која диплома из
става 1. ове тачке стечена у иностранству), називу установе која је извршила нострификацију, датуму и месту
где је нострификована диплома стечена, називу установе у којој је стечена, податке о научноистраживачком,
уметничком, стручном и професионалном доприносу за:
образовно-уметничку област ликовне и примењене уметности и дизајн: јавно излагање уметничког дела на самосталним изложбама; јавно излагање уметничког дела на
колективним жирираним изложбама и манифестацијама;
комерцијална реализација уметничког дела; учествовање
или вођење посебних уметничких курсева, семинара или
мајсторских радионица у земљи и иностранству, учешће
на домаћим или међународним конкурсима уметничких
дела; учешће у раду жирија на домаћим и страним изложбама, конкурсима и манифестацијама, награде и признања
за уметнички рад у земљи и иностранству; објављена
теоријска или уџбеничка дела у земљи и иностранству
(књиге и стручна периодика), професионално (научноистраживачко, уметничко и стручно) усавршавање знања и
вештина, податке о доприносу у настави: о унапређењу
образовног процеса: руковођење развојем или учествовање у развоју студијског програма, унапређење студијског програма, рад са наставним подмлатком, развој
лабораторија, примена система менаџмента квалитетом
у образовном процесу, унапређењу система менаџмента
квалитетом у циљу унапређења образовног процеса; о
наставној делатности: увођењу нових наставних метода;
напредовању студената (пролазност, просечна оцена),
руковођење завршним радовима, обезбеђењу литературе
за учење: основни уџбеник, поглавље у основном уџбенику, помоћни уџбеник, ауторизована скрипта, практикум,
видео туторијали, рецензија уџбеника и помоћних уџбеника; усавршавању педагошких вештина, податке о доприносу стручној, академској и широј заједници: уџбеник издат
од стране или за потребе других високошколских установа; поглавље у уџбенику издатом од стране или за потребе других високошколских установа, помоћни уџбеник
издата од стране или за потребе других високошколских
установа, рецензија уџбеника и помоћних уџбеника, издатих од стране, или за потребе високошколских установа;
руковођење стручним пројектима за потребе привредних
субјеката и шире заједнице, учешће у стручним пројектима за потребе привредних субјеката и шире заједнице,
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рад објављен у стручном часопису, рад у међународним
стручним организацијама; рад у националним стручним
организацијама; награде и признања за научни, стручни
и уметнички рад у земљи и иностранству, уводна предавања на конференцијама и друга предавања по позиву,
чланства у одборима међународних научних конференција и одборима научних друштава, чланства у уређивачким одборима часописа, уређивање монографија, рецензије научних радова и пројеката, организација научних
скупова; руковођење научним пројектима, потпројектима
и задацима; руковођење научним и стручним друштвима,
активности у комисијама и телима Министарства просвете
и телима других министарстава везаних за научну и просветну делатност, позитивна цитираност кандидатових
радова - по цитату (без аутоцитата). Друге податке за које
кандидат сматра да су битни; Библиографија објављених
радова и литературе за учење - припремљена и написана
по општим библиографским принципима, односно упутствима за цитирање литературе у научном часопису и то
по врсти радова. Доказе: извод из књиге рођених, извод
из књиге венчаних (ако је кандидат ступањем у брак променио личне податке), уверење о држављанству РС, све у
овереној фотокопији, диплому или решење о нострификацији дипломе стечене у иностранству, у овереној фотокопији. Ако кандидату, до тренутка подношења пријаве није
издата диплома, подноси се уверење о завршетку студија
у овереној фотокопији, осим за нострификацију дипломе,
доказе о изборима у наставно и научно звање, ако је кандидат био биран у наставно и научно звање;копије импресума о објављеним радовима, односно каталога са изложби, сертификате, потврде, уверења и друге исправе издате
од научних, стручних и других надлежних организација,
организатора научних, стручних и уметничких скупова,
организатора пројеката, научних, стручних и уметничких часописа, високошколских установа за сваки податак
наведен у пријави који се односи на научноистраживачки,
уметнички, стручни и професионални допринос; допринос
у настави; допринос стручној, академској и широј заједници, друге доказе за које учесник конкурса сматра да
су битни. Пријаве се подносе у року од 15 дана од дана
објављивања на адресу: Висока школа струковних студија
-Београдска политехника, Бранкова 17, 11000 Београд.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у
обзир и разматрати.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Булевар краља Александра 73
тел. 011/3248-464

Расписује конкурс за стицање звања и заснивање
радног односа:

Наставник страног језика за енглески језик
УСЛОВИ: Општи услови конкурса утврђени су Законом
о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 76/2005,
100/2007-аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010,
93/2012, 89/2013, 99/2014), Статутом Електротехничког
факултета и Правилником о начину и поступку стицања
звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду. Посебни услови: завршен филолошки
факултет - група за енглески језик. Пријаву на конкурс
са потребним документима: копија дипломе и додатака
дипломи (односно потврда о положеним испитима) за све
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нивое завршених студија на Филолошком факултету, биографију и копије објављених радова у електронској форми (CD), уверење о држављанству, доставити у року од 15
дана од дана објављивања - архиви Факултета, Булевар
краља Александра 73.

Ванредни професор за ужу научну
област Инжењерска геометрија - теорија,
геометријска обрада и презентација у
грађевинарству
на одређено време од пет година

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
РУДАРСКО-ГЕОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из уже научне области којој припада наставни предмет.

11000 Београд, Ђушина 7

Расписује конкурс за избор

Ванредни професор за ужу научну област
Палеонтологија
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из научне
области којој припада ужа научна област. Остали услови
утврђени су одредбама члана 64 став 7 Закона о високом образовању (Сл. гласник РС, бр. 76/2005, 97/2008
и 44/2010), у складу са којима ће бити извршен избор
пријављених кандидата. Радни однос је на одређено време од пет година.

Доцент за ужу научну област Експлоатација
чврстих минералних сировина и механика
стена
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из научне
области којој припада ужа научна област. Остали услови
утврђени су одредбама члана 64 став 5 Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 76/2005, 97/2008
и 44/2010), у складу са којима ће бити извршен избор
пријављених кандидата. Радни однос је на одређено време од пет година.

Доцент за ужу научну област Механика тла
и фундирање, механика стена и инжењерска
геологија
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из научне
области којој припада ужа научна област. Остали услови утврђени одредбама члана 64 став 5 Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 76/2005, 97/2008
и 44/2010), у складу са којима ће бити извршен избор
пријављених кандидата. Радни однос је на одређено време од пет година.
ОСТАЛО: Пријаве са прилозима (биографија, списак стручних радова, радови, диплома о одговарајућој стручној
спреми и потврде о статусу), доставити на горенаведену
адресу. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања.

ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

11000 Београд, Булевар краља Александра 73
тел. 011/3218-553

Расписује конкурс за избор у звање и заснивање
радног односа:

Редовни професор за уже научне области
Управљање пројектима и системом квалитета
у грађевинарству и Конструкција, грађење и
одржавање железница
са ангажовањем до 50% радног времена
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ОСТАЛО: Кандидати који конкуришу поред општих услова
треба да испуњавају и услове предвиђене одредбама Закона о високом образовању и Статута Грађевинског факултета Универзитета у Београду. Уз пријаву доставити: биографију са подацима о досадашњем раду, списак научних
радова и оверен препис дипломе. Рок за пријављивање је
15 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће се узимати у разматрање.

ВИСОКА ЗДРАВСТВЕНА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У БЕОГРАДУ
11080 Земун, Цара Душана 254

Наставник практичне наставе, област
Медицина, ужа научна област Физикална
медицина и рехабилитација
на одређено време
3 извршиоца
УСЛОВИ: факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, са претходно завршеном високом здравственом
школом струковних студија, студијски програм: струковни
физиотерапеут, искуство у струци 3 године.

Наставник практичне наставе, област
Медицина, ужа област Здравствена нега
на одређено време
6 извршилаца
УСЛОВИ: дефектолошки факултет или факултет здравствених наука са претходно завршеном високом здравственом школом струковних студија, студијски програм
струковна медицинска сестра, искуство у настави 3 године
или специјалиста струковна медицинска сестра са претходно завршеном високом здравственом школом струковних студија, струковна медицинска сестра, са радним искуством од најмање 3 године.
ОСТАЛО: Општи и посебни услови предвиђени су Законом
о високом образовању, Статутом школе и Правилником о
систематизацији радних места. Пријаве на конкурс са биографијом, изводом из матичне књиге рођених, овереним
дипломама, уверењем о држављанству и другим прилозима којима кандидат доказује да испуњава услове конкурса
подносе се у року од 8 дана од дана објављивања огласа,
на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене достављене пријаве неће се разматрати.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ
11080 Земун, Немањина 6

Оглас објављен у публикацији „Послови“
24.06.2015. поништава се за радно место: ванНационална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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редни професор или доцент за ужу научну област
Пољопривредна техника, на одређено време до 5
година.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ГЕОГРАФСКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Студентски трг 3/III
тел. 011/2637-421

Сарадник у звању асистента за ужу научну
област Регионална географија
на одређено време од 3 године
УСЛОВИ: студент докторских студија који је претходне
нивое студија завршио са укупном просечном оценом од
најмање осам и који показује смисао за наставни рад или
магистар наука са прихваћеном темом докторске дисертације. Остали услови утврђени су Законом о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 76/05, 100/07 - аутентично
тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 99/14) и Статутом
Географског факултета. Пријаве кандидата са прилозима
(биографија, списак научних радова, радови, дипломе о
одговарајућој стручној спреми) подносе се Факултету, на
наведену адресу.

Сарадник у настави за ужу научну област
Физичка географија
на одређено време од 1 године
УСЛОВИ: студент мастер академских студија који је студије првог степена завршио са укупном просечном оценом
од најмање осам. Остали услови утврђени су Законом о
високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 76/05, 100/07 аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 99/14)
и Статутом Географског факултета. Пријаве кандидата са
прилозима (биографија, копија дипломе, односно уверење
које важи до издавања дипломе, потврда о упису на мастер академске студије и уверење о држављанству), подносе се Факултету, на наведену адресу.

120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања (доказ прибавља школа од надлежног органа), да знају језик на коме се остварује образовно-васпитни рад (доказ поднети уз пријаву на конкурс). Уз пријаву
са биографским подацима кандидат треба да приложи следеће доказе о испуњености услова конкурса: оригинал или
оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених,
оригинал или оверену фотокопију дипломе о завршеној
основној школи, оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије (не старије од 6
месеци). Рок за пријављивање на оглас је 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће бити разматране. Пријаве са доказима о испуњености услова огласа слати на адресу: Шеста
београдска гимназија, Београд, Милана Ракића 33, са назнаком: „За оглас“.

ПРВА СПОРТСКА КОШАРКАШКА
ГИМНАЗИЈА „КОЛЕЏ“ БЕОГРАД

11250 Београд, Стјепана Супанца 15а
тел. 011/2570-199
e-mail: office@koledz-beograd.edu.rs

Наставник немачког језика

са 30% радног времена, на неодређено време
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање одређеног
занимања, према Правилнику о врсти стручне спреме
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника
у гимназији. Уз пријаву приложити: биографију, уверење
о држављанству РС, извод из матичне књиге рођених и
оверену фотокопију дипломе. Рок за пријављивање је 15
дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне
пријаве, као и достављање документације која није у складу са наведеним неће се узети у разматрање. Пријаве на
конкурс слати на горенаведену адресу или на и-мејл.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „11. АПРИЛ“
11070 Нови Београд, Народних хероја 12а
тел. 011/2603-042

ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 15 дана од дана
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање.

5 извршилаца

ШЕСТА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА

УСЛОВИ: II, I степен високих студија или VI степен стручне
спреме, виша школа за образовање васпитача.

11000 Београд, Милана Ракића 33
тел. 011/2412-682

Радник на одржавању чистоће - спремачица
2 извршиоца
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена основна
школа. Поред општих услова за заснивање радног односа предвиђених чланом 24 Закона о раду, кандидати треба да испуњавају и услове прописане чланом 120 став 1
тачке 1, 2, 3, 4, 5 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и
55/2013). Кандидати треба да имају: одговарајуће образовање, држављанство Републике Србије - доказ поднети уз
пријаву на конкурс, да поседују психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (лекарско
уверење прилаже кандидат који буде примљен по конкурсу, пре закључења уговора о раду), да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану
Бесплатна публикација о запошљавању

Васпитач

Медицинска сестра у групи
3 извршиоца
УСЛОВИ: VI или IV степен стручне спреме, виша или
средња медицинска школа васпитачког смера.

Радник на одржавању чистоће у објектима спремачица
2 извршиоца
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа.

Пословни секретар
УСЛОВИ: VII/1 или VI степен стручне спреме, економске
струке.
ОСТАЛО: Уз пријаву доставити доказ о стручној спреми и
01.07.2015. | Број 628-629 |
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уверење о држављанству. Фотокопије морају бити оверене
и не старије од 6 месеци. Изабрани кандидат је дужан да
пре заснивања радног односа достави лекарско уверење и
санитарну књижицу. Писане пријаве доставити искључиво
поштом на наведену адресу, са назнаком радног места за
које се кандидат пријављује.

ОСНОВНА ШКОЛА „ИСИДОРА СЕКУЛИЋ“
11000 Београд, Гаврила Принципа 42
тел. 011/7914-735

Наставник продуженог боравка

на одређено време до повратка запослене са
одсуства због усвајања детета (у складу са чл.
97 Закона о раду)
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање предвиђено
чланом 8 став 2 тачке 1 и 2 и став 3 ЗОСОВ-а, тј. одговарајућа стручна спрема у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи. Општи услови: да су кандидати
држављани Републике Србије; да имају психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања; да имају одговарајуће
образовање; да знају српски језик. Лекарско уверење се
доставља након доношења одлуке о избору кандидата.
Непотпуне и неблаговремене пријава неће бити разматране.

Ч АЧ А К
ОСНОВНА ШКОЛА „ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ“
Горњи Милановац
тел. 032/727-010

Професор српског језика и књижевности

за рад у матичној школи, на одређено време
до повратка запосленог са функције директора
школе у првом мандату
УСЛОВИ: у складу са чл. 120 Закона о основама система
образовања и васпитања. Посебни услови у складу са чл.
8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), наставник, васпитач и стручни сарадник јесте лице које је стекло
одговарајуће високо образовање: на студијама другог
степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије),
по пропису који уређује високо образовање почев од
10.09.2005. године или на основним студијама у трајању
од најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10.09.2005. године; образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на
високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са ЕСПБ и да испуњава услове сходно Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС“, бр. 11/12 и
15/13). Уз пријаву на конкурс приложити: оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; оверену фотокопију уверења о поседовању одговарајућег образовања из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина од
најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у скла-
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ду са ЕСПБ; доказ о држављанству РС (уверење); извод
из матичне књиге рођених; лекарско уверење (доставити
пре закључивања уговора о раду). Уверење да кандидат
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања - школа прибавља по службеној дужности. Рок за подношење пријава на конкурс је
8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве
са доказима доставити на адресу школе: Основна школа
„Десанка Максимовић“, Милутина Тодоровића Жице 10,
32300 Горњи Милановац. Информације на број телефона:
032/727-010.

ЈАГОДИНА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ДЕЧЈА РАДОСТ“
35230 Ћуприја, Брегалничка бб

Возач

за рад у Ћуприји
УСЛОВИ: КВ радник са положеним возачким испитом за
возача Б категорије, са или без радног искуства. Поред
наведених услова, кандидат треба да испуњава услове из
чл. 120 ст. 1 тачке 1, 2, 3, 4, 5 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: уверење о држављанству, извод
из матичне књиге рођених, оверен препис/фотокопију
дипломе о стеченој стручној спреми, уверење да је положио испит из српског језика са одговарајућом методиком
по програму одговарајуће високошколске установе (подноси кандидат који није стекао одговарајуће обазовање на
српском језику). Лекарско уверење о здравственој способности за рад подноси кандидат пре закључења уговора о
раду. Уверење о држављанству не сме бити старије од 6
месеци. Уверење о неосуђиваности прибавља установа по
службеној дружности. Рок за пријављивање на конкурс је
8 осам дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене, неразумљиве и непотпуне пријаве
неће се узимати у разматрање. За детаљније информације
обратити се на телефон: 035/8472-163. Пријаве са потребном документацијом слати на горенаведену адресу или
предати лично.

КИКИНДА
ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА
23300 Кикинда, Светосавска 57
Тел. 0230/439-250

Професор струковних студија за област
Методика наставе - Методика упознавања
околине
УСЛОВИ: доктор наука - методика наставе, биолошке науке, педагошке науке. Звање професора струковних студија
може да стекне лице које има научни степен доктора наука у научној области за коју се бира, објављене научне
радове и које показује способност за наставни рад. Поред
наведене стручне спреме кандидати треба да испуњавају и
услове предвиђене Законом о високом образовању и актима школе: држављанство Републике Србије, здравствена
способност, да нису правноснажном пресудом осуђени за
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кривично дело у складу са чл. 62 став 4 Закона о високом
образовању. Кандидати уз пријаву треба да поднесу: биографију са подацима о досадашњем раду, оверену фотокопију дипломе или уверења о стеченом докторату као и
оверене фотокопије диплома о претходно стеченим академским звањима, списак научних и стручних радова и
саме радове које су у могућности да доставе или на други
начин да докажу да су радови објављени, доказ оцене о
резултатима научног, истраживачког, односно уметничког
рада, оцену о ангажовању у развоју наставе и развоју других делатности високошколске установе, оцену о резултатима педагошког рада, као и оцену резултата постигнутих
у обезбеђивању научно-наставног, односно уметничко-наставног подмлатка, извод из матичне књиге рођених,
доказ о држављанству, не старији од 6 месеци, лекарско
уверење о здравственој способности (доставља изабрани
кандидат), доказ у вези осуђиваности кандидата прибавиће школа службеним путем. Рок за пријаву на конкурс
је 15 дана од дана објављивања у публикацији “Послови”.
Пријаву са потребном документацијом доставити на горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс“.

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

Оглас објављен 20.05.2015. године у публикацији
“Послови” поништава се за радно место: професор
за област Методика наставе - Методика упознавања околине. У осталом делу, осим за радно место
сарадника у настави за област медицинских наука,
које је већ поништено, конкурс остаје непромењен.

КОСОВСК А МИТРОВИЦ А
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ВЕСЕЛО ДЕТИЊСТВО“

38219 Лешак, Срђана Бојовића бб
тел. 028/88-011

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: VII/1 степен, одговарајуће високо образовање
из члана 8 став 2 Закона о основама система образовања
и васпитања (високо образовање стечено на студијама
другог степена - дипломске академске студије - мастер,
специјалистичке академске студије или специјалистичке
струковне студије, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године), за васпитача
или стручног сарадника и најмање пет година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања, поседовање одговарајућег
образовања из члана 8 став 3 Закона о основама система
образовања и васпитања (високо образовање на студијама
првог степена, студијама у трајању од три године или више
образовање) и најмање десет година рада у установи на
пословима васпитања и образовања, након стеченог одговарајућег образовања, поседовање дозволе за рад (лиценце), обука и положен испит за директора установе; поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад
са децом и ученицима; поседовањедржављанства Републике Србије; знање језика на ком се остварују васпитно
Бесплатна публикација о запошљавању

образовани рад; неосуђиваност правноснажном пресудом
за кривична дела утврђена у чл.120 став 1 тачка 3 Закона о основима система образовања и васпитања. Кандидат који нема положен испит за директора, а буде изабран
за директора, дужан је да исти положи у року од годину
данаод дана ступања на дужност. Доказ о држављанству
(извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству, оригинал или оверена фотокопија, не старија од 6
месеци), оверен препис/фотокопија дипломе о стеченом
образовању, оверен препис/фотокопија документа о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту, потврда о радном искуству у области васпитања и образовања,
преглед кретања у служби са биографским подацима. За
доказивање услова да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад кандидат доставља диплому издату на
српском језику. Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана
од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Доказ о здравственој
способности подноси се пре закључивања уговора о раду,
а доказ о неосуђиваности прибавља установа. Пријаве на
конкурс са доказима о испуњености услова достављају се
на горенаведену адресу, са назнаком: „Конкурс за директора“ или се непосредно предају у установи, сваког радног
дана, од 8:00 до 14:00 часова. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара установе и на бројеве:
028/88-011 и 063/8610-740.

ОШ „УГЉАРЕ“

Село Угљаре, 38210 Косово Поље

Директор
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних законом, кандидат треба да испуњава и посебне услове прописане
чланом 8 став 2 и чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања, одговарајуће високо образовање из члана 8 став 2 ЗОСОВ, за наставника ове врсте
школе, педагога и психолога, најмање 5 пет година рада
у установи на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања, држављанство Републике Србије, дозвола за рад - лиценца, психичка, физичка и здравствена способност за рад са ученицима, да
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да поднесе следећа документа: оверену фотокопију дипломе, оверену фотокопију уверења о положеном
стручном испиту - лиценцу, уверење о држављанству (оверена фотокопија, не старија од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија, не
старије од 6 месеци), потврду о радном искуству од најмање 5 година у области образовања и васпитања након
стеченог одговарајућег образовања, уверење суда да се
против кандидата не води поступак, извод из казнене евиденције МУП-а РС (не старије од 6 месеци), преглед кретања у служби са биографским подацима, очитану личну
карту. Лекарско уверење кандидат доставља пре закључења уговора. Уверење о неосуђиваности школа прибавља по службеној дужности. Рок за подношење пријава
је 15 дана од дана објављивања у пибликацији „Послови“.
Непотпуна и неблаговремено достављена документа неће
се узимати у разматрање. Пријаву на конкурс са документацијом доставити лично или послати на адресу школе:
ОШ „Угљаре“, Село Угљаре, 38210 Косово Поље, са назнаком „Конкурс за директора“.
01.07.2015. | Број 628-629 |
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К РА Г У Ј Е В А Ц
ИСПРАВКА ДЕЛА КОНКУРСА
ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
34000 Крагујевац, Јована Цвијића бб
тел. 034/500-125, 500-126

Конкурс објављен у публикацији „Послови“
17.06.2015. године, за радно место: наставник у
звање ванредног професора за ужу уметничку
област Графика и графичке технике, на одређено
време од 5 година, исправља се у делу УСЛОВИ:
„Кандидати подносе на расписани конкурс 10 самосталних радова из уже уметничке области за коју
конкуришу“ и тереба исправно да гласи: „Кандидати подносе на расписани конкурс 20 самосталних
радова из уже уметничке области за коју конкуришу“ и за радно место: наставник у звање доцента
или ванредног професора за ужу уметничку област
Цртање и сликање, на одређено време од 5 година,
у делу УСЛОВИ: „Кандидати подносе на расписани
конкурс 10 самосталних радова из уже уметничке области за коју конкуришу“ и треба исправно
да гласи: „Кандидати подносе на расписани конкурс 10 или 20 самосталних радова из уже уметничке области за коју конкуришу“. У осталом делу
текст конкурса је непромењен. Сва документација
и радови достављају се Служби за опште и правне
послове ФИЛУМ-а, у згради Друге крагујевачке
гимназије или поштом. Рок за подношење пријава
је 15 дана од дана објављивања исправке конкурса.

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
34000 Крагујевац, Јована Цвијића 1
тел. 034/306-500

Наставник у звању ванредног или редовног
професора за ужу Јавно-правну и Теоријскоправну научну област
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор правних наука, односно да кандидат испуњава услове из чл. 64, а на
период сагласан чл. 65 Закона о високом образовању. Други општи и посебни услови прописани су чланом 62 ст. 4
Закона о високом образовању, Статутом и другим актима
Правног факултета у Крагујевцу. Пријаве са доказима о
испуњености услова конкурса слати на горенаведену адресу. Рок за пријаву је 15 дана.

ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА

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

Наставник у звању ванредног професора
или доцента за ужу научну област
Микробиологија и имунологија
на одређено време 5 година
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, завршен медицински факултет, докторат из научне области за коју се бира;
услови утврђени одговарајућим одредбама Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005, 100 - 2007
аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013
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и 99/2014), Статутом Универзитета у Крагујевцу, Правилником о начину и поступку заснивања радног односа и стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу и Статутом Факултета Медицинских наука у Крагујевцу, у складу
са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата. Уз пријаву на конкурс доставити: биографију, потврду о уписаним докторским студијама (само за сараднике у
настави и асистенте), фотокопију оверених диплома, списак стручних и научних публикација и по један примерак
тих публикација. Сву конкурсну документацију, као доказе
о испуњености услова, доставити и у електронској форми
(на компакт диску - CD). Рок за пријаву је 15 дана.

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
34000 Крагујевац, Јована Цвијића 1
тел. 034/306-500

Сарадник (поновни избор) у звању асистента
за ужу Правно-економску научну област
на одређено време 3 године
УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, магистар правних
наука или VII/1 степен стручне спреме, дипломирани правник, са условима из чл. 72 Закона о високом образовању
и чл. 127 Статута Правног факултета у Крагујевцу. Други општи и посебни услови прописани су чланом 62 ст. 4
Закона о високом образовању, Статутом и другим актима
Правног факултета у Крагујевцу. Пријаве са доказима о
испуњености услова конкурса слати на горенаведену адресу. Рок за пријаву је 8 дана.

ФАКУЛТЕТ ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА
34000 Крагујевац, Сестре Јањић 6
тел. 034/335-998

Наставник у звању доцента за ужу научну
област Производно машинство, индустријско
инжењерство и инжењерски менаџмент
на одређено време 5 година
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор техничких
наука из области машинског инжењерства. Кандидати
поред општих услова треба да испуњавају и услове предвиђене одредбама Закона о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/05, 100/2007 - аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013 и 99/2014),
Статута Факултета инжењерских наука Универзитета у
Крагујевцу и Правилника о начину и поступку заснивања
радног односа и стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу. Уз пријаву на конкурс доставити: оверену
фотокопију дипломе о стеченом докторату из одговарајуће
научне области, биографију, списак стручних и научних
радова, као и саме радове, уверење надлежног органа да
кандидат није осуђиван за кривично дело и друге доказе
којима се доказује испуњење услова. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир. Пријаве кандидата са прилозима доставити на горенаведену адресу.
Рок за пријаву је 15 дана.
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К РА Љ Е В О
ОСНОВНА ШКОЛА „ЈОВО КУРСУЛА“
36000 Краљево, Доситејева 136
тел. 036/381-131

Наставник разредне наставе

на одређено време до истека првог мандата
запосленом коме мирује радно место због
избора на функцију директора школе
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. На конкурс се могу
пријавити кандидати који поред општих услова, предвиђених Законом о раду, испуњавају и посебне услове предвиђене чл. 120 став 1 Закона о основама система образовања
и васпитања, и то: одговарајуће образовање (степен стручне спреме предвиђен чланом 8 став 2 Закона о основама
система образовања и васпитања) и одговарајућа врста и
степен стручне спреме предвиђен Правилником о врсти и
степену стручне спреме наставника у основној школи („Сл.
гласник - Просветни гласник”, бр. 11/2012); образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након
дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса
бодова; наставник који је у току студија положио испите
из педагогије и психологије или је положио стручни испит,
односно испит за лиценцу, сматра се да има ово образовање; психичка, физичка и здравствена способност за рад
са ученицима; да кандидат није осуђиван правоснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања;
држављанство РС. Рок за пријаву на конкурс је 8 дана од
дана објављивања у публикацији “Послови”. Уз пријаву на
конкурс кандидати подносе и одговарајаћу документацију
којом доказују да испуњавају услове предвиђене Законом и Правилником, као и овим конкурсом: диплому или
уверење о стеченом одговарајућем образовању; потврду,
односно доказ о образовању из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање
30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са
Европским системом преноса бодова (наставник који је у
току студија положио испите из педагогије и психологије
или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу,
сматра се да има ово образовање), уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, кратку биографију
са адресом и контакт телефоном. Уверење о неосуђиваности школа прибавља по службеној дужности, а лекарско
уверење се прилаже по доношењу одлуке. Сва документа
се прилажу у оригиналу или оверене фотокопије. Пријаве слати на адресу: Основна школа „Јово Курсула“, Доситејева 136, 36000 Краљево. Неблаговремене и непотпуне
пријеве се неће разматрати.

КРУШЕВАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА „СВЕТИ САВА“

37240 Трстеник, Браће Спасојевић бб
тел. 037/3100-262

Наставник разредне наставе

на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана, а за рад у подручном
одељењу у Дубљу
Бесплатна публикација о запошљавању

УСЛОВИ: предвиђени Правилником о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи („Просветни гласник“, бр. 11/2012, 15/2013“. Уз
пријаву поднети: извод из матичне књиге рођених, извод
из књиге држављана и диплому - оригинална документа
или оверене фотокопије. Пријаве слати на горенаведену
адресу. Одлука о избору биће донета у законском року.

ЛОЗНИЦ А
ОСНОВНА ШКОЛА
„ЖИКИЦА ЈОВАНОВИЋ ШПАНАЦ“
15313 Бела Црква
тел. 015/591-003, 015/591-360

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат треба да поседује одговарајуће високо
образовање прописано чланом 8 став 2 и чл. 59, 120 и 122
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), да има одговарајуће
високо образовање стечено на студијама другог степена
(мастер академске студије, специјалистичке академске
студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра
2005. године или на основним студијама у трајању од најмање четири године по пропису који је уређивао високо
образовање до 10 септембра 2005. године; да испуњава
услове за рад наставника основне школе, за педагога и
психолога, положен стручни испит за наставника, педагога или психолога (лиценца); савладана обука и положен
испит за директора школе (програм обуке за директора
школе и правилник о полагању испита за директора школе
нису донети, па ће изабрани кандидат бити у обавези да
положи испит за директора у законском року од дана ступања на дужност, односно од дана доношења подзаконског акта којим се регулише ова материја); најмање 5 година рада у установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања; да има психичку физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; да је држављанин РС; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120
став 1 тачка 3 закона о основама система образовања и
васпитања („Сл гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) - уверење прибавља школа; да зна језик на ком се остварује
образовно-васпитни рад, односно српски језик. Уз пријаву
на конкурс кандидат је у обавези да приложи: биографију
са кратким прегледом кретања у служби, оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми (не старије од 6
месеци); оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу (не старије од 6
месеци); потврду да има најмање 5 година рада у области
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања (у оригиналу); лекарско уверење да има психичку физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима (не старије од шест месеци), доставља кандидат кога изабере школски одбор, пре слања документације
на сагласност министру; уверење о држављанству РС (не
старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених (не
старије од 6 месеци); уверење да против кандидата није
покренута истрага нити подигнута оптужница код надлежног суда (оригинал, не старије од 6 месеци); доказ о познавању језика на ком се остварује образовно-васпитни рад
(уколико одговарајуће образовање није стечено на српс01.07.2015. | Број 628-629 |
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ком језику). Пријаве слати на адресу школе, у року од 15
дана од дана објављивања конкурса, са назнаком: „Конкурс за директора“. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узимати у разматрање.

НИШ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
18000 Ниш, Вишеградска 33
тел. 018/533-015

Наставник у звању доцента за ужу научну
област Зоологија
на Департману за биологију и екологију, на
одређено време од 60 месеци
2 извршиоца
Наставник у звању доцента за ужу научну
област Екологија и заштита животне средине
на Департману за биологију и екологију, на
одређено време од 60 месеци
УСЛОВИ: доктор наука - биолошке науке. Кандидат уз
пријаву треба да достави: биографију, оверен препис
дипломе о докторату, списак научних радова са библиографским подацима, као и саме радове (списак радова
доставити и у електронском облику, за сваки рад у часопису навести одговарајући линк). Рок за пријаву: 15 дана.

НОВИ ПА ЗАР
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ ПАЗАРУ

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

Наставник у звању доцента за ужу научну
област Теологија
на период од 5 година
Наставник у звању доцента за ужу област
Цртање
на период од 5 година
Наставник у звању ванредног професора за
ужу научну област Историја језика
на период од 5 година
Наставник у звању ванредног професора за
ужу научну област Менаџмент и бизнис
на период од 5 година
Наставник у звању ванредног професора за
ужу научну област Педагогија
на период од 5 година
Наставник у звању ванредног професора за
ужу научну област Методика
на период од 5 година
Наставник у звању доцента за ужу научну
област Црногорска књижевност
на период од 5 година
УСЛОВИ: Услови конкурса за кандидате предвиђени су
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одредбама Закона о високом образовању, Статутом и Правилником о избору и звању на Универзитету у Новом Пазару. Уз пријаву на конкурс кандидати подносе: биографију,
оверене фотокопије диплома о завршеним основним, мастер/магистарским студијама, оверену фотокопију претходног избора у звању, списак објављених радова и радове,
уџбеничку литературу и сл. Пријаве се подносе Правној
служби Универзитета, у року од 10 дана од дана објављивања конкурса. Образац захтева за пријаву на Конкурс за
избор у звање и заснивање радног односа може се преузети на официјелном сајту Универзитета у Новом Пазару
- www.unip.edu.rs. Непотпуне и неблаговремене пријаве се
неће разматрати.

НОВИ СА Д
ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

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

Расписује конкурс за избор у звање и заснивање
радног односа:

Наставник у звање доцента за ужу област
Телекомуникације и обрада сигнала
са 10% радног времена
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, струке електротехника и рачунарство, услови прописани чланом 64 Закона
о високом образовању и општим актима Универзитета у
Новом Саду, односно Факултета техничких наука.

Сарадник у звање сарадника у настави за ужу
област Математика
2 извршиоца
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, математичке струке,
услови прописани чланом 71 Закона о високом образовању
и општим актима Факултета техничких наука.
ОСТАЛО: Приложити пријаву за избор у звање и пријем у
радни однос (навести звање, прецизан назив уже области и
датум објављивања конкурса) и доказе о испуњености услова конкурса: краћу биографију, оверене фотокопије диплома и додатка дипломи, оригинални доказ о држављанству
(не старији од 6 месеци), оригинални извод из матичне књиге рођених, уверење из суда да против кандидата није донето решење о спровођењу истраге, није подигнута оптужница или поднет оптужни предлог за кривична дела за које се
гоњење предузима по службеној дужности, свим дипломама стеченим у иностранству потребно је приложити и доказ
о нострификацији, списак објављених научних радова, књиге и саме радове. Пријаве слати на горенаведену адресу за
сваки конкурс посебно. Комисија ће разматрати само благовремене и потпуне пријаве. Конкурс за наставнике ће бити
отворен 15 дана од дана објављивања а за сараднике ће
бити отворен 7 дана од дана објављивања.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
Нови Сад, Хајдук Вељкова 3

Оглас објављен 24.06.2015. године мења се у
погледу броја извршилаца за радно место под
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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тачком 31 и исправно треба да гласи: Сарадник у
настави за ужу научну област Фармација (Фармацеутска и токсиколошка хемија), на одређено време 1 година, пуно радно време (40 сати на Факултету) - 2 извршиоца. Остали делови огласа остају
непромењени.

оверену копију дипломе доктора наука из одговарајуће
научне области, биографију са неопходним елементима за писање извештаја, списак стручних радова, као и
саме радове. Пријаве се примају на адресу: Универзитет у
Новом Саду, Факултет спорта и физичког васпитања, Нови
Сад, Ловћенска 16.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА

Асистент за ужу област Основне научне
дисциплине у спорту и физичком васпитању
(асистент ће сарађивати на групи предмета
Борилачки спортови)
на одређено време 3 године

21000 Нови Сад, Ловћенска 16
тел. 021/450-188, факс. 021/450-199

Наставник (сва звања) за ужу област Основне
научне дисциплине у спорту и физичком
васпитању (група предмета: Теорија и
методика физичког васпитања)
УСЛОВИ: Услови за избор у звање утврђени су Законом о
високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/2005,
100/2007 - аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010,
93/2012, 89/2013 и 99/2014.), Статутом и Правилником о
организацији и систематизацији послова Факултета спорта
и физичког васпитања у Новом Саду и Правилником о ближим условима за избор у звање наставника Универзитета у
Новом Саду. Кандидати уз пријаву на конкурс достављају:
оверену копију дипломе доктора наука из одговарајуће
научне области, биографију са неопходним елементима за писање извештаја, списак стручних радова, као и
саме радове. Пријаве се примају на адресу: Универзитет у
Новом Саду, Факултет спорта и физичког васпитања, Нови
Сад, Ловћенска 16.

Наставник (сва звања) за ужу област Основне
научне дисциплине у спорту и физичком
васпитању (група предмета: Ритмичка
гимнастика и плес)
УСЛОВИ: Услови за избор у звање утврђени су Законом о
високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/2005,
100/2007 - аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010,
93/2012, 89/2013 и 99/2014.), Статутом и Правилником о
организацији и систематизацији послова Факултета спорта
и физичког васпитања у Новом Саду и Правилником о ближим условима за избор у звање наставника Универзитета у
Новом Саду. Кандидати уз пријаву на конкурс достављају:
оверену копију дипломе доктора наука из одговарајуће
научне области, биографију са неопходним елементима за писање извештаја, списак стручних радова, као и
саме радове. Пријаве се примају на адресу: Универзитет у
Новом Саду, Факултет спорта и физичког васпитања, Нови
Сад, Ловћенска 16.

Наставник (сва звања) за ужу област Основне
научне дисциплине у спорту и физичком
васпитању (група предмета: Рекреација)
УСЛОВИ: Услови за избор у звање утврђени су Законом о
високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/2005,
100/2007 - аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010,
93/2012, 89/2013 и 99/2014.), Статутом и Правилником о
организацији и систематизацији послова Факултета спорта
и физичког васпитања у Новом Саду и Правилником о ближим условима за избор у звање наставника Универзитета у
Новом Саду. Кандидати уз пријаву на конкурс достављају:
Бесплатна публикација о запошљавању

УСЛОВИ: уписане докторске студије или академски назив
магистра наука и прихваћена тема докторске дисертације, са завршеним претходним нивоима студија са укупном просечном оценом најмање 8 (осам). Кандидат треба
да испуњава услове који су предвиђени Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05) и Статутом
Факултета.
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат треба да приложи: краћу
биографију, доказе о испуњености услова конкурса (оверену копију дипломе Факултета спорта и физичког васпитања, оверену копију дипломе о завршеним мастер
студијама или дипломе о стеченом академском називу
магистра наука и потврду о уписаним докторским студијама или потврду о прихватању теме докторске дисертације)
и доказ о неосуђиваности. Пријаве са документацијом подносе се Општој служби Факултета спорта и физичког васпитања у Новом Саду, Ловћенска 16. Рок за пријављивање
је 8 дана. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће
разматрати.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „БОШКО БУХА“
21460 Врбас, Саве Ковачевића 8
тел. 021/705-100

Логопед

на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства
УСЛОВИ: одговарајуће образовање из члана 8 став 2 и чл.
121 ст. 1 Закона о основама система образовања и васпитања и чл. 42 Закона о предшколском васпитању и образовању: стечено високо образовање из научне области
специјална едукација и рехабилитација на студијама другог степена (мастер дефектолог, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно завршено високо образовање на основним студијама
у трајању од најмање четири године. Кандидат мора да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом, да није осуђиван правоснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања, држављанство Републике Србије, да зна језик на коме се остварује
образовно- васпитни рад. Кандидати треба да испуњавају
услове предвиђене Законом о раду и Законом о основама
система образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс
кандидати треба да приложе: оверену копију дипломе о
стеченом образовању и уверење о држављанству. Доказ
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад
са децом подноси се пре закључења уговора о раду. Доказ
о кривичној неосуђиваности прибавља установа по службеној дужности. Пријаве слати на адресу: Предшколска
01.07.2015. | Број 628-629 |
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установа „Бошко Буха“, Блок Саве Ковачевића 8, Врбас, са
назнаком: „За конкурс“ или лично, сваког радног дана, од
07.00 до 15.00 сати.

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У НОВОМ САДУ

21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 1

Доцент или ванредан професор за ужу
научну област Јавно-правну и заснивање
радног односа на радном месту наставника
за наставни предмет Управно право
на одређено време до пет година
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, правни факултет
са VIII степеном стручне спреме, доктор правних наука.
Услови за избор су предвиђени Законом о високом образовању (“Службени гласник Републике Србије”, бр. 76/2005,
100/2007 - аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010,
93/2012, 89/2013 и 99/2014), Статутом Универзитета, Правилником о ближим условима за избор у звање наставника Универзитета у Новом Саду, Статутом Факултета и
Правилником о систематизацији радних места. Уз пријаву
кандидат треба да приложи: краћу биографију, извод из
матичне књиге рођених, уверење о држављанству, диплому о завршеном правном факултету, диплому или уверење
о научном степену доктора правних наука (оригинал или
оверену фотокопију), списак својих научних радова и по
један примерак тих радова. Пријаве се подносе у року од
15 дана од дана објављивања конкурса, на адресу: Правни
факултет у Новом Саду, Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 1.

ПУ „ВЕЉКО ВЛАХОВИЋ“

21235 Темерин, Народног фронта 84
тел. 021/843-325

Директор

на одређено време 4 године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове:
високо образовање, VII/1 степен стручне спреме, односно у складу са чланом 59 став 2 - 4, а у вези са чланом 8
Закона о основама система образовања и васпитања; да
поседује лиценцу, односно положен стручни испит за васпитача, педагога, психолога и другог стручног сарадника;
да има положен испит за директора; најмање пет година радног стажа у области образовања и васпитања. За
директора може да буде изабран и васпитач који има више
образовање, лиценцу за васпитача, положен испит за
директора и најмање десет година радног стажа у области
образовања и васпитања. Испит за директора се полаже
по доношењу подзаконског акта из члана 59 став 10 Закона о основама система образовања и васпитања. Поред
наведених, кандидат треба да испуњава и следеће услове: да је држављанин Републике Србије, да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела за која је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
шест месеци или да није правоснажном пресудом осуђен
за кривично дело против достојанства личности и морала;
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом. Директор се бира на период од 4 године. Рок
за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана објављивања. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи:
оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми,
оверену фотокопију уверења о положеном стручном испи-
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ту - лиценци, потврду о радном стажу у области образовања и васпитања, уверење о држављанству и извод из
матичне књиге рођених, лекарско уверење о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са децом, уверење надлежног суда да се против њега не води истрага,
нити је подигнута оптужница, уверење надлежног органа да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање 6 месеци или да није правоснажном
пресудом осуђен за кривично дело против достојанства
личности и морала, преглед кретања у служби са својим
биографским подацима. Фотокопије морају бити оверене,
а уверења не смеју бити старија од 6 месеци. Информације о конкурсу могу се добити на број телефона установе:
021/843-325. Пријаве на конкурс доставити на адресу, са
назнаком: „За конкурс - не отварати”. Рок за пријављивање
на конкурс је 15 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање.

СМЕДЕРЕВО
ГИМНАЗИЈА У СМЕДЕРЕВУ
11300 Смедерево, Слободе 3
тел. 026/617-383

Наставник математике
УСЛОВИ: У складу са Правилником о степену и врсти
образовања наставника, стручних сарадника и помоћних
наставника у гимназији („Службени гласник - Просветни
гласник“, број 15/13): психичка, физичка и здравствена
способност за рад у установи, да кандидат није осуђиван
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл.
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања, да има држављанство Републике Србије,
знање српског језика, образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од
најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу
са Европским системом преноса бодова или да је кандидат
у току студија положио испите из педагогије, психологије
или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу. У поступку одлучивања о избору наставника, васпитача и стручног сарадника директор ће извршити ужи избор
кандидата које упућује на претходну психолошку процену
способности за рад са децом и ученицима. Уз пријаву кандидат је дужан да достави доказе о испуњености услова
конкурса: доказ о одговарајућем образовању и доказ о
држављанству Републике Србије, као и уверење или други документ о положеним испитима из педагогије и психологије у току студија или доказ о положеном стручном
испиту, односно испиту за лиценцу (оверене фотокопије
или у оригиналу). Доказ о поседовању психичке, физичке
и здравствене способности (лекарско уверење) подноси се
пре закључења уговора о раду. Доказ о неосуђиваности
кандидата прибавља школа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати у поступку избора кандидата. Пријаве са потребном документацијом слати на горенаведену адресу школе. Рок за пријаву је 8 дана од дана
објављивања .
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СУБОТИЦА
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ НА
МАЂАРСКОМ НАСТАВНОМ ЈЕЗИКУ
24000 Суботица, Штросмајерова 11

Расписује конкурс за заснивање радног односа и
стицање звања

Наставник за ужу научну област Биолошке
науке са методиком наставе - сва звања
за рад на мађарском наставном језику, на
одређено време
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука у
наведеној области, а остали услови за избор наставника
предвиђени су одредбама Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС“, бр. 76/2005, 100/2007 - аутентично тумачење и 97/2008 и 44/2010, 93/2012, 89/2013,
99/2014) и општима актима Универзитета у Новом Саду и
Учитељског Факултета на мађарском наставном језику у
Суботици. У звање наставника може бити изабрано лице
које није правоснажном пресудом осуђено за кривично
дело против полне слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска установа или примања мита
у обављању послова на факултету. Пријаве кандидата са
прилозима: биографија, диплома о одговарајућој стручној
спреми, извод из матичне књиге рођених - оригинал или
оверена копија, уверење о држављанству - оригинал или
оверена копија, списак научних радова, радови, лекарско
уверење, уверење о неосуђиваности од СУП-а, подносе се
Учитељском факултету на мађарском наставном језику у
Суботици, на адресу: Штросмајерова 11, у року од 8 дана
од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне
и неблаговремене пријаве се неће узимати у обзир.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ
НА МАЂАРСКОМ ЈЕЗИКУ

24000 Суботица, Штросмајерова 11

Расписује конкурс за заснивање радног односа и
стицање звања

Сарадник у настави за област Психолошке
науке
на одређено време од једне године, за рад на
мађарском наставном језику
УСЛОВИ: високошколска установа бира у звање сарадника
у настави на студијама првог степена студента мастер академских или специјалистичких студија, који је студије првог
степена завршио са укупном просечном оценом најмање
осам (8). Остали услови за избор наставника предвиђени
су одредбама Закона о високом образовању („Службени
гласник РС“, бр. 76/2005, 100/2007 - аутентично тумачење
и 97/2008 и 44/2010, 93/2012) и општим актима Универзитета у Новом Саду и Учитељског факултета на мађарском
наставном језику у Суботици. У звање може бити избарано лице које није правоснажном пресудом осуђено за кривично дело против полне слободе, фалсификовања јавне
исправе коју издаје високошколска установа или примања
мита у обављању послова на факултету. Пријаве кандиБесплатна публикација о запошљавању

дата са прилозима: биографија, дипломе о одговарајућој
стручној спреми, уверење са студија, извод из матичне
књиге рођених - оригинал или оверена копија, уверење
о држављанству - оригинал или оверена копија, списак
научних радова, радови, лекарско уверење, уверење о
неосуђиваности од СУП-а, подносе се Учитељском факултету на мађарском наставном језику у Суботици, на адресу:
Штросмајерова 11, у року од 8 дана од дана објављивања
конкурса у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узимати у обзир.

ОШ „МАТКО ВУКОВИЋ“

24000 Суботица, Руђера Бошковића 1
тел. 024/4562-573

Наставник разредне наставе

ради замене одсутне запослене преко 60 дана
УСЛОВИ: да кандидат испуњава следеће услове: да има
одговарајућу стручну спрему предвиђену Правилником о
степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС - Просветни
гласник“, бр. 11/2012 и 15/13), да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима, да
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена чланом 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања, да има држављанство
Републике Србије, да има образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова из праксе у
установи, у складу са Европским системом преноса бодова. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи:
оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми,
уверење о држављанству Републике Србије, доказ да има
образовање из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина стечено на високошколској установи у току
студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и
шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова - лица из члана 8 став 2 и 3 Закона о основама система образовања и васпитања, извод из
матичне књиге рођених или оверену фотокопију, кратку
биографију, фотокопију личне карте. Лекарско уверење да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима кандидат подноси пре закључења уговора о раду. Проверу психофизичких способности кандидата за рад са децом и ученицима извршиће Национална
служба за запошљавање. Доказ да кандидат није осуђиван
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, прибавља школа. Пријаву на конкурс
слати на адресу школе: ОШ „Матко Вуковић“ Суботица,
Руђера Бошковића 1, Суботица 24000. Рок за подношење
пријаве је 8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ
24000 Суботица, Козарачка 2/а
тел. 024/554-300

Асистент за област Грађевинарство
на одређено време од 3 године
УСЛОВИ: мастер инжењер грађевинарства, студент док01.07.2015. | Број 628-629 |
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торских студија на Грађевинском факултету који је претходне нивое студија завршио са укупном просечном оценом најмање 8. Кандидати поред општих услова треба
да испуњавају и услове предвиђене одредбама члана 64
Закона о високом образовању, члана 2 Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета Нови Сад, члана 111 Статута
Грађевинског факултета у Суботици. Уз пријаву на конкурс
треба приложити: кратку биографију, диплому факултета.
Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања у средствима јавног информисања. Непотпуне и неблаговремено
приспеле пријаве се неће разматрати. Ближе информације
се могу добити на број телефона: 024/554-300. Пријаве са
доказима о испуњавању услова слати на адресу: Универзитет у Новом Саду, Грађевински факултет, Козарачка 2/а,
24000 Суботица.
24000 Суботица, Београдски пут 126
тел. 024/558-336

прегледом кретања у служби и предлогом програма рада
директора школе. Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима подноси се пре закључења уговора о раду. Уверење да
кандидат није осуђиван за кривична дела утврђена у чл.
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања - прибавља школа. Изабрани кандидат дужан
је да савлада обуку и положи испит за директора ради стицања лиценце за директора на начин и у роковима које
пропише министар, а у складу са чл. 59 Закона о основама
система образовања и васпитања. Рок за пријављивање
је 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве доставити на адресу школе, са назнаком: „Конкурс за директора школе“. Пријаве се подносе
препорученом пошиљком или лично сваког радног дана, у
седишту школе, Суботица, Београдски пут 126, од 08,00 до
14,00 часова, са назнаком: „Конкурс за директора школе“.
Информације о конкурсу могу се добити на број телефона:
024/558-336.

Директор

ВАЉЕВО

СРЕДЊА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА

на период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане
чл. 59 и 120 Закона о основама система образовања и васпитања: одговарајуће високо образовање из члана 8 став
2 Закона о основама система образовања и васпитања високо образовање стечено на студијама другог степена
- дипломске академске студије - мастер, специјалистичке
академске студије или специјалистичке струковне студије,
у складу са Законом о високом образовању („Службени
гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење и
97/08), почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по
пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године за наставника ове врсте школе и подручја рада здравство и социјална заштита и личне услуге, за педагога и психолога, лиценца (стручни испит) за
наставника, педагога или психолога, држављанство Републике Србије, да је савладао обуку и да има положен испит
за директора установе, да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (подноси
се пре закључења уговора о раду), да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања (прибавља школа), да има најмање пет година
рада у установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања, да зна језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидат
је дужан да уз пријаву на конкурс достави: оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем високом образовању, оверен препис или фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу, односно
стручном испиту за наставника, педагога или психолога,
уверење о положеном испиту за директора установе, уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или
оверену фотокопију), лекарско уверење којим доказује да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима (подноси се пре закључења уговора о
раду), уверење да није осуђиван од МУП РС, полицијске
управе према месту пребивалишта кандидата (прибавља
школа), потврду о радном искуству у области образовања
и васпитања, доказ о знању језика на коме се остварује
образовно-васпитни рад, радну биографију са кратким
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ОСНОВНА ШКОЛА „СВЕТИ САВА“
14213 Памбуковица
тел. 014/481-108

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање на студијама
другог степена (дипломске академске студије - мастер,
специјалистичке академске студије или специјалистичке
струковне студије), у складу са Законом о високом образовању („Службени гласник РС“ бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење и 97/08), а почев од 10. септембра 2005.
године или на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; да кандидат испуњава услове за наставника школе за подручје рада основног
образовања, за педагога и психолога, да има дозволу за
рад и најмање 5 година рада у установи на пословима
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл.
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања; држављанство Републике Србије.
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат подноси: биографске податке, односно радну биографију, оверен препис дипломе о
завршеном одговарајућем високом образовању, оверен
препис уверења о положеном стручном испиту (дозволи
за рад), потврду о раду у области образовања, уверење да
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, уверење о држављанству,
извод из матичне књиге рођених, лекарско уверење да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима, план рада за 4 године, остала документа која могу послужити приликом доношења одлуке о
избору. Изабрани директор ступа на дужност по престанку
дужности садашњег директора, дана 08.10.2015. године, а
због стицања услова за пензију. Рок за пријављивање кандидата је 15 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

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

НОВЧАНА НАКНАДА И ЕВИДЕНЦИЈА НСЗ
Остао сам без посла у јануару ове године,
а радио сам три године. Нисам се пријавио на
евиденцију НСЗ, а ни радну књижицу нисам
узео од послодавца. Да ли имам право да се
сада пријавим на евиденцију незапослених и
могућност да примам новчану накнаду?
Новчана накнада је право из осигурања за случај незапослености и остварује се по законом предвиђеним условима. Један од њих је да се незапослено
лице пријави на евиденцију и захтев за остваривање
права поднесе у року од 30 дана од дана престанка радног односа. Законом је прописана дужина
трајања права на новчану накнаду, која за три године стажа осигурања износи три месеца, али како је
од дана престанка осигурања протекао дужи период
од оног за који би новчана накнада припадала, то
тренутно не испуњавате услове за остваривање овог
права. На другој страни, имате право да се пријавите
на евиденцију незапослених и остварујете сва права
која вам по том основу припадају.
Планирам да се преселим у други град, па
ме интересује да ли могу да се пријавим на евиденцију НСЗ у тој општини са пријављеним новим боравиштем?
Незапослена лица се пријављују у филијалу
НСЗ према адреси пребивалишта. Ако намеравате
да се преселите у други град и желите у том граду
да будете на евиденцији незапослених, јер ћете ту
тражити посао, односно покренути сопствени посао,
треба да промените адресу пребивалишта у личној
карти, да се одјавите са евиденције незапослених у
претходном месту боравка и у року од седам дана
пријавите на евиденцију у филијали НСЗ у граду у
којем ћете сада живети.
Недавно сам се пријавио на евиденцију
незапослених и саветник за запошљавање ме
је упутио на обуку за активно тражење посла.
Шта тамо могу да очекујем?
Циљ обуке за активно тражење посла је да се повећа интензитет и успешност тражења посла и убрза
процес запошљавања. Незапослени радо похађају
обуку, јер су у контакту са људима који се носе са

Бесплатна публикација о запошљавању

истим или сличним проблемом. Размењују искуства,
информације, а инструктори Националне службе им у
томе веома помажу.
Саветујемо вас да се укључите у обуку, јер ћете
имати прилику да се боље упознате са услугама које
пружа НСЗ, али и мерама активне политике запошљавања. Научићете и како да се на најбољи начин
представите послодавцу, развијете вештине пословне
комуникације, у складу са очекивањима будућег
послодавца. Такође, посаветоваће вас како да препознате изворе информација у процесу тражења посла
и направите план свог професионалног развоја. На тај
начин научићете да процените и користите сопствене потенцијале и постанете озбиљна конкуренција на
тржишту рада.
Обука вас припрема да се добро представите
послодавцу, подстиче ваше самопоуздање и припрема вас да се суочите са препрекама, али и неуспесима
који су неминовни током потраге за послом. Уз помоћ
инструктора Националне службе добићете практичне савете како да напишете биографију, мотивационо
писмо, пријаву за посао и ускладите свој профил са
потребама фирме у коју конкуришете. Научићете да
са правом мером истакнете своје предности и успехе,
а прикријете недостатке. Тако ћете бити у стању да се
што репрезентативније представите на тржишту рада
и наведете послодавца, добрим изгледом и садржајем радне биографије и читаве документације која
прати одређену апликацију (контактно, пропратно
писмо, препоруке, дипломе, докази о додатном образовању и стеченим новим вештинама), да вас позове
на разговор.
Кроз практичне примере и симулацију реалне
ситуације бићете припремљени за интервју са послодавцем, на коме ћете моћи да парирате послодавцу
у давању правих одговора на некада врло незгодна и неочекивана питања, али и да на прави начин
поставите своја. Пре свега, треба да покажете добро
познавање фирме и тако оправдате своју решеност да
радите баш у њој, као и да наступите мирно, сконцентрисано и оптимистично.
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АКТУЕЛНО Из државне управе до краја године одлази 9.000 запослених

ОТКАЗИ ОД СЕПТЕМБРА

Истина је да 20 одсто људи завршава 80 одсто посла, инспекције су десетковане
добровољним одласком уз отпремнине, а с друге стране имамо инфлацију
руководећих позиција - каже министарка Удовички

Ј

авну управу до краја године напустиће 9.000 људи. Ово је прошле недеље најавила министарка
државне управе и локалне самоуправе Кори Удовички. Први откази
почеће да се деле већ од септембра. На
100 становника у Србији ради седам чиновника, а просек нових чланица ЕУ је
- осам. За њихове плате смо, међутим,
лане давали 12 одсто бруто домаћег
производа. Ове године нас коштају 11
одсто, а циљ је да њихове зараде не премаше 8,7 одсто БДП.
- У јавној управи се све време
смањује број запослених и тих 9.000
људи нису једини који ће отићи. Крајем
године, у октобру или децембру, број запослених ће бити за 20.000 мањи него
годину раније. Крајем прошле године у
пензију је отишло 7.000 људи. Кључни
проблем нефункционалности управе
лежи у структури запослених и трошкова - објашњава Кори Удовички.
- Број од 9.000 запослених које
чека отказ нереално је велики, сматра Његош Потежица, председник
Синдиката управе. - Спремни смо за

дефинисање технолошких вишкова уз
исплату отпремнина и уз примену одговарајућих критеријума предвиђених
колективним уговором - каже Потежица.
Према мишљењу Ранке Савић,
председнице Асоцијације слободних и
независних синдиката, отпуштања у
јавном сектору оправдана су само ако
ће бити рашчишћени партијски кадрови, а не запослени са стажом од 20 и
више година.

- Број запослених је већи у образовању, јер мрежа школа годинама није
реформисана. Учионице у многим селима Србије последња су упоришта популационе политике. Од неких ће, ипак,
морати да се одустане. Србија одскаче
и по трошковима државног здравства.
Запослени у овом сектору нас коштају
10,6 одсто БДП, што је далеко изнад европског просека. С једне стране, у овом
сектору је чак 24 одсто немедицинског
особља, док је уобичајени удео администрације у здравству 15 одсто. С друге
стране, удео приватног здравственог
система је у Србији далеко мањи него у
другим европским земљама - објашњава Удовички.
- Заиста је истина да 20 одсто људи
завршава 80 одсто посла. Инспекције
су, на пример, десетковане ранијих
година добровољним одласком уз отпремнине. Недостаје људи за послове
европских интеграција. Имамо, с друге
стране, инфлацију руководећих позиција - каже Кори Удовички.

Фонд ПИО одлучио да изнајмљује непокретности

ОД „ЗЛАТАРА“ ДО ФРИЗЕРСКОГ САЛОНА

Управни одбор Фонда ПИО усвојио је измене и допуне Правилника о располагању непокретностима, као и одлуку о
закључењу уговора о пословној сарадњи са Туристичко-спортским центром „Златар“ из Нове Вароши. Уговор предвиђа
да се тај објекат да на коришћење на период од десет година. Предвиђено је да „Златар“ обави радове на инвестиционом
одржавању, односно санацију, реконструкцију и адаптацију непокретности, у вредности од 1, 2 милиона евра.
Управни одбор Фонда ПИО је одлучио да јавним оглашавањем покрене поступак за давање у закуп непокретности
објеката Специјалне болнице за рехабилитацију „Жубор“ из Куршумлијске Бање, са припадајућим земљиштем. Одбор је
усвојио и одлуку о покретању поступка за давање непокретности у закуп у Београду, у Улици Господара Вучића, а реч је
о некадашњем фризерском салону површине 22 квадратна метра.

Према подацима НБС дуг према РФЗО стално се увећава

П

ДОМ ЗДРАВЉА У ЛЕСКОВЦУ
ДУГУЈЕ 167,5 МИЛИОНА ДИНАРА

рема подацима Народне банке Србије, 15 здравствених установа укупно дугује око 433,1 милиона динара Републичком фонду за здравствено осигурање
(РФЗО), а дуг се месечно увећава за око 100 милиона
динара, речено је на седници Групације веледрогерија, одржаној у Привредној комори Србије.
Дом здравља у Лесковцу има највиши дуг, од 167,5 милиона динара, а поред њега у блокади се налазе и Здравствени центар Књажевац, Дом здравља Ћуприја, Здравствени
центар Ужице, Клиничко-болнички центар Приштина, Дом
здравља Смедеревска Паланка...
Председник Групације веледрогерија Привредне коморе Србије Миомир Николић је истакао да се међу блоки-
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раним здравственим установама налази и београдски Дом
здравља Стари град, са дугом од око девет милиона динара.
Како је нагласио, свако ново склапање уговора са тим здравственим установама створило би још веће обавезе које оне
нису у стању да измире, а свака нова испорука представљала би удар на финансијску ликвидност и стабилност пословања веледрогерија.
„Уколико ми снабдевамо те установе лековима увећавамо дуг и сутра можемо бити одговорни јер смо у предстечајном поступку испоручивали и увећавали дуг“, рекао је Николић. Он је подсетио да је 2013. године потписан репрограм
дуга од пет милијарди динара, када је прихваћена отплата
без камата. Програм се завршава у децембру ове године.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

АКТУЕЛНО Посао у Обреновцу добило десет здравствених радника

ЗАЈЕДНО ДО ЗДРАВЉА

За ангажовање лекара који су били на евиденцији НСЗ општина издвојила 3,2 милиона
динара. Посао у обновљеним домовима здравља

У

оквиру пројекта „Заједно до
здравља са младим здравственим радницима Обреновца“, посао је добило десет медицинара.
Председник општине Обреновац Мирослав Чучковић истиче да је приоритет запошљавање, а један од значајнијих пројеката у наредном периоду
биће изградња фабрике у Баричу. Чучковић каже да је за ангажовање лекара
који су били на евиденцији Националне
службе за запошљавање општина издвојила 3,2 милиона динара, а посао ће
се обављати у обновљеним домовима
здравља.
„Комплетан здравствени систем,
који је био у потпуности разорен, од
централног дома здравља, комплетног
возног парка, до амбуланти у сеоским
месним заједницама које су уништене
под налетом бујице, све је обновљено.
Раније смо имали санитете старе и по
неколико година, који су прешли преко
300.000 километара, а данас је становницима на располагању шест потпуно
нових санитета“, нагласио је Чучковић.
Циљ је да се млади здравствени стручњаци мотивишу да остану у
земљи, али и да се смање гужве и омогући бржа и боља здравствена заштита. Иако су потписали уговоре на шест
месеци, надлежни кажу да ће, ако буду
добро радили свој посао, имати могућност да се запосле за стално.

„Већ седам, осам месеци сам на
евиденцији незапослених. Пре тога сам
радио по неком уговору, али свакако да
ова прилика много значи. Свако искуство је драгоцено“ каже Борис Вукојчић, стоматолог по струци.
Ана Пантелић, медицинска сестра која се запослила преко пројекта општине, каже да је до сада успела
само да одради приправнички стаж.
Очекивања су јој велика, јер је коначно
добила прилику да ради.
„Ово је прилика да дамо шансу
младим људима. Ово је прилика да покажемо како се брине о школованим кадровима, како се људи мотивишу да остану у својој земљи, да овде дају све оно
за шта су се годинама школовали“, ис-

такао је Никола Никодијевић, председник Скупштине града Београда.
Стратегија запошљавања медицинских радника финансијским средствима општине Обреновац покренута
је 2013. године. Деведесет одсто лекара
који су тада примљени на одређено
време још увек је у радном односу.
По речима Ненада Бјелице, члана Већа општине Обреновац, пројекат
запошљавања лекара и техничара има
далеко шири друштвени значај него
што је пуко запошљавање људи који
ће сада остварити своју егзистенцију и
наћи свој пут у струци.
„Идеја је“, каже Бјелица, „да се
пројекат запошљавања у здравству
настави и постане традиција и пример
другим општинама у Србији“

Сајам запошљавања у Великој Плани

ПОСАО ЗА 125 РАДНИКА
Тражени радници за јавне радове који ће бити реализовани на територији општине

С

ајам запошљавања у Великој Плани, у организацији
Филијале Смедерево НСЗ, одржан је 17. јуна, у Центру
за културу. На манифестацији је учествовало 20 послодаваца који су исказали потребе за радницима различитих образовних профила. Штандове на сајму имале су

На подручју општине Велика Плана на крају
маја 2015. године било је 3.643 незапослених,
од тога 1.841 жена...
компаније из Велике Плане и Смедеревске Паланке, а знатан
број послодаваца и понуда послова за различита занимања
изазвали су велико интересовање незапослених.
У понуди је било 125 слободних радних места, а тражила
се машинска, грађевинска, трговачка, економска, фармацеБесплатна публикација о запошљавању

утска, медицинска, хемијска струка, технолози, дипломирани правници, ветеринари, дефектолози, прерађивачи воћа
и поврћа, возачи аутобуса, радници обезбеђења, геронтодомаћице, комерцијалисти, пекари, кувари, конобари, шивачи,
нискоквалификовани радници...
Позив на сајам упућен је и незапосленим особама са
инвалидитетом, с обзиром да су тражени радници за јавне
радове који ће бити реализовани на територији општине Велика Плана.
На штанду Националне службе за запошљавање незапослени су били у прилици да се информишу о актуелним
програмима запошљавања, као и да добију стручну помоћ
при попуњавању радне биографије. На подручју општине Велика Плана на крају маја 2015. године било је 3.643 незапослених, од тога 1.841 жена.
Ј.Миленковић
01.07.2015. | Број 628-629 |
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АКТУЕЛНО Упозоравајући резултати анкете о боловањима у Србији

БОЛОВАЊЕ ЗБОГ

БОЛЕСТИ ИЛИ ПОСЛА?

У 2014. години са посла одсуствовало дуже од 30 дана 2.392 запослених више него
годину дана раније. Боловало се у просеку чак 24 дана дуже него 2013. године

С

татистике показују да је повећан
број радника који одлазе на боловање. Докторка Смиљана Крстев, инспекторка Института за
медицину рада Србије „Др Драгомир
Карајовић“, каже за „Србију-онлајн“ да
овај институт нема прецизне статистичке податке о броју радника који одлазе на боловање, пре свега зато што су
боловања до 30 дана у домену лекара
опште праксе, односно предузећа, установа, институција, док боловања преко
30 дана иду преко Фонда за здравствено осигурање.
Докторку не изненађује превише
повећање броја радника који одлазе на
боловање дуже од 30 дана, јер су услови у којима данас људи раде драстично промењени у односу на претходне
године.
„Промена се осећа кроз Закон о
раду, али и у свакодневном животу.
Радно место је сад флексибилно, отпуштања су много лакша и бржа, што
изазива велики стрес код радника који
очекују да би могли бити отпуштени и
тако остати без прихода. Такође, продужено је и радно време, често без икакве надокнаде, а користе се и слободни дани да би се завршили одређени
послови. Много је мањи утицај радника
на процес производње и послове који се
раде, што се негативно одражава и на
здравствено стање радника“, каже др
Смиљана Крстев.
Према незваничним подацима,
због болести је са посла дуже од 30
дана прошле године одсуствовало 2.392
запослених више него годину дана раније, а боловало се у просеку чак 24
дана дуже него 2013. године. Тако смо
са просека од 48 дана боловања стигли
до чак 72,6 дана.
„Према истраживању о здрављу
становника Србије, из 2013. године, 15
одсто радно способног становништва одлазило је на боловање, при чему
жене у нешто већем проценту. Међутим, ако се узме у обзир да је немали
број жена одлазио на боловање због
одржавања трудноће и породиљског
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Радници се на посао враћају раније, пре свега из страха да ће
изгубити радно место или бити пребачени на неко друго радно место, које не одговара њиховој стручној спреми
одсуства, жене мање одсуствују са посла од мушкараца. Просечан број дана
боловања по том истраживању био је
35“, напомиње др Крстев.
Сличним подацима, добијеним у
оквиру истраживања о потреби промоције здравља међу здравственим радницима, располаже и Институт за медицину рада: 18 одсто запослених било
је на боловању у претходној години, а
боловало се у просеку 38 дана. Међутим, истраживање је показало да је чак
40 одсто радника раније дошло на посао, пре него што је боловање закључио
лекар и/или лекарска комисија.
„То је такозвани презентизам. Управо овај податак говори о променама
услова на раду. Радници се на посао
враћају раније, пре свега из страха да
ће изгубити радно место или да ће бити
пребачени на неко друго радно место,
које не одговара њиховој стручној спреми. У питању је велики проблем, јер код
људи који нису довољно опорављени
могућност додатних компликација и
продужене рехабилитације је огромна“,
напомиње др Смиљана Крстев.
Подаци Фонда за здравствено осигурање показују да смо болеснија нација него што смо били. Чињеница је и
да људи више обољевају због негати-

| Број 628-629 | 01.07.2015.

вног тренда старења популације и продуженог радног века. Најчешће су болести коштано-зглобног система, болови у
врату, кичми, у раменима и слично. На
другом месту су кардиоваскуларне болести - хипертензија, конорарна болест
и друга срчана обољења, као и психички поремећаји, најчешће изазвани
стресом и незадовољством због услова
живота и рада.
„Мора се више водити рачуна о
здрављу на раду, што наша медицина
рада стално пропагира. Такође, врло
је важна промоција здравља на раду
и настојање да едукујемо послодавце, зато што је у њиховом интересу да
учине додатни напор или предузму
одређену инвестицију, која ће у суштини бити инвестиција у здравље. Радник који је задовољан на свом радном
месту и има добре услове на раду далеко мање болује и даје далеко боље резултате. Превентива је најважнија, као
и партнерски однос са радницима. Они
својим знањем и искуством доприносе
развоју предузећа, институције, без обзира где раде, а осећање задовољства
када нешто успете да урадите врло је
значајно за одржавање добре атмосфере и здравља свих радника у колективу“, закључује др Смиљана Крстев.

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

ОНИ СУ УСПЕЛИ Михаило Селаковић, власник „МТК Метал-комерца“

ПЛАТА СЕ НЕ ПРИМА
ВЕЋ ЗАРАЂУЈЕ

Зарада је већа од републичког просека, а добар мајстор
може да заради и око 100.000 динара. У почетку сам
имао пет запослених, а сада нас је у фирми око 60

П

ропагандне поруке представника власти о инвестицијама
не дотичу много Ужичанина
Михаила Селаковића. Он је
пре четврт века ушао у приватни бизнис верујући у пословицу „у се и у своје
кљусе“ и након година мукотрпног и
одговорног рада створио фирму која
преко 90 одсто производње извози у
све европске земље, Америку и Индију.
- У приватно предузетништво сам
ушао пре 25 година, када сам са кумом
основао занатску радњу за производњу

заковица и ексера. Тада сам био запослен у „Првом партизану“. С производњом смо почели у мојој породичној
кући и из године у годину напредовали
- сећа се Селаковић.
- Преломна година за раст и развој
фирме била је 2006., када су моји синови Марко и Вељко и кћерка Марија
прихватили да наставе где сам ја стао.
Ту је и моја супруга Мирјана, па смо
права породична фирма, у којој ради и
низ наших рођака. У почетку сам имао
пет запослених, а сада нас је у фирми
око 60. Плата се не прима као у социјализму, она се зарађује, и то моји запослени одлично знају. Просечна зарада
износи око 50.000 динара и већа је од
републичког просека, а добар мајстор
може да заради и око 100.000 динара.
Са зарадом и плаћањем дажбина држави никада нисам каснио - прича Михаило.
Седиште фирме је у селу Дријетањ,
удаљеном од Ужица само шест километара. У почетку се радило у закупљеном простору и са половном опремом,
али је Михаило врло брзо из сопстве-

них обртних средстава и са минималним краткорочним задужењима купио
2.500 метара квадратних пословног
простора бивше штампарије „Рујно“ и
нову опрему.
- Никада нисам био дужан и не
волим дуг. Кредити су код нас гори од
гиљотине и ја моје раднике стално упозоравам да избегавају задужења - каже
Михаило.
Кадар је млад, просечна старост
запослених је 32 године, а Михаило је
морао да уложи додатна средства у њихову обуку.
- У нашим школама се не школују
металостругари, металоглодачи и металобрусачи, а они су ми најпотребнији
за израду алата који је мој главни производ. Прошле године сам у сарадњи
са Националном службом за запошљавање обучио седам младих људи и запослио их. Школа мора да прати потребе привреде и такве кадрове да спрема,
а не да моји стари мајстори обучавају
оне које примам у фирму - каже Селаковић.

Ивица Новаковић, власник ауто-превозничке и самосталне занатско-трговинске
радње „Новак“ из Бродарева

ОД 40 ДО 3.000 КВАДРАТНИХ МЕТАРА

А

уто-превозничка и самостална занатско-трговинска радња „Новак“ из Бродарева власништво је предузетника Ивице Новаковића из Пријепоља.
Радња се бави производњом таласастог папира и картонске амбалаже.
Ивицу Новаковића смо посетили у његовом новом пословном простору у
Бродареву.
- Кренуо сам у посао захваљујући и подстицајним средствима за самозапошљавање Националне службе за запошљавање, још 2005. Било је веома тешко:
пословни простор од 40 квадрата, два запослена, требало је развијати производњу
и тражити шансу за што бољу позицију на тржишту - сећа се Ивица Новаковић.
Мукотрпан рад, одрицања, подршка породице и поверење пословних партнера омогућили су му не само да опстане, него и да осавремени производњу, прошири
тржиште и уложи средства у нови пословни простор од 3.000 квадратних метара. У
фирми тренутно ради 23 запослених.
До сада је у развоју пословања и при новим запошљавањима користио подршку НСЗ Филијале Пријепоље - кроз програм
доделе субвенција послодавцима за отварање нових радних места запослено је 10 лица, а предузеће је учествовало и у реализацији обука кроз програме приправништва и стручне праксе.
Проблеми са којима се Ивица Новаковић сусреће нису само тешкоће у обезбеђивању обртних средстава и наплате потраживања, већ и мала куповна моћ
привреде и становништва у Пријепољу и суседним општинама.
- Кључ успеха је правовремено прилагођавање потребама тржишта и изградња добрих пословних односа са партнерима, као и грађење добрих међуљудских односа у фирми и стварање бољих услова за рад. Тренутни циљ ми је да у
актуелним привредним околностима одржим постојећи ниво производње и постепеном модернизацијом и осавремењавањем рада потпуно заокружим циклус
производње картонске амбалаже. Тиме бих проширио тржиште и отворио простор
за још већа запошљавања - закључује Ивица Новаковић. Александар Стикић
Бесплатна публикација о запошљавању
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ГОРЕ - ДОЛЕ Губици због илегалне трговине дуваном на три највећа тржишта Западног
Балкана око 400 милиона евра

ШВЕРЦ ДУВАНА ПОЈЕДЕ ПОЛА ПЕНЗИЈА

Новац који због шверца заврши у сивој зони довољан је да се исплати милион
пензија у Србији, пола милиона у БиХ или више од 330.000 пензија у Хрватској

Г

убици због илегалне трговине
дуваном на три највећа тржишта
Западног Балкана - у Хрватској,
Србији и БиХ, достижу око 400
милиона евра на годишњем нивоу, што
је довољно да се исплати милион пензија у Србији, пола милиона у БиХ или
више од 330.000 пензија у Хрватској.
- Новац те три државе могу да задрже само ако се озбиљније позабаве
борбом против шверца дувана и ускладе акцизе са куповном моћи својих
грађана, објаснио је директор корпоративних послова и комуникација ЈТИ
(Japan Tobacco International) Горан Пекез у изјави за сарајевско „Ослобођење“.
Према његовим речима, претерано повећање акциза изазива поскупљење
дувана, па се грађани окрећу јефтинијем нелегалном тржишту, чиме држава уместо добитка ствара губитак.

„Сваки пут када су буџети под притиском владе одлуче да повећају акцизе. Међутим, ако раст акциза прелази
куповну моћ грађана, онда се јавља
тражња за јефтинијим производима,
односно за производима на које се не
плаћају порези - илегалним производима. Наравно, истовремено се јавља и
понуда и онда се држава враћа на почетак - губи приход“,
закључио је Пекез и
подсетио да од цене
сваке паклице цигарета 90 одсто иде
држави на име пореза, због чега је дуванску индустрију
назвао „сакупљачем
пореза“, јер та привредна грана буџети-

ма земаља Западног Балкана годишње
донесе 2,3 милијарде евра прихода.
БиХ је четврта у регији по висини
прихода од акциза на цигарете са 400
милиона евра годишње. Сваке године
се на Балкану узгоји око 50.000 тона
дувана, од чега око 15 одсто у илегалној
зони.

ХРВАТСКА

ПЕНЗИЈЕ ИСПЛАЋИВАНЕ И НА РАЧУНЕ УМРЛИХ
Хрватски министар рада и пензионог система Мирандо Мрсић изјавио је
да је његово министарство открило више од 50 хиљада корисника пензија без
личног идентификационог броја, случајеве примања незаслужених пензија, као
и оне у којима су пензије уплаћиване на рачуне умрлих особа.
„Сређујемо стање у држави, а ово је завршетак сређивања стања у пензионом систему. Очигледно је пропуштено осам година, када је садашња опозиција
била на власти, да се то стање среди. Тада је постојао и лични идентификациони
број и систем контроле, али се због нечега није контролисала исплата пензија“,
рекао је Мрсић за „Хину“.
„Ми исплаћујемо доста пензија у иностранству, а сада имамо добар механизам контроле исплате, с обзиром да постоји систем везан за банку и тачно знамо
где се исплаћује пензија. Протеклих година смо утврдили да се исплаћивало и
на рачуне који су били угашени, па је то трансферисано на неке друге рачуне. Не
бих говорио о грешци пензионог система, него о дугогодишњем немару“, казао
је Мрсић.

ФРАНЦУСКА

КИНЕЗИ КУПУЈУ БУТИКЕ
ЗА ПРЕКО МИЛИЈАРДУ
ДОЛАРА
Кинески инвеститори који су у Француској већ купили аеродром у Тулузу, Хотел „Лувр“ или Клуб „Медитеран“,
припремају се да откупе још осам тржних центара у тој
земљи, а вредност трансакције износи 1,3 милијарде евра.
Према писању француског листа „Фигаро“, кинески
суверени фонд ЦИЦ (China Investment Corporation), који управља имовином вредном 220 милијарди долара, купиће
осам тржних центара у Француској, међу којима је „Ла
ваш нуар“ (La Vache Noire) у Паризу, са 80 бутика и продајни објекат дистрибутивног ланца „Марк авени“ (Marques
Avenue) у граду Троа, у региону Шампањ-Ардени.
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Због економске ситуације Аустрија продужила
ограничавање запошљавања

РАМПА ЗА ХРВАТСКЕ РАДНИКЕ
ДО 2018.
Радници из Хрватске неће моћи да рачунају на посао
у Аустрији до 30. јуна 2018., до када им је аустријска влада,
због економске ситуације у тој земљи, продужила ограничавање запошљавања.
„Аустрија се због економске ситуације суочава с великим растом стопе незапослености и не очекујемо да ће се
стање иоле побољшати у следећих шест месеци“, рекао је за
„Вечерњи лист“ Оливер Гумхолд из аустријског Министарства рада, социјалне заштите и заштите потрошача.
Тако су истог дана две државе у којима Хрвати традиционално траже посао донеле супротне одлуке - Аустрија
је ограничила, а Немачка потпуно отворила тржиште рада
Хрватима и тако их изједначила са свим осталим држављанима ЕУ, пренео је портал „Сибиз“ (Seebiz).
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

САЗНАЈТЕ ВИШЕ Талас оснивања агенција које обједињују низ услуга за
планирање успешног развода

ЋАО, АМОРЕ!

У Америци се разведе сваки други пар, као и у Аустрији, у Хрватској сваки трећи,
у Италији и Србији сваки четврти, док је у Норвешкој разведено више од 40 одсто
становништва. У САД изражен феномен „очева духова“, који су у бекству од
трошкова развода и алиментације

Н

ову индустрију у успону, коју
економски аналитичари још не
препознају, представља оснивање агенција специјализованих за планирање развода. „Предузетништво из очаја“ се званично користи
као термин у економским анализама
у случајевима када се појединци одлучују на овај корак зато што нису
имали другог избора да обезбеде егзистенцију, али се у економској теорији
не помињу предузетничке иницијативе
које профитирају на очају других. А оно
што теорија превиђа, у пракси напредује у „чизмама од седам миља“.

Статистика понекад може бити и
корисна за нове пословне идеје: у Америци се разведе сваки други пар, као и
у Аустрији (само у Бечу је евидентирано
66 одсто разведених), у Хрватској сваки
трећи, у Италији и Србији сваки четврти, а у Норвешкој је разведено више од
40 одсто становништва.
Суштина новог пословног концепта
је оснивање агенција, које за разлику од
адвокатских, обједињују цео низ услуга за планирање успешног развода. У
последње време уочљиво је присуство
оваквих агенција на друштвеним мрежама у Србији и суседним земљама, са
таксативно набројаним услугама, али
без ценовника.
Пионирски кораци нове предузетничке индустрије могу се приписати
Бесплатна публикација о запошљавању

неколицини Американки. Једна од њих,
Андреа Иполито, својевремено директорка за специјалне прославе и доставу
у хотелу „Цезар палас“ (Cesar Palace) у
Лас Вегасу, организовала је прву прославу поводом развода брака за једну
клијенткињу.
„Неко жели лимузину и вече у
луксузном спа-центру, други преферирају приватну забаву са уским кругом
пријатеља у луксузном апартману. Од
пиџама-журки до планинарења и приватних јога терапеутских окупљања
- све је могуће“, рекламира Иполито
понуду. Цене аранжмана су од 1.200 до
чак 12.000 долара по
особи. Занимљиво је да
најскупље и најраскалашније забаве углавном поручују мушкарци, упркос чињеници
да они у САД најчешће
сносе главни терет
трошкова развода, који
у просеку износе невероватних 270.000 долара.
Ипак, забаве су на
крају ланца услуга у
успешном планирању
развода, јер претходно
треба преживети тај
чин не само емотивно,
већ и финансијски. У
САД је услед законодавства, које посебно штити остављене
супруге са децом, изражен феномен
„очева духова“, који су у бекству од
трошкова развода и алиментације нестали са лица земље.
У неким земљама пропала брачна
интима све више постаје догађај у који
се укључује заједница, као у Данској,
где се у црквама негује посебан ритуал у коме се свечано обележава престанак заједничког живота супружника.
Брачни партнери имају прилику да
разговарају у цркви, а на крају добију
и опроштајно писмо. Сличне церемоније се организују у Великој Британији,
а корак даље је отишла Норвешка, која
на државној телевизији сваке године у
марту целу недељу посвећује специјализованим емисијама о разводу.

Са пословне стране, развод се претвара у јавни чин кроз специјализоване
сајмове, у чему је први иступио Беч, где
је одржан први Светски сајам развода.
Ту идеју се почели да копирају и други
градови, а међу најпрестижнијима је
сајам у Милану.
На сајмовима посебно место има
прехрамбена понуда, од предјела до
торти. Торте су са мноштвом варијација
на рачун бившег или бивше, који на
слављеничкој посластици чаме у кућици за псе, падају низ степенице све са
оскудним кофером или моле за повратак у кућно гнездо.
У Италији је настала и прва европска Агенција за планирање развода
„Ћао аморе“, како у домаћим медијима
тврди власница агенције и наше горе
лист Милена Станковић, која се две
деценије у Риму бавила породичном
медијацијом. Пре осам година основала је специјализовану агенцију, у којој
раде психолози, сексолози, психотерапеути, медијатори и адвокати. Станковићева, рођена Београђанка и по професији социолог, написала је и књигу
на ту тему.
У Италији, иначе, процедура развода траје веома дуго, у просеку око три
године, па агенције нуде и услугу „експресног развода“. У протеклих пет година 8.000 Италијана је раскинуло брак у
иностранству. Најчешће се одлучују за
„брзопотезни развод“ у Румунији, где
их то задовољство кошта 3.500 евра, а
потребан је само један дан за стицање
боравишта, а након шест месеци и једно
путовање како би се добили папири за
развод.
У Енглеској ова услуга кошта
5.000 евра, али зато развод аутоматски ступа на снагу чим се незадовољни
супружници договоре, док је Шпанија
најскупља, са понудом од чак 7.000
евра.
За Србију не постоје подаци о оваквим аранжманима. Трошкови развода у
најидеалнијем случају износе око 200
евра, али због судских процеса који
могу потрајати и до две године та сума
премаши 700 евра, у чему значајну
ставку чине и трошкови за адвоката.
Извор: B&F
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Позивни центар
0800 300 301
(позив је бесплатан)

АДРЕСЕ ФИЛИЈАЛА НСЗ
Београд

Крагујевац

Светозара Марковића 37
тел. 034/505-500

Нови Пазар

Пријепоље

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

Нови Сад

Јагодина

Љубише Урошевића 16
тел. 035/201-011

Крушевац

Чачак

Алберта Томе 2
тел. 021/4885-500

Зрењанин

Ниш

Ратка Вукићевића 3
тел. 018/501-200

Лесковац

Шабац

Сарајлијина 4
тел. 023/519-800

Кикинда

Пирот

Кнеза Милоша 59
тел. 010/305-000

Пожаревац

Лозница

Доситејева 24
тел. 0230/411-700

Панчево

Прокупље

Цара Лазара 49
тел. 027/320-000

Смедерево

Војводе Радомира Путника 20
тел. 013/306-800

Косовска
Митровица

Вршац

Бор

Феликса Милекера 21
тел. 013/802-400

7. јула 29
тел. 030/453-100

Ужице

Сомбор

Зајечар

ПОКРАЈИНСК А СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊE

Апатински пут 1
тел. 025/464-000

Николе Пашића 77
тел. 019/444-500

Сремска
Митровица

Ваљево

Светог Димитрија 31
тел. 022/638-800

Суботица

Трг слободе 3/3
тел. 024/644-600

Владике Николаја 1
тел. 014/295-600

Врање

Тодора Шпанца 1
тел. 017/407-100

Краљево

Цара Душана 78
тел. 036/302-000

www.nsz.gov.rs

Шабана Коче 18
тел. 020/330-000
Балканска 33
тел. 037/412-501
11. октобра 25
тел. 016/202-400
Шумадијска 31
тел. 012/538-100
Др Миладина Милића 2
тел. 026/633-900

Санџачких бригада 11
тел. 033/719-011
Жупана Страцимира 35
тел. 032/303-700
Масарикова 31
тел. 015/361-700
Кнеза Милоша 3
тел. 015/879-700

Џона Кенедија бб
тел. 028/420-600

Железничка 22
тел. 031/590-600

Нови Сад

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

ПОКРАЈИНСК А СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊE

Косовска Митровица
Дрварска 10
тел. 028/423-090

