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СТАРТ(АП)УЈТЕ
СОПСТВЕНИ ПОСАО
ТЕМА БРОЈА - Технолошко предузетништво у Србији. ИТ компаније су
протекле године извезле софтвере у вредности од око 400 милиона евра, али
су потенцијали око 1.700 махом малих и микропредузећа много већи. Познати
амерички фонд први пут инвестирао у једну српску стартап компанију
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Често се може чути како се у Србији више извози
софтвера него малина. То потврђује и податак да је овај
извоз протекле године достигао 400 милиона евра, што
је далеко више у односу на 230 милиона из 2013. године. Сви параметри указују и да су извозни потенцијали
око 1.700 махом малих и микропредузећа која у овој области послују много већи.
Како би подстакао технолошко предузетништво
међу младима и домаће предузетнике повезао са
најбољим менторима инвеститорима и на тај начин
омогућио брз раст домаћих технолошких компанија, београдски ICT Hub организује низ акција. Након посете
познатог америчког инвестиционог фонда и акцелератора „500 Startups“, српска компанија која се бави развојем софтверских решења за камионске превознике и
возаче „Трак трек“ (Truck Track) постала је први стартап
(start-up) из Србије који је добио инвестицију овог фонда.
„Ово је значајна вест за домаћу стартап сцену, јер
је то још један доказ да у Србији постоји велики потенцијал за технолошко предузетништво, чији би развој
значио бољитак за цело друштво“, изјавио је програмски директор ICT Hub-а Коста Андрић. Да ли ће искуства „Трак трека“ из Америке бити од значаја за целу
стартап сцену у Србији, прочитајте у нашој Теми броја.
Након ове добре вести, следи још боља. Србија је
приступила Програму ЕУ за запошљавање и социјалне иновације (ЕаСи програм) споразумом који је у име
Европске комисије потписала европска комесарка за
запошљавање, социјална питања и инклузију Маријан
Тајсен, а у име Владе Србије министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Александар Вулин.
ЕаСИ програм је главни фонд Европске уније у области
рада, запошљавања и социјалне политике, а отворен је и
за државе кандидате за чланство у ЕУ. Између осталог,
Србија приступањем ЕаСИ програму добија могућност
да јача Националну службу за запошљавање у погледу
њене припреме за учешће у Европској мрежи послова.
Детаљније у рубрици Привреда.
Да рад и запошљавање треба промовисати и стварати друштво засновано на знању и иновацијама, као и
о развоју привреде у Севернобачком округу, разговарамо са директором суботичке филијале за запошљавање
Душаном Торбицом.
Национална служба је укључена у још једну акцију
којом се подржава и подстиче запошљавање осетљивих
социјалних група. Наиме, удружење Форум младих са
инвалидитетом у Нишу реализује едукативни програм
за младе особе са инвалидитетом, који омогућава унапређивање знања и вештина, као и јачање компетенција
на тржишту рада. Петнаест младих са инвалидитетом
који имају до 30 година и пребивалиште у Нишавском,
Пиротском, Јабланичком, Топличком, Расинском или
Зајечарском округу, од 21. до 25. септембра 2015. биће
укључено у радионице на којима ће од представника
пословног сектора сазнати све о стратегији тражења
посла, вештинама комуникације, презентације или
продаје. Више о томе у рубрици Актуелно.
И на крају, за све оне који су се управо вратили са
одмора. После пар недеља без обавеза сигурно неће
бити лако вратити се за један дан у исти онај темпо у
ком сте били пре одласка. Нека вас то не брине, сасвим
је нормално да понекад „искочимо из колосека“. Уколико постепено будете враћали своје радне навике у нормалу, за тили час ће све доћи на своје место. Како да то
постигнете - у рубрици Лакше до посла.
Редакција

ПРИВРЕДА Део европског тржишта рада

СРБИЈА ПРИСТУПИЛА ПРОГРАМУ ЕУ ЗА
ЗАПОШЉАВАЊЕ И СОЦИЈАЛНЕ ИНОВАЦИЈЕ

ЕаСИ програм је главни фонд ЕУ у области рада, запошљавања и социјалне политике,
а отворен је и за државе кандидате за чланство у ЕУ

С

рбија је приступила Програму ЕУ за запошљавање и
социјалне иновације (ЕаСи програм) споразумом који
је у понедељак, 24. августа, потписан у Влади Србије.
Споразум је у име Европске комисије потписала европска комесарка за запошљавање, социјална питања и инклузију Маријан Тајсен, а у име Владе Србије министар за
рад, запошљавање, борачка и социјална питања Александар Вулин.
ЕаСИ програм је главни фонд Европске уније у области
рада, запошљавања и социјалне политике, а отворен је и за
државе кандидате за чланство у ЕУ. Како је саопштено из
Владе Србије, Европска комисија је препоручила Влади РС
приступање том програму у оквиру преговора о приступању Србије ЕУ. Буџет програма за период 2014-2020. износи
919,46 милиона евра.
Програм ЕаСИ садржи три компоненте, и то: Прогрес,
ЕУРЕС и Микрофинансирање и социјално предузетништво,
од којих је свака веома важна за нашу земљу. Република
Србија има добре резултате у досадашњем учешћу у програму Прогрес, који подржава пројекте којима се обезбеђује
већа усклађеност и боља примена политика запошљавања,
социјалне заштите и социјалног укључивања и услова рада.
Компонента ЕУРЕС пружа подршку Европској мрежи послова, као интернет порталу на којем се оглашавају радна места и потражња за радном снагом на нивоу целе ЕУ. Србија

приступањем ЕаСИ програму добија могућност да јача Националну службу за запошљавање у погледу њене припреме
за учешће у Европској мрежи послова.
Од посебног значаја за нашу земљу је и компонента Микрофинансирање и социјално предузетништво, која има за
циљ да повећа доступност микрофинансирања осетљивим
групама и микропредузећима и повећа приступ финансијским изворима за социјална предузећа.
На тај начин институције и организације из Србије први
пут добијају приступ једном извору финансирања ЕУ који је
намењен развоју микрофинансирања и социјалног предузетништва, наводи се у саопштењу Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

РЕКЛИ СУ Премијер Србије Александар Вучић

ПОВЕЋАЊЕ
И
ТАЧКА!
Влада Србије и ММФ сагласни да постоји простор за повећање плата и пензија, али се
разликују мишљења о „величини тог простора“

„Са Међународним монетарним фондом ће се крајем октобра поново разговарати о повећању пензија и плата у јавном сектору, када ће бити последња овогодишња
ревизија аранжмана, али је извесно да ће тих повишица бити“, рекао је новинарима
премијер Александар Вучић у Влади Србије, након разговора са мисијом ММФ. Он је
додао да ће тада бити конкретизовано како, коме и колико ће бити повећане плате. По
оцени Вучића, ММФ ће дати позитивну оцену на крају друге ревизије текућег аранжмана са ММФ, одобреног фебруара ове године.
Вучић је рекао да су и Влада Србије и ММФ сагласни да постоји простор за повећање плата и пензија, али да се разликују мишљења у „величини тог простора“.
„Та разлика може да се усагласи. Сигурно је да ће Србија наставити програм са
ММФ-ом и после повећања плата и пензија“, рекао је премијер. Званични разговори
мисије ММФ и делегације Србије поводом друге контроле аранжмана из предострожности трајали су од 21. августа до 2. септембра.
Вучић је истакао да ће ММФ ревидирати своју процену овогодишњег привредног раста у Србији са минус 0,5 на плус 0,5
одсто, док су очекивања Владе Србије да ће раст бити један одсто. Премијер је рекао да ће томе допринети покретање друге
високе пећи у Железари „Смедерево“, покретање производње у Метанолско-сирћетном комбинату и наставак производње у
„Петрохемији“, након ремонта.
Мисија ММФ је, како је потврдио Вучић, имала примедбе на то што су буџетска издавања за капиталне инвестиције у
Србији мања од планираних, због чега је затражио помоћ стручњака фонда.
„ММФ се снажно залаже за приватизацију Телекома и Аеродрома ‚Никола Тесла‘, јер сматра да би то помогло економском бољитку Србије“, рекао је Вучић и додао да ће, ако Телеком буде продат, половина новца бити употребљена за враћање
ранијих скупих иностраних позајмица, а половина за капиталне инвестиције. Вучић је истакао и да су јавне финансије Србије
сада веома уређене, као и у веома развијеним западноевропским земљама и да то може да потврди и ММФ.
„Испод линије немамо ништа, зна се где се налази сваки динар“, рекао је премијер.

Душан Торбица, директор
Филијале Суботица Националне
службе за запошљавање

РАДНИКЕ И РАД ТРЕБА ПРОМОВИСАТИ
Није толико проблем у радној снази, како се често истиче. Треба створити
нову парадигму друштвеног и привредног развоја, заснованог на знању и
друштвеним иновацијама, а не на „шрафцигер индустрији“

О

запошљавању, стању на тржишту рада уопште, али
и о специфичностима Севернобачког округа и града
Суботице, разговарамо са директором Филијале Суботица Националне службе за запошљавање Душаном Торбицом.
Како бисте окарактерисали друштвену и привредну ситуацију у Суботици и Севернобачком округу?
У превирањима током последње деценије прошлог века,
овај регион је подносио контроверзе и сударе глобалних,
транзиционих и национално-државних потки које су се на
различите начине сливале у њега. Стање је битно другачије
данас него пре петнаест година. Не само да је дошло до привредне, социјалне, духовне, егзистенцијалне и вредносно-моралне ерозије и суноврата, него и до темељних политичких,
демографских и власничких промена.
У социјалној арени већина грађана је озбиљно доведена
на руб егзистенције. Према истраживањима, готово 3/4 становништва живи више него скромно. Ваља имати у виду да је
још увек око 1/5 радно способних без посла, а да исто толико
запослених нередовно или скромно зарађује.
Имамо тржиште роба и услуга, затим тржиште капитала, а сада је и тржиште радне снаге почело деловати на
европској „разини“. Код тржишта роба и услуга, па и капитала, који су у почетку прихваћени без резерве, проблеми су
се појавили касније, када је почело да се увози и што треба и
што не треба, по принципу: што бисмо производили када то
можемо увести.
Уз лош модел приватизације и незаконитости у реализацији тог модела почеле су да пропадају домаће фирме, да
се смањује производња роба и услуга, што је довело до отпуштања радника.
Како до нових радних места?
Спас се тражи у страним инвеститорима који долазе и уз
повољне услове отварају своје погоне, како у суботичком региону тако и у другим местима. Тиме се ресетују радна места која су некада постојала у угашеним и пропалим фирмама или фирмама у којима је дошло до смањења производње
роба и услуга. У недовољној мери се стимулишу локални
послодавци и подстичу локални потенцијали на којима могу
израсти нове фирме и нова радна места. Рецимо, прехрамбена и прерађивачка индустрија би уз оријентацију на органску производњу могле упослити велики број незапослених и
оних који пристижу на тржиште рада.
У страним фирмама радници се запошљавају најчешће
на одређено време, са ниским зарадама, уз релативно лошије
услове рада него што су некада били. Након истека уговора поново постају незапослени, неки се поново запошљавају на одређено време и тако годинама у круг. Узимају се
и држављанства земаља чланица Европске уније како би
се лакше приступило европском тржишту рада. На рад у
иностранство не одлазе само незапослени, него и запослени
различитих струка и занимања, па и старости, којима је доста запошљавања на одређено време и ниских зарада.
Ако се том проблему није до сада посвећивала пажња,
мораће сада, кроз сагледавање стања у локалној привреди,
помоћ и подршку локалним послодавцима, постојећим и
потенцијалним. Без иновативних решења на тржишту рада
неће бити ни квалитетне радне снаге.
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Модел малих и средњих предузећа се показује
као оптимална опција у овим условима
Имате ли неке конкретне примере и можете ли
послодавцима обезбедити потребну и квалификовану
радну снагу?
Упркос овим проблемима, можемо. Поред пружања услуга привредницима који се колоквијално називају „локални“, услуге пружамо и предузећима у индустријској зони која
су основана уз помоћ страних инвестиција, подршку Владе
РС и локалне самоуправе: „Сваровски“ (Аустрија), „Сименс“
(Немачка), Continental Contitech fluid (Немачка), Norma Group
(Немачка), „Гордон“ (Италија), Dunkenmotoren (Немачка),
АМЕТЕК (САД).
Није толико проблем у радној снази, како се често истиче. Проблем је у потреби стварања нове парадигме друштвеног и привредног развоја, заснованог на знању и друштвеним иновацијама, а не на „шрафцигер индустрији“. Преко
је потребна нова визија суботичког региона, заснована на
друштвеним, а не само на технолошким иновацијама. Квалитет нашег живота је мерило успешности економије, друштва
и заједнице.
Шта каже статистика о стању на локалном тржишту рада?
Према процени Републичког завода за статистику, у
марту 2015. године у Севернобачком округу (Бачка Топола,
Мали Иђош, Суботица) је било 46.056 запослених лица, од
чега 38.298 запослених у предузећима, установама, задругама и организацијама, а 7.758 лица код приватних предузетника. У поређењу са истим периодом у 2014. години, број
запослених у 2015. години се повећао за 870 лица или 1,93%.
Код запослених у предузећима, установама, задругама
и организацијама број запослених се повећао за 421 лице или
1,11%, а код приватних предузетника за 449 лица или 6,14%.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Органска производња хране
као развојна шанса
Овај регион упркос свему има шансе да буде озбиљан, угледан и референтан произвођач хране, са асортиманом и одликама биоквалитета. Модел TERRA´S,
први у бившој Југославији, представља веома значајну
карику у производном и привредном погледу. Органска
производња хране у граду има кадрове. Производња
конвенционалне хране, уз бирани асортиман, те природне хране по моделу TERRA´S, представља важну
привредну и афирмативну развојну компоненту ове средине.
У првој половини ове године просечан број незапослених
на евиденцији НСЗ у Севернобачком округу је 15.224, од тога
жена 7.357 или 48,3%. У односу на исти период 2014. године,
регистровано је смањење броја незапослених за 2.393 лица
или 13,6%, док се просечан број незапослених жена смањио
за 1.384, односно за 15,8%. У јуну месецу 2015. године регистровано је 14.449 незапослених, од чега 6.931 жена или 47,9%.
Посматрано у односу на јун месец 2014. године, смањен је
укупан број незапослених за 2.596 лица (15,24%). У првих
шест месеци 2015. са евиденције је запослено 3.048 лица, што
је за 726 лица или 31,26% више у односу на исти период 2014.
године.
Куда даље?
У транзиционим условима, односно током приватизације као једног од кључних услова новог привредног ситуирања и трансформисања наслеђене привредне структуре,
изгледно се чини подржати концептуално и делатно модел
малих и средњих предузећа. Он се показује као оптимална опција у овим условима. То подразумева да се обезбеде
одређене стартне претпоставке и пусти људима да искажу
своју предузимљивост и способност у привређивању. Овим се
не маргинализује „велика“ привреда, већ ствара једна нова
парадигма привређивања, која ће повезивати мали и средњи
бизнис како „са“, тако и „у“ велику привреду.
Развој социјалне економије кроз социјално предузетништво и кооперативе може бити веома снажна привредна
чињеница, не само са аспекта смањења незапослености, већ
и одрживог развоја локалне заједнице. Могућа су два типа
социјалних предузећа: једна која брину о радној и социјалној
интеграцији и друга са социјалном мисијом, која се огледају
у организовању различитих услуга које омогућавају бољи
приступ њиховим корисницима.

Рурални развој - село незапосленима,
а не тајкунима
Ако се наставе друштвени, политички, економски и културолошки процеси на селу, селом ће владати пар сеоских
и извансеоских тајкуна, а остали ће као беземљаши бити
њихова најамна радна снага. Млади ће, разочарани у
своје перспективе на селу и у граду, кренути у асоцијална
понашања са свим негативним последицама. Старији ће
немоћно чекати...
Започете негативне процесе треба зауставити, а скромне позитивне процесе безрезервно подржати. Постоје
идеални услови за развој пољопривреде и производњу
органске хране. Не треба потцењивати ни село као туристичку дестинацију: бањски туризам, еко туризам, ловни
туризам, вински туризам, верски туризам. Имамо индустријске паркове, индустријске зоне, пословне инкубаторе, па не би требало да буде проблем да имамо и зоне
за органску производњу, прераду и продају, као и да се
један део пољопривредног земљишта намени за органску
производњу.
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Који предуслови су неопходни за развој и већу
заступљеност социјалног предузетништва и да ли их
испуњавамо?
Активности на успостављању различитих облика социјалног предузетништва упућују на сарадњу са локалном
самоуправом, предузећима са потенцијалним вишком радне снаге, као и са другим субјектима. Законом о социјалном
предузетништву регулисаће се самозапошљавање и запошљавање путем социјалног предузетништва, што наравно
није била препрека да се овај вид запошљавања и до сада
промовише и инсталира.
Без озбиљног истраживања о простору за социјално
предузетништво, спремности незапослених за овај вид запошљавања, анализе резултата оба истраживања са предложеним мерама и едукације потенцијалних социјалних предузетника, неће бити могуће озбиљно инсталирати модел. То је
дуготрајан и одговоран процес. Али треба почети...
У оквиру социјалног предузетништва посебно се намећу
кооперативе као начин за решавање проблема незапослености. Као економско-пословни, социјални и едукативни
пројекат пружају могућност да се и незапослени сами организују, на начелима која важе за кооперативни покрет. Дакако, и мали привредни субјекти траже повезивање, кластеризацију, стварање асоцијација, робних марки, брендова
и слично. У основи, потребно је водити привредни развој у
координатама тржишног позиционирања одрживости и развојности.
Северна Бачка има бројне привредне потенцијале.
Да ли је потребно само „знати како“?
Интензивнији развој привреде се може планирати у области примарне пољопривреде и индустрије хране, те у сфери
услуга (укључујући комуналије и туризам), док ће у областима трговине, саобраћаја и веза, грађевинарства, занатства и
остале индустрије доћи до преструктурирања. У свим привредним гранама опстаће они сегменти производње и услуга
који располажу компаративним, али пре свега компетитивним предностима или могућностима да прилагоде производ
(услугу) кориснику, односно потрошачу.
Стварање повољног привредног амбијента огледаће се у
подршци иновацијама и патентима. Не само да треба афирмисати и материјално подржати носиоце нових решења, већ
је неопходно и институционално подстаћи овај облик креативности у привређивању.
У сагледавању привредног развоја свакако да, поред
пољопривреде и индустрије, треба уводити економију града,
границе, туризам, економију услуга, креативну економију,
зелену економију, информатичке технологије и све друго што
омогућава да регион буде богат, а грађани задовољни и опредељени да живе у њему.
Како се подстиче локални развој предузетништва?
У циљу унапређења активности на промовисању предузетништва ми систематски, континуирано и у сарадњи са
школама, факултетима, медијима, локалном самоуправом,
разним асоцијацијама које промовишу предузетништво, а
и уз помоћ самих предузетника, сензибилишемо наведене
циљне групе ка предузетничкој оријентацији. Искуство упозорава да наш човек чак и онда када има и новца и знања
није у бизнису, остаје по страни, па му се топе и тање и знање
и новац. Сведоци смо да данас многи многе послове сматрају
прљавим, недостојним, мало плаћеним и кад то баш и није
мало, многи се осећају образованијим и способнијим у односу на оно што од њих тражи потенцијално радно место.
Једном речју, данас рад није на цени. Данас рад треба промовисати, доста је у овом друштву промовисан нерад. Сваки
легалан посао је частан посао. Нема прљавог посла, прљаво
је ленчарење. У промоцију рада и људи који су успели захваљујући свом раду треба сви да се укључе, а не само НСЗ,
од власти до цркве, од странака до невладиних организација,
од школа до медија... Дакако да рад треба промовисати како
морално-етички, тако и кроз примерене зараде.
Ђ.С.
02.09.2015. | Број 637 |
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ТЕМА БРОЈА Технолошко предузетништво у Србији

СТАРТ(АП)УЈТЕ
СОПСТВЕНИ ПОСАО

Српска компанија која се бави развојем софтверских решења за камионске
превознике и возаче - „Трак трек“ први је стартап из Србије који је добио
инвестицију познатог америчког инвестиционог фонда и акцелератора
„500 Startups”

И

ако ИТ сектор у Србији има сталан, динамичан раст,
код нас се у ову индустрију улаже 60 евра по становнику, док на пример Хрватска улаже 200 евра,
а земље Европске уније у просеку 800 евра по становнику. Српске ИТ компаније су 2013. извезле софтвере у
вредности од 230 милиона евра, а протекле године износ се
попео на око 400 милиона. Сви параметри указују да су извозни потенцијали око 1700 махом малих и микро предузећа
која у овој области послују много већи, с обзиром да наши
стручњаци раде аутсорсинг (outsourcing) послове за иностране компаније. Ове послове званична статистика не бележи,
што значи да је реалан прилив новца у земљу знатно већи.
У циљу подстицања технолошког предузетништва
међу младима, у Београду је крајем прошле године отворен
Бизнис инкубатор за информационе и комуникационе технологије - ICT Hub, који окупља младе ИТ стручњаке са знањем
и жељом да покрену свој бизнис и развију сопствене ИТ компаније. Како би домаће предузетнике повезао са најбољим
менторима инвеститорима и омогућио брз раст домаћих
техлолошких компанија, ICT Hub организује низ акција, међу
којима је и недавна посета познатог америчког инвестицоног
фонда „500 Startups“. Овај акцелератор је први пут инвестирао у једну српску стартап компанију - „Трак трек“ (Truck
Track). О коликој инвестицији се ради пословна је тајна, а
стандардна инвестиција америчког фонда из Силицијумске
долине је 125.000 долара за пет одсто удела у компанији, на-

Сви параметри указују да су извозни потенцијали око 1700 махом малих и микро предузећа која у овој области послују много већи,
с обзиром да наши стручњаци раде аутсорсинг послове за иностране компаније
води се у саопштењу ICT Hub-а.
Српска компанија која се бави развојем софтверских
решења за камионске превознике и возаче постала је први
српски тим који ће се наћи у најпознатијем акцелератору на
свету. Идеја софтвера домаће компаније „Трак трек“ је модернизација индустрије камионског превоза, тако што цео
поступак ослобађа сувишне папирологије, а сва пословна комуникација се лако чува путем клауд (cloud) система. На тај
начин се у великој мери олакшава рад у овом сектору, али и
постижу значајне уштеде, наводи се у саопштењу.
Стартап „Трак трек“ је осим инвестиције обезбедио и
учешће у четворомесечном програму америчког фонда „500
Startups” у Сан Франциску и прилику да ради са великим
бројем ментора, предузетника и инвеститора на усавршавању свог производа. О компанији „Трак трек“ представници
фонда информисали су се приликом посете Београду у мају
ове године, када су у Бизнис инкубатору за технолошко предузетништво на Звездари - ICT Hub одржали низ радионица
и менторских сесија и упознали се са српским ИТ стручњацима.
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Посету фонда „500 Startups” подржала је америчка амбасада у Београду.
„Ово је значајна вест за домаћу стратап сцену, јер је то
још један доказ да у Србији постоји велики потенцијал за технолошко предузетништво, чији би развој значио бољитак за
цело друштво. Посета акцелератора ‚500 Startups‘ је само једна у низу акција“, изјавио је програмски директор ICT Hub-а
Коста Андрић и изразио очекивање да ће искуства „Трак
трека“ из Америке бити од значаја за целу стартап сцену у
Србији.
Утисци представника америчког инвестиционог фонда
су након посете Србији били веома позитивни. Оценили су
да је Србија добро место за улагање, јер је богата талентима,

Како задржати ИТ стручњаке
Програмери са наших простора на цени су и у земљи
и у свету. ИТ компаније морају да се боре за раднике, а
самим тим да их и добро плате. ИТ стручњаци углавном
не раде за мање од хиљаду евра, док су плате добрих радника и више. Просечна плата Јава програмера који има
5 година искуства у просечној фирми је око 1200 евра,
кажу у једној софтверској компанији. Будући инжењери
не потцењују новац, али им се очекивања не завршавају
на доброј плати.
„Многи ИТ стручњаци након што науче тајне заната у
некој домаћој фирми одлазе у иностранство и један од
главних задатака менаџмента је да неђе довољно пројеката који су интересантни таквим људима и да их задрже.
Пројекти, велики пројекти, међународни пројекти, уз помоћ целог друштва, јесу начин на који можемо да задржимо те људе, а онда се све то вишеструко враћа свима
нама“, каже Дејан Смиљанић из „Асека“ (ASSECO).

Улагање
„500 Startups“ већ годинама важи за најактивнији инвестициони фонд у технолошком сектору, а до сада је
инвестирао око 150 милиона долара у више од 1.000 компанија света. Годишње се око 30 одсто новца из фонда
улаже ван САД, у све софтверске области.
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Школа за реализацију идеја

		
Иницијаторка такмичења Serbia Start Up за најбољи креативни пословни концепт и идеју Татјана Калезић, најавила је почетак рада Mockup Startup School програма за
брзу реализацију идеја, за септембар 2015.
„Наши ђаци, студенти, уметници, предузетници и креативци уопште, имају сјајне идеје и потенцијал да од
своје креативности, хобија и талената развију пословну
каријеру, раде оно што воле и покрену свој посао. И поред свих препрека које нам одмах падају на памет, како
је тешко започети свој посао и како је потребно доста
улагања и инвестирања за почетак посла, ипак, највећа
препрека на овом путу је недовољно знање како идеју
претворити у посао”, рекла је Татјана.
На основу рада са такмичарима у претходним годинама
и искуствима са међународних такмичења, настао је програм који полазнике у неколико корака води да разраде
своју идеју и све што је потребно да се идеја реализује.
Током програма ради се на појединачним идејама, тако
да полазници не уче уопштена правила о предузетништву
него добијају упутства како да их примене директно на
својој идеји. Циљ је да полазници током тренинга ураде највећи део припрема пословног планирања и личне
спремности да наставе даљу реализацију. Са полазницима ће радити искусни предузетници и професионалци из
различитих области пословног саветовања, продукције,
дизајна, јавног наступа и слично.

У циљу подстицања технолошког предузетништва међу младима, у Београду је крајем
прошле године отворен Бизнис инкубатор за
информационе и комуникационе
технологије - ICT Hub
У ICT Hub-у тренутно ради и ствара више од 40 технолошких предузетника, фриленсера и програмера, који су већ
остварили запажене пословне успехе, а мрежа константо
расте. До сада је одржано више од 30 едукативних радионица и предавања о темама које су од великог значаја за ИКТ
стручњаке и предузетнике, а у различитим садржајима тог
бизнис инкубатора је учествовало више од 1.000 људи. ICT
Hub поред комплетне техничке подршке, доброг пословног
окружења и повољних услова за реализацију предузетничких ИТ идеја, својим станарима омогућава рад са великим

Представници америчког инвестиционог
фонда оценили су да је Србија добро место за
улагање, јер је богата талентима, поседује
велики потенцијал у технолошком смислу,
али нам недостаје промена свести о пословању и оријентација на приватни бизнис
Пионири Балкана

поседује велики потенцијал у технолошком смислу, али да
нам недостаје промена свести о пословању и оријентација на
приватни бизнис, наводи се у саопштењу. Тај амерички фонд
до сада није улагао у Србији, али јесте у земљама у окружењу,
Хрватској и Словенији. Стратешки циљ фонда је инвестирање
у компаније које су настале на тржиштима у развоју. Фонд
„500 Startups” већ годинама важи за најактивнији инвестициони фонд у технолошком сектору, а до сада је инвестирао
око 150 милиона долара у више од 1.000 компанија света. Годишње се око 30 одсто новца из фонда улаже ван САД-а, у све
софтверске области.
Бизнис инкубатор за технолошко предузетништво ICT
Hub налази се у Београду, у Научно-технолошком парку Звездара. Пројекат су реализовали агенција DNA Communications
и Орион Телеком у сарадњи са Америчком агенцијом за
међународни развој. Осим њих, партнери пројекта су и Српска асоцијација менаџера и Serbian Private Equity Association.
Оснивачи су изразили наду да ће ICT Hub значајно допринети развоју капацитета технолошког предузетништва међу
младим људима у Србији.
Бесплатна публикација о запошљавању

Светска банка и Европска комисија покренуле су највеће
регионално такмичење за иновативне компаније и предузетнике на Балкану - „Пионири Балкана“ (Pioneers of the
Balkans). Представница Светске банке Ана Паула Цусолито је нагласила да се овај пројекат спроводи у региону
Балкана са циљем промовисања иновација и помогања
младим предузетницима и фирмама да се припреме за
излазак на тржиште и пронађу инвестиције потребне за
реализацију пројеката.
„Пионири Балкана“ ће на једном месту окупити представнике реномираних светских компанија, иновативна
предузећа и предузетнике, националне и интернационалне инвестиционе фондове и инвеститоре. Иако је до
сада успешно аплицирао велики број фирми, крајњи рок
за пријаве је померен на 4. септембар, због великог броја
апликација које су започете у међувремену и којих тренутно има више од 400.
Износ од 200.000 евра, колико су инвеститори (аустријски Speed Invest и чешки J&T Ventures) спремили да
инвестирају у победничке тимове, попео се на 250.000
евра, укључивањем у пројекат српског инвестиционг
фонда „Старт Лабс“. Жири који ће изабрати победничке
тимове састављен је од релевантних интернационалних
стручњака, предузетника и инвеститора.
бројем домаћих и страних ментора, као и искусних домаћих
стручњака. Станарима је на располагању више од 30 ментора, међу којима су и ментори специјално задужени за финансијско и правно саветовање и подршку. ICT Hub је до сада
остварио успешну сарадњу са више од 10 међународних организација и компанија, међу којима су Unity, Cisco, Microsoft,
BizSpark network.
А.Б. - В.П.
02.09.2015. | Број 637 |
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ЛАКШЕ ДО ПОСЛА На крају сезоне годишњих одмора

ВРАЋАЊЕ У КОЛОСЕК

Средина седмице је идеално време за почетак са обавезама након дуже паузе.
Позитивне мисли и опуштајући тренуци, као и радовање идућим годишњим
одморима, помоћи ће вам да будете што расположенији

Б

ез обзира колико волимо свој
посао и колико сматрамо да
нас свакодневне обавезе не оптерећују, вредност годишњег
одмора је непроцењива. Немојте заборавити да, ма шта радили, после
дужег времена долази до засићења, а
годишњи одмор је време које нам дозвољава да се одморимо и напунимо
батерије за нове радне подвиге. Осим
тога, нико није незаменљив, према
томе, немојте остајати под изговором
да ће посао да се гомила и да нико
други неће моћи да га уради (ово може
бити изниман случај, понекад, али ако
годинама не идете на одмор из овог
разлога, нешто ту вероватно не ваља).
Годишњи одмор је идеална прилика и да сагледате своју каријеру из
потпуно другачијег угла. С обзиром да
имате доста слободног времена и изоловани сте од посла, можете са стране
да сагледате у ком правцу се крећете,
колико сте напредовали и на чему би
још требало да радите. Одморан ум, без
стреса, омогућиће вам да пословним
изазовима приступите на потпуно нов
начин.
У сваком случају, ако је одмор био
дужи, после пар недеља без обавеза
сигурно неће бити лако вратити се за
један дан у исти темпо у ком сте били
пре одласка. Нека вас то не брине, сас-

Планирајте нови годишњи
За почетак, покушајте да се на посао вратите средином седмице, јер
ћете се лакше прилагодити, а иде и
викенд, који ће помоћи да се уходате
у свакодневне обавезе. Сви желе да
што више времена проведу на мору,
па се враћају дан пре повратка на
посао. Међутим, то значи да ћете на
посао доћи уморни и под још већим
стресом него да сте допутовали који
дан раније.
Увек имајте на уму да се свакако
морате вратити на посао, али и да вас
чека још годишњих одмора и радујте
се њима. Психолози тврде да планирање годишњег једнако опушта као
и сам годишњи. Разна истраживања
показују да се запослени осећају боље
након повратка на посао ако већ имају
испланиран следећи одмор, било да
се ради о кратком викенд-одмору или
једнодневном излету у природи.
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вим је нормално да понекад искочимо
из колосека. Уколико постепено будете
враћали своје радне навике у нормалу,
за тили час ће све доћи на своје место.
Из тог разлога, осим ако није неопходно, немојте себи задавати првог дана
нереалне обавезе, које ћете тешком муком савладати.
Ускладите обавезе са колегама
и пословним сарадницима
Нека вас колеге упуте шта се дешавало док вас није било, колико је
урађено од онога што је планирано
и шта све треба да се уради када су у
питању стари пројекти. Уколико имате
могућности, не би било лоше да одржите мањи састанак унутар свог сектора,
како бисте ускладили обавезе и планове које треба реализовати. Ово ће вам
омогућити да будете у складу са остатком колектива.
Позовите клијенте са којима сарађујете како бисте и са њима ускладили постојећу сарадњу или евентуално
уговорили нови заједнички пројекат.
Уколико знате да је и неко од њих био
на годишњем одмору, немојте заборавити да питате како је било и да ли су
се одморили, јер ћете им тиме указати
пажњу. Позитиван став и приступ могу
вам помоћи да, уколико сте нешто и
заборавили да урадите пре одмора, на
овај начин сазнате каква је била штета
и исправите грешку, а да вам се то не
узме за зло.

| Број 637 | 02.09.2015.

Не вреди ни ићи
на кратак одмор
Недавно британско истраживање
открило је да је једној четвртини
људи који одлазе на одмор потребно два до три дана да би се аклиматизовали на ново окружење, док се
свака десета особа прилагоди новом
ритму тек после три до четири дана.
Имајући у виду да одмор у просеку
траје 10 дана, истраживачи закључују
да та путовања можда и немају неку
велику сврху. Анкета коју је спровела компанија Nationwide међу 2.000
особа, показала је и да се 23 одсто
испитаника врати са одмора под још
већим стресом него пре одласка. Испоставило се, такође, да је пре поласка на пут под стресом свега 20 одсто
мушкараца, а чак 91 одсто жена.
Напослетку, иако није занемарљиво, попричајте са својим колегама о
проведеном одмору. Мало ћаскања ће
вам сигурно помоћи да лакше пребродите дан и преживите гомилу обавеза
која вас чека. Подршка и помоћ су сигурно добродошли, али немојте претеривати. Верујемо да ћете се на овај начин присетити свих разлога због којих
волите свој посао, па ће вам и обавезе
лакше пасти.

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

На основу чл. 43 став 1 тачка 4 Закона о запошљавању и осигурању за
случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10 и 38/15), Националног акционог плана запошљавања за 2015. годину („Сл. гласник РС“, бр.
54/15), Одлуке о учешћу у финансирању програма или мера активне политике запошљавања предвиђених локалним акционим плановима запошљавања у 2015. години, бр. 401-00-01006/2015-24 од 25.05.2015. године, а у
складу са Локалним акционим планом запошљавања Града Смедерева за
2015. годину (усвојеним Закључком Градског већа бр. 020-28/2015-07 од
27.02.2015. године)
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И ГРАД СМЕДЕРЕВО
Расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ
НЕЗАПОСЛЕНИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА
САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У 2015. ГОДИНИ
I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Субвенција за самозапошљавање намењена је незапосленима са територије града Смедерева који се воде на евиденцији Националне службе за
запошљавање, Филијала Смедерево - Одсек Смедерево (у даљем тексту:
Национална служба) и имају завршену обуку за започињање сопственог
посла.
Субвенција за самозапошљавање додељује се незапосленом у једнократном износу од 150.000,00 динара, ради оснивања радње, задруге или другог облика предузетништва, као и оснивања привредног друштва, уколико
оснивач заснива у њему радни однос.
Незапослени који оствари право на субвенцију за самозапошљавање у обавези је да обавља регистровану делатност на територији града Смедерева
најмање 12 месеци.
Право на субвенцију може се остварити и удруживањем више незапослених, оснивањем привредног друштва ради самозапошљавања. Уколико се
више незапослених удружи, у складу са законом, свако лице појединачно
подноси захтев за самозапошљавање и остваривање права на субвенцију
од 150.000,00 динара.
Право на субвенцију за самозапошљавање не може да оствари
незапослени:
- за обављање делатности према списку делатности који је саставни део
јавног позива;
- за обављање послова/делатности за које је решењем о инвалидности
или решењем о процени радне способности и могућности запослења или
одржања запослења утврђено да особа са инвалидитетом не може да их
обавља;
- за оснивање удружења грађана;
- који је остварио право на исплату новчане накнаде у једнократном износу
за самозапошљавање и
- који је користио субвенцију за самозапошљавање по јавном позиву
Националне службе и/или локалне самоуправе Смедерева у току претходне 3 године, рачунајући од дана одобравања средстава.
Јавни позив за доделу субвенције за самозапошљавање представља основ
за добијање de minimis државне помоћи.

У случају када је подносилац захтева особа са инвалидитетом, потребно
је доставити и решење о инвалидности или процени радне способности и
могућности запослења или одржања запослења, којим је утврђено да подносилац захтева може обављати послове, односно делатности наведене у
захтеву са бизнис планом. Национална служба задржава право да тражи и
друге доказе релевантне за одлучивање о захтеву подносиоца.
Начин подношења захтева
Захтев са бизнис планом, у два примерка, подноси се надлежној организационој јединици Национaлне службе, Филијала Смедерево - Одсек Смедерево, непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који се може
добити у истој организационој јединици Национaлне службе.
III ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Одлука о одобравању субвенције за самозапошљавање доноси се на основу бодовне листе, а након провере и бодовања поднетог захтева незапосленог.
Провера поднетих захтева
Национална служба врши проверу поднетих захтева, односно проверу
испуњености услова Јавног позива и приложене документације. Захтеви
који не испуњавају услове предвиђене Јавним позивом неће се даље разматрати.
Бодовање поднетих захтева
Приликом бодовања захтева са бизнис планом узимају се у обзир следећи
критеријуми:
*„Развијеност општине“ се утврђује посебним прописом Владе о развијености општина у Републици Србији, а Град Смедерево је разврстан у прву
и другу групу развијености.
**Критеријум „Категорија лица“ се утврђује на основу Националног акционог плана запошљавања за 2015. годину („Сл. гласник“ 101/2014) и на основу података из информационог система Националне службе. Припадност
категорији теже запошљивих лица се утврђује на основу података из евиденције Националне службе или достављених доказа од стране незапосленог. Приликом бодовања категорија теже запошљивих лица додељује
се за сваку категорију 3 бода, односно 5 бодова за теже запошљива лица
која имају приоритет у 2015. години, тако да укупан број бодова не може
бити већи од 30. У оквиру критеријума „Категорија лица“ бодују се захтеви
незапослених лица која нису користила субвенцију по основу јавних позива
незапосленима за доделу субвенције за самозапошљавање које реализује
Национална служба почев од 2009. године.
***Делатности за које није потребан пословни простор су дефинисане
Правилником о одређивању делатности за чије обављање није потребан
посебан простор („Сл. гласник“ 9/96).
Уколико постоји већи број захтева са истим бројем бодова, предност ће се
дати захтевима који имају више бодова по појединачним критеријумима, и
то следећим редоследом: категоријa лица, планирана врста делатности и
потребни ресурси за отпочињање обављања делатности.
Одлука о одобравању субвенције за самозапошљавање
Одлуку о одобравању субвенције за самозапошљавање доноси директор
филијале Националне службе у Смедереву, по претходно прибављеном
мишљењу Локалног савета за запошљавање Града Смедерева. Списак
одобрених субвенција за самозапошљавање објављује се на огласној табли Националне службе, Филијала Смедерево - Одсек Смедерево.

II ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

IV ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Услови
Право на доделу субвенције за самозапошљавање може остварити незапослени под условом да је:
- поднео захтев са бизнис планом;
- пријављен на евиденцију незапослених Националне службе, Филијала
Смедерево - Одсек Смедерево најмање 30 дана пре дана подношења захтева, а aко је подносилац захтева особа са инвалидитетом време проведено
на евиденцији није услов за учешће у Јавном позиву и
- завршио обуку из предузетништва по плану и програму обуке у организацији Националне службе или друге одговарајуће организације.

Директор филијале Националне службе и подносилац захтева у року до 30
дана од дана доношења одлуке о одобравању субвенције за самозапошљавање незапослених закључују уговор, којим се уређују међусобна права и
обавезе и на основу кога се врши исплата субвенције.

Документација за подношење захтева:
захтев са бизнис планом на прописаном обрасцу Националне службе;
- доказ о завршеној обуци, уколико није завршена у организацији Националне службе;
- обавештење подносиоца захтева о раније примљеној државној помоћи
мале вредности, на прописаном обрасцу Националне службе;
- доказ о власништву пословног простора, уколико подносилац захтева располаже са истим и
- доказ о власништву опреме, уколико подносилац захтева располаже
истим.

Бесплатна публикација о запошљавању

Лице је у обавези да региструје, односно отпочне обављање регистроване делатности након подношења захтева, а најкасније до датума потписивања уговора.
Документација за закључивање уговора:
- фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико ниje
регистрован у АПР;
- фотокопија Потврдe о извршеној регистрацији код Пореске управе (образац РЕГ);
- фотокопија пријаве на обавезно социјално осигурање;
- фотокопија уговора о отварању текућег рачуна код пословне банке;
- фотокопија картона депонованих потписа;
- фотокопија/очитана лична карта подносиоца захтева;
- средства обезбеђења уговорних обавеза;
- фотокопија/очитана лична карта жиранта и други докази у зависности од
статуса жиранта.
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Средства обезбеђења уговорних обавеза
Приликом закључивања уговора лице је дужно да као средство обезбеђења уговорних обавеза обезбеди две истоветне бланко трасиране
менице корисника средстава са једним жирантом и меничним овлашћењима.
Жирант може бити свако пословно способно физичко лице, не старије од
65 година, које има редовна месечна примања на име зараде или пензије, независно од висине примања, као и физичко лице које самостално обавља своју делатност (предузетник), односно лице које самостално
обавља делатност у складу са посебним законом (нпр. адвокат, нотар, приватни извршитељ и слично).
V ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА
Корисник субвенције дужан је да:
- обавља регистровану делатност на територији града Смедерева и измирује обавезе по основу јавних прихода најмање 12 месеци, почев од дана
отпочињања обављања делатности;
- омогући праћење реализације и достави доказе о реализацији уговорне
обавезе Националној служби и
- обавести Националну службу о свим променама које су од значаја за реализацију уговора, у року од 8 дана од дана настанка промене.
У случају да корисник средстава не испуни обавезе утврђене уговором,
дужан је да Националној служби врати износ исплаћене субвенције, сразмерно проценту реализације уговорне обавезе, увећан за законску затезну
камату од датума преноса средстава.
VI ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Табела са списком делатности које се не субвенционишу, као и све додатне
информације, могу се добити у Националној служби, Филијала Смедерево
- Одсек Смедерево.
Рок за подношење захтева са бизнис планом је 30.09.2015. године.

Национална служба
за запошљавање
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На основу чл. 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању за
случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10 и 38/15), Националног акционог плана запошљавања о изменама и допунама Националног акционог плана запошљавања за 2015. годину („Сл. гласник РС“, бр.
54/15), Одлуке о учешћу у финансирању програма или мера активне политике запошљавања предвиђених локалним акционим плановима запошљавања у 2015. години бр. 401-00-01006/2015-24 од 25.05.2015. године, а у
складу са Локалним акционим планом запошљавања Града Смедерева за
2015. годину (усвојеним Закључком Градског већа бр. 020-28/2015-07 од
27.02.2015. године)
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И ГРАД СМЕДЕРЕВО
Расписују

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА
НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА
У 2015. ГОДИНИ
I ОПИС ПРОГРАМА
Јавни радови су мера активне политике запошљавања коју организују
Национална служба за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба) и Град Смедерево, у складу са Акционим планом запошљавања Града
Смедерева 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 на територији града Смедерева радно се
ангажују незапослена лица са евиденције Националне службе, Филијала
Смедерево - Одсек Смедерево. Послодавца - извођачa јавног рада са територије града Смедерева одређују Национална служба и Град Смедерево 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.
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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 привременим
и повременим пословима лицима укљученим у јавне радове, у висини до
15.000,00 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 1.000,00 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 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 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 доноси се
на основу бодовне листе, а након провере испуњености услова из Јавног
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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 спровођење програма/
мере.
Списак послодаваца - извођача којима је одобрено спровођење јавних
радова објављује се на огласној табли Филијале Смедерево - Одсек Смедерево. Одлуку о одобравању средстава за спровођење јавних радова, доноси директор Филијале Смедерево по претходно прибављеном мишљењу
Локалног савета за запошљавање Града Смедерева.
*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
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 Смедерево 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.
VI ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА
Послодавац - извођач јавног рада је дужан да након донете Одлуке о одобравању средстава за спровођење јавних радова 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.
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.
2. За правно лице:
- за одобрена средства у износу до 600.000,00 динара - 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.
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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;
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- 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;
- 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, Филијали
Смедерево - Одсек Смедерево, непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који се може добити у Филијали Смедерево - Одсек Смедерево.
Јавни конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања. Последњи рок
за пријем пријава за учешће на јавном конкурсу је до 15.09.2015. године.
Све додатне информације могу се добити у Филијали Смедерево - Одсек
Смедерево. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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СЛОБОДНИХ РАДНИХ
МЕСТА

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

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

Бесплатна публикација о запошљавању
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Администрација и управа

Администрација и управа
Б Е О Г РА Д
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ,
НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
На основу чл. 54 и 55 Закона о државним службеницима (“Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05-исправка, 83/05-исправка, 64/07, 67/07-исправка, 116/08, 104/09 и 99/14), члана 17 став 1, члана 18, члана 19 ст. 1 и
2, члана 20 и члана 21 Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима (“Службени гласник РС”, бр. 41/07-пречишћен текст и 109/09) и Закључка Комисије за
давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање
код корисника јавних средстава 51 број: 112-6414/2015 од 30. јуна 2015.
године, Министарство просвете, науке и технолошког развоја оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
За попуњавање извршилачких радних места у
Министарству просвете, науке и технолошког
развоја
I Орган у коме се радна места попуњавају: Министарство просвете,
науке и технолошког развоја Београд, Немањина 22-26
II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место руководилац Групе за
образовање мањина и људска и мањинска
права у образовању, у звању виши
саветник, у Сектору за развој и високо
образовање
1 извршилац

Опис послова: руководи, планира и организује рад Групе, координира
и надзире рад државних службеника и пружа стручну помоћ државним
службеницима у Групи; координира функционисање система образовања
припадника националних мањина и осетљивих друштвених група и припрему анализа о стању у овој области и предлаже поступке за усавршавање образовања на језицима националних мањина; координира
сарадњу Министарства са другим државним органима, унутрашњим јединицама министарства и националним саветима националних мањина у
обављању послова везаних за поштовање људских и мањинских права у
области образовања, са заводима и националним саветима националних
мањина, покрајинским и локалним органима у припреми наставних програма, уџбеника и приручника за децу и ученике припаднике националних мањина и са невладиним и међународним организацијама на пољу
унапређења образовања припадника националних мањина; покреће
иницијативе и учествује у припреми подзаконских аката којима се уређују
посебни услови под којима се у образовни систем укључују и образују
припадници националних мањина (врста стручне спреме, нормативна
акта, школски програми, услови уписа и напредовања итд.) и координира
активности на пословима припреме докумената, приручника, образаца,
брошура и конкурса у вези са поштовањем људских и мањинских права у
области образовања; покреће иницијативе и предлаже поступке за усавршавање образовања азиланата, миграната, жртава трговине људима и
интерно расељених лица за потребе међународних организација; прати
остваривање и израђује извештаје о спровођењу националних и међудржавних програма из области родне равноправности и припрема одговоре
суду по тужби у управном спору и израђује информације из надлежности Сектора, за тужилаштво и суд у предметима у којима Министарство
није странка у поступку и поступа по представкама и спроводи препоруке Заштитника грађана у вези послова из надлежности Групе; стара
се о спровођењу препоруке добијених на основу експертског мишљења
Саветодавног комитета Савета Европе у вези са Европском повељом о
заштити регионалних и мањинских језика и препоруке ОЕБС Комесара
за питања националних мањина у вези са правом на образовање националних мањина; обавља и друге послове по налогу помоћника министра.
Услови: високо образовање из поља друштвено-хуманистичких наука на
основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама
на факултету, најмање седам година радног искуства у струци, положен
државни стручни испит, познавање једног светског језика и рада на рачунару.
У изборном поступку проверавају се: познавање Закона о заштити права и слобода националних мањина, Закона о основама система
образовања и васпитања, Закона о основном образовању и васпитању
и Закона о средњем образовању и васпитању - провераваће се усмено;
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познавање рада на рачунару - провераваће се практичним радом на
рачунару; вештине аналитичког резоновања и логичког закључивања,
организационе способности и вештине руковођења - провераваће се писмено, стандардизованим тестовима; познавање једног светског језика увидом у сертификат или било који други доказ и вештина комуникације
- усмено.
Место рада: Београд, Немањина 22-26

2. Радно место руководилац Групе за развој
информационог система, у звању виши
саветник, у Сектору за развој и високо
образовање
1 извршилац

Опис послова: руководи, планира и организује рад Групе, координира и надзире рад државних службеника и пружа стручну помоћ државним службеницима у вршењу послова из делокруга Групе; координира
израду Информационог система кроз учешће у радним групама; надзире коришћење Информационог система и стара се о исправности
успостављених процедура које обезбеђују одржавање квалитета и безбедности података у оквиру Образовног информационог система; планира и координира прикупљање и обраду података и организује припрему
извештаја и анализа из Информационог система за потребе Министарства
и установа из области образовања и науке, као и других заинтересованих
правних и физичких лица; пројектује и реализује комуникационе мреже
Министарства просвете и сарађује са другим секторима Министарства у
вези са израдом и коришћењем Информационог система; координира
припрему материјала за прикупљање статистичких података, упитника
и методолошког материјала, прикупљање података и израду статистичких извештаја из области образовања и науке; сарађује са Сектором за
финансије и другим секторима Министарства у прикупљању података;
обавља и друге послове по налогу помоћника министра.
Услови: високо образовање из поља друштвено-хуманистичких, природно- математичких или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање седам година радног искуства у струци, положен државни стручни
испит и знање енглеског језика.
У изборном поступку проверавају се: познавање области архитектуре база података и серверских система, Закона о слободном приступу
информацијама од јавног значаја и Закона о заштити података о личности - провераваће се усмено; вештине аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационе способности и вештине руковођења провераваће се писмено, стандардизованим тестовима; знање енглеског
језика - усмено и вештина комуникације - усмено.
Место рада: Београд, Немањина 22-26

3. Радно место за англосаксонске регије,
у звању саветник, у Одсеку за признавање
и проверу веродостојности страних и
домаћих школских исправа и послова
ЕНИЦ/НАРИЦ центра - Сектор за развој и
високо образовање
1 извршилац

Опис послова: израђује решења о професионалном признавању јавних
исправа стечених у англосаксонским регијама; обавља правне послове у
оквиру процедуре професионалног признавања, спроводи проверу веродостојности јавних исправа стечених у англосаксонским регијама у случајевима када постоји оправдана сумња у аутентичност; прикупља и пружа информације у поступку академског и професионалног признавања
јавних исправа стечених у англосаксонским регијама; сарађује са свим
самосталним високошколским установама у земљи у области признавања
исправа стечених у англосаксонским регијама; припрема информације за
све заинтересоване кориснике у вези са признавањима исправа стечених
у англосаксонским регијама; прати и припрема информације о међународним конкурсима који се тичу високошколског образовања; обавља и
друге послове по налогу шефа Одсека.
Услови: високо образовање из научне области правне или филолошке
науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету, најмање три године радног искуства у струци,
положен државни стручни испит, знање једног светског језика и познавање рада на рачунару.
У изборном поступку проверавају се: познавање Лисабонске конвенције - Конвенција о признавању квалификација високошколског обра-
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зовања у европској регији, Закона о високом образовању у делу који
регулише признавање страних високошколских исправа и вредновање
страних студијских програма - провераваће се усмено; познавање рада
на рачунару - провераваће се практичним радом на рачунару; вештине
аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационе способности - провераваће се писмено, стандардизованим тестовима; знање
једног светског језика - усмено и вештина комуникације - усмено.

заврше проверу познавања рада на рачунару и проверу вештине аналитичког резоновања и логичког закључивања и организационих способности, провера других стручних оспособљености, знања и вештина наведених у тексту огласа о јавном конкурсу, биће спроведена у просторијама
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Београд, Немањина 22-26, с тим што ће кандидати о датуму и времену бити обавештени на
бројеве контакт телефона које наведу у својим пријавама.

Место рада: Београд, Немањина 22-26

Напомене: Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном
органу, подлежу пробном раду од шест месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит
положе до окончања пробног рада. Кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту,
подносе доказ о положеном правосудном испиту. Кандидати који конкуришу на више радних места подносе појединачне пријаве за свако радно
место на које конкуришу, у којима наводе уз коју од пријава су приложили
тражене доказе.

Заједничко за сва радна места
III Адреса на коју се подносе пријаве: Министарство просвете, науке
и технолошког развоја, 11000 Београд, Немањина 22-26, са назнаком: “За
јавни конкурс”.
IV Лице које је задужено за давање обавештења: Драгица Милошевић, телефон: 011/363–1256.
V 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.
VI Рок за подношење пријава: Рок за подношење пријава је 8 дана
и и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у периодичном
издању огласа Националне службе за запошљавање.
VII Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: потписана
пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству, а
за радно место под редним бројем 3 кандидати су у обавези да наведу и
светски језик који пријављују за проверу знања у усменом делу изборног
поступка; 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 којим пословима, са којом
стручном спремом и у којем периоду је стечено радно искуство); оригинал
или оверена фотокопија сертификата или било ког другог доказа о познавању једног светског језика (само за радно место под редним бројем 1).
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс уместо уверења
о држављанству и извода из матичне књиге рођених, подноси решење о
распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или
решење да је нераспоређен.
Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији која је оверена у
општини или суду или код јавног бележника.
VIII Трајање радног односа: За сва радна место радни однос се заснива на неодређено време.
IX Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: Са
кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове
за рад на оглашеним радним местима, изборни поступак ће се спровести
почев од 24.09.2015. године, и то: за радно место под редним бројем 1 у
просторијама Службе за управљање кадровима, Нови Београд, Булевар
Михајла Пупина 2, са почетком у 09,00 часова о чему ће кандидати бити
обавештени на контакт (адресе) које наведу у својим пријавама, а ради
провере познавања рада на рачунару и провере вештине аналитичког
резоновања и логичког закључивања, организационих способности и
вештине руковођења. За кандидате који успешно заврше проверу познавања рада на рачунару и проверу вештине аналитичког резоновања и
логичког закључивања, организационих способности и вештине руковођења, провера других стручних оспособљености, знања и вештина
наведених у тексту огласа о јавном конкурсу, биће спроведена у просторијама Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Београд,
Немањина 22-26, с тим што ће кандидати о датуму и времену бити обавештени на бројеве контакт телефона које наведу у својим пријавама. За
радно место под редним бројем 2 - у просторијама Службе за управљање
кадровима, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 2, са почетком у 09,00
часова, о чему ће кандидати бити обавештени на контакт (адресе) које
наведу у својим пријавама, а ради провере вештине аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационих способности и вештине
руковођења. За кандидате који успешно заврше проверу вештине аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационих способности и вештине руковођења, провера других стручних оспособљености,
знања и вештина наведених у тексту огласа о јавном конкурсу, биће спроведена у просторијама Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Београд, Немањина 22-26, с тим што ће кандидати о датуму и времену бити обавештени на бројеве контакт телефона које наведу у својим
пријавама. За радно место под редним бројем 3 у просторијама Службе
за управљање кадровима, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 2, са
почетком у 09,00 часова о чему ће кандидати бити обавештени на контакт (адресе) које наведу у својим пријавама а ради провере познавања
рада на рачунару и провере вештине аналитичког резоновања и логичког
закључивања и организационих способности. За кандидате који успешно
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Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и
пријаве уз које нису приложени сви тражени докази, у оригиналу или
фотокопији овереној у општини или суду или код јавног бележника, биће
одбачене закључком конкурсне комисије.
Овај оглас објављује се на веб-страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја: www.mpn.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.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА
Београд

На основу члана 68 став 1, а у вези са чланом 54 став 1 Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05-исправка,
83/05-исправка, 64/07, 67/07-исправка, 116/08, 104/09 и 99/14), члана 17
став 2 и члана 20 Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за
попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС”,
бр. 41/07-пречишћени текст и 109/09), Служба за управљање кадровима
оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
За попуњавање положаја
Орган у коме се попуњава положај: Министарство спољних послова,
Београд
Положај који се попуњава:

Генерални секретар, Генерални
секретаријат, положај у трећој групи
Опис послова: врши најсложеније послове који су од интереса за Министарство у целини и организује, усклађује и стара се о унутрашњој организацији и раду Министарства; координира рад сектора, одељења, одсека,
група и ДКП-а, у области кадровске политике, радних односа, безбедности, имовинско-правних питања, материјално-финансијског пословања,
административно-документационих и информатичко-комуникационих
послова; прати и остале послове општег карактера; издаје налоге и стара
се о обавештавању руководиоца унутрашњих јединица Министарства и
шефова ДКП-а Републике Србије, о одлукама, упутствима и смерницама
министра; координира сарадњу Министарства са другим државним органима; прима стране амбасадоре и друге представнике страних држава;
обавља и друге послове и задатке које му одреди министар.
Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области
у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на
основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на
факултету; најмање 9 година радног искуства у струци; положен државни стручни испит за рад у државним органима; знање енглеског језика
односно другог званичног језика Уједињених нација на нивоу Ц1 (Effective
Operational Proficiency: самостални ниво); познавање основних програма
за рад на персоналном рачунару; држављанство Републике Србије; да
учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу
због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну
затвора од најмање шест месеци.
У изборном поступку проверавају се: познавање области из делокруга Генералног секретаријата у Министарству спољних послова, стручна оспособљеност за рад на положају и вештина комуникације - увидом
у податке из пријаве и разговором; знање енглеског језика односно другог званичног језика Уједињених нација на нивоу Ц1 (Effective Operational
Proficiency: самостални ниво) - увидом у доказ о знању енглеског језика
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односно другог званичног језика Уједињених нација на нивоу Ц1 (Effective
Operational Proficiency: самостални ниво); познавање основних програма
за рад на персоналном рачунару - практичним радом на рачунару или
увидом у доказ о познавању основних програма за рад на персоналном
рачунару; вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања,
организационе способности и вештина руковођења - посредно, путем
стандардизованих тестова.
Трајање рада на положају и место рада: Рад на положају траје пет
година, а место рада је Београд, Кнеза Милоша 24-26.
Рок за подношење пријаве на конкурс: Рок за подношење пријаве
на конкурс је 8 дана. Рок почиње да тече наредног дана од дана када је
конкурс оглашен у периодичном издању огласа Националне службе за
запошљавање.
Садржина пријаве на конкурс: Пријава на конкурс садржи име и
презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, податке
о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства с кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс и одговорности на тим пословима, податке о стручном усавршавању
и податке о посебним областима знања. Пријава на конкурс мора бити
својеручно потписана.
Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс: уверење о
држављанству; извод из матичне књиге рођених; диплома о стручној
спреми; исправе којима се доказује радно искуство у струци (потврде,
решења и други акти из којих се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство); радна књижица;
уверење о положеном државном стручном испиту (лица са положеним
правосудним испитом или дипломатско - конзуларним испитом уместо
уверења о положеном државном стручном испиту достављају уверење о
положеном правосудном испиту или дипломатско - конзуларном испиту);
доказ о знању енглеског језика односно другог званичног језика Уједињених нација на нивоу Ц1 (Effective Operational Proficiency: самостални ниво),
и доказ о познавању основних програма за рад на персоналном рачунару.
Лице које нема положен државни стручни испит може да поднесе пријаву
на конкурс, с тим што је дужно да пријави полагање тог испита у Министарству државне управе и локалне самоуправе у року од 5 дана од дана
истека рока за подношење пријава на конкурс и да Служби за управљање
кадровима достави доказ о положеном државном стручном испиту у року
од 20 дана од дана истека рока за подношење пријава на конкурс за
попуњавање положаја.
Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији која је оверена у
општини или суду или од јавног бележника.
Адреса на коју се подносе пријаве за конкурс: Влада, Служба за
управљање кадровима, 11070 Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 2,
са назнаком: „За јавни конкурс - попуњавање положаја (навести назив
положаја за који се подноси пријава)”.
Лице задужено за давање обавештења о конкурсу: Марко Ристић,
тел. 011/313-09-01, Служба за управљање кадровима.
У Служби за управљање кадровима се може извршити увид у делокруг
рада положаја који се попуњава.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА
Београд

На основу члана 68 став 1, а у вези са чланом 54 став 1 Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05-исправка,
83/05-исправка, 64/07, 67/07-исправка, 116/08, 104/09 и 99/14), члана 17
став 2 и члана 20 Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за
попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС”,
бр. 41/07-пречишћени текст и 109/09), Служба за управљање кадровима
оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
За попуњавање положаја
Орган у коме се попуњавају положаји: Министарство здравља, Београд
Положаји који се попуњавају:

1. Помоћник министра - руководилац
Сектора за лекове и медицинска средства,
психоактивне контролисане супстанце
и прекурсоре, у Министарству здравља,
положај у трећој групи
Опис послова: руководи и координира рад Сектора; планира, усмерава и надзире рад Сектора; остварује сарадњу из делокруга Сектора са
другим органима; обавља најсложеније послове из делокруга Сектора;
обавља и друге послове по налогу министра.
Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области
медицинске науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 5 година или специјалистичким студијама на факултету; најмање 9 година радног искуства у
струци; положен државни стручни испит за рад у државним органима;
држављанство Републике Србије; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.
У изборном поступку проверавају се: познавање области из делокруга Сектора за лекове и медицинска средства, психоактивне контролисане
супстанце и прекурсоре у Министарству здравља, стручна оспособљеност
за рад на положају и вештина комуникације - увидом у податке из пријаве и разговором; вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационе способности и вештина руковођења - посредно,
путем стандардизованих тестова.
Трајање рада на положају и место рада: рад на положају траје пет
година, а место рада је Београд, Немањина 22-26.

Напомена: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне
пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини или суду или од јавног бележника,
биће одбачене.

2. Помоћник министра - руководилац
Сектора за јавно здравље и програмску
здравствену заштиту у Министарству
здравља, положај у трећој групи

Овај оглас објављује се на интернет страници Министарства спољних
послова, на интернет страници Службе за управљање кадровима, на порталу е-управе, на огласној табли, интернет страници и у периодичном
издању огласа Националне службе за запошљавање.

Опис послова: руководи и координира рад Сектора; планира, усмерава и надзире рад Сектора; остварује сарадњу из делокруга Сектора са
другим органима; обавља најсложеније послове из делокруга Сектора;
обавља и друге послове по налогу министра.

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.

Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области
медицинске или стоматолошке науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним
студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 5 година
или специјалистичким студијама на факултету; најмање 9 година радног
искуства у струци; положен државни стручни испит за рад у државним
органима; држављанство Републике Србије; да учеснику конкурса раније
није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање
шест месеци.

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом

У изборном поступку проверавају се: познавање области из делокруга Сектора за јавно здравље и програмску здравствену заштиту у
Министарству здравља, стручна оспособљеност за рад на положају
и вештина комуникације - увидом у податке из пријаве и разговором;
вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационе способности и вештина руковођења - посредно, путем стандардизованих тестова.
Трајање рада на положају и место рада: Рад на положају траје пет
година, а место рада је Београд, Немањина 22-26.
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Заједничко за положаје који се оглашавају
Рок за подношење пријаве на конкурс: Рок за подношење пријаве
на конкурс је 8 дана. Рок почиње да тече наредног дана од дана када је
конкурс оглашен у периодичном издању огласа Националне службе за
запошљавање.
Садржина пријаве на конкурс: Пријава на конкурс садржи име и
презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, податке
о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства с кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс и одговорности на тим пословима, податке о стручном усавршавању
и податке о посебним областима знања. Пријава на конкурс мора бити
својеручно потписана.
Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс: уверење о
држављанству; извод из матичне књиге рођених; диплома о стручној
спреми; исправе којима се доказује радно искуство у струци (потврде,
решења и други акти из којих се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство); радна књижица; уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним
органима (лица са положеним правосудним испитом уместо уверења о
положеном државном стручном испиту достављају уверење о положеном
правосудном испиту).
Лице које нема положен државни стручни испит, може да поднесе
пријаву на конкурс с тим што је дужно да пријави полагање тог испита
у Министарству државне управе и локалне самоуправе у року од 5 дана
од дана истека рока за подношење пријава на конкурс и да Служби за
управљање кадровима достави доказ о положеном државном стручном
испиту у року од 20 дана од дана истека рока за подношење пријава на
конкурс за попуњавање положаја.
Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији која је оверена у
општини или суду или од јавног бележника.
Адреса на коју се подносе пријаве за конкурс: Влада, Служба за
управљање кадровима, 11070 Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 2,
са назнаком: „За јавни конкурс - попуњавање положаја (навести назив
положаја за који се подноси пријава)”.
Лице задужено за давање обавештења о конкурсу: Марко Ристић,
тел. 011/313-09-01, Служба за управљање кадровима.
У Служби за управљање кадровима се може извршити увид у делокруг
рада положаја који се попуњава.
Напомена: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне
пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази, у оригиналу или фотокопији овереној у општини или суду или од јавног бележника,
биће одбачене.
Овај оглас објављује се на интернет страници Министарства здравља, на
интернет страници Службе за управљање кадровима, на порталу е-управе, на огласној табли, интернет страници и у периодичном издању огласа
Националне службе за запошљавање.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су
употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе
женског пола.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ПОВЕРЕНИК ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ
ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА И
ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ
На основу члана 34 Закона о слободном приступу информацијама од
јавног значаја („Службени гласник РС”, бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10),
члана 59 Закона о заштити података о личности („Службени гласник
РС”, број 97/08 и 104/09-др. Закон 68/2012-одлука УС и 107/2012), члана 54 Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр.
79/05, 81/05-исправка, 83/05-исправка, 64/07, 67/07-исправка, 116/08 и
104/09 и 99/14), члана 17 став 3, члана 20 став 1 и 2 и члана 21 Уредбе
о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС”, бр. 41/07-пречишћен
текст и 109/09) и члана 3 став 5 и 6 Правилника о попуњавању радних
места у Служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту
података о личности број: 110-00-5/2010-01 од 20.10.2010. године, 11000-12/2013-04 од 18. новембра 2013. године и број 110-00-00001/2015-01
од 02.03.2015. године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ
МЕСТА У СЛУЖБИ ПОВЕРЕНИКА ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ
ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О
ЛИЧНОСТИ
I Орган у коме се раднo местo попуњава: Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, Београд, Булевар
краља Александра 15
II Радна места које се попуњавају:

1) Радно место за пројекте, Сектор за
хармонизацију и сарадњу, одређено под
редним бројем 4. чланом 47. Правилника
о унутрашњем уређењу и систематизацији
радних места у Служби Повереника
за информације од јавног значаја и
заштиту података о личности број: 11000-00004/2014-04 од 4. новембра 2014.
године, звање саветник
1 извршилац

Опис послова: обавља послове у вези са припремом и реализацијом
пројеката и других видова међународне помоћи у раду институције Повереника, припрема и стара се о реализацији самосталних и других пројеката на унапређењу рада Повереника и заштити људских права у областима из делокруга Повереника, који се финансирају из буџета, донаторских
и других средстава и фондова ЕУ; учествује у припреми протокола, меморандума и других аката о помоћи; остварује активну сарадњу са представницима из донаторских организација и других државних органа у
вези са припремом и спровођењем пројеката; учествује у припреми аката
за примену поступка јавних набавки у вези са спровођењем пројекта и
стара се о примени прописаних процедура; прикупља и анализира документацију и учествује у изради анализа и извештаја које служе као стручна основа у циљу спровођења пројеката; израђује извештаје о реализацији пројеката; учествује у изради годишњег и посебних извештаја из
делокруга Одсека и Сектора; обавља и друге послове које одреди помоћник генералног секретара.
Услови: стечено високо образовање из научне односно стручне области
у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на
основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама
на факултету, најмање три године радног искуства у струци, положен
државни стручни испит, знање енглеског језика и познавање рада на
рачунару.

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

У изборном поступку проверавају се: познавање Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, Закона о заштити података о личности, Закона о јавним набавкама и подзаконских аката који
регулишу област јавних набавки - познавање наведених прописа провераваће се усмено; познавање рада на рачунару - провераваће се практичним радом на рачунару; знање енглеског језика и вештина комуникације - провераваће се усмено, разговором.
Место рада: Београд.
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2) Радно место за управне послове, Одсек
II - за жалбе изјављене против лица
основаних или финансираних од стране
државних органа, Одељење I - за жалбе,
Сектор за жалбе и извршења - приступ
информацијама, одређено под редним
бројем 18. чланом 47. Правилника о
унутрашњем уређењу и систематизацији
радних места у Служби Повереника
за информације од јавног значаја и
заштиту података о личности број: 11000-00004/2014-04 од 4. новембра 2014.
године, звање виши саветник
1 извршилац

Опис послова: утврђује чињенично стање у поступку по жалбама
изјављеним против решења или другог акта лица основаног или финансираног од стране државног органа због повреде права на приступ
информацијама од јавног значаја или због непоступања по захтеву тражиоца информације као и против било које радње наведеног лица којом
се онемогућава или отежава остваривање овог права и израђује нацрте
одлука Повереника у наведеном поступку; израђује друге акте за комуникацију у вези са поступком по поднетим жалбама; припрема предлоге
аката Повереника у вези са управним спором против одлука Повереника;
припрема акта у вези са уставном жалбом поводом остваривања права на
приступ информацијама од јавног значаја; прати судску праксу у материји
доступности информација од јавног значаја, у вези са управним спором
и поступком по уставној жалби пред надлежним националним судовима као и праксе међународних органа; учествује у изради годишњег и
посебних извештаја из делокруга Одсека; обавља и друге послове које
одреди шеф Одсека, начелник Одељења односно помоћник генералног
секретара.
Услови: стечено високо образовање из научне области правне науке на
основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама
на факултету, најмање седам година радног искуства у струци, положен
државни стручни испит, познавање енглеског језика и рада на рачунару.
У изборном поступку проверавају се: познавање Закона о општем
управном поступку, Закона о слободном приступу информацијама од
јавног значаја, Закона о заштити података о личности - познавање наведених закона провераваће се усмено; познавање рада на рачунару - провераваће се практичним радом на рачунару; познавање енглеског језика
и вештина комуникације - провераваће се усмено, разговором.
Место рада: Београд.

3) Радно место за управно правне
послове, Група II - за извршења решења
Повереника према лицима основаним или
финансираним од стране државних органа,
Одељење II за извршења, Сектор за жалбе
и извршења - приступ информацијама,
одређено под редним бројем 26. чланом
47. Правилника о унутрашњем уређењу и
систематизацији радних места у Служби
Повереника за информације од јавног
значаја и заштиту података о личности
број: 110-00-00004/2014-04 од 4. новембра
2014. године, звање саветник
1 извршилац

Опис послова: утврђује чињенично стање и припрема предлоге аката
Повереника у поступку административног извршења решења Повереника према лицима основаним или финансираним од стране државних
органа у сложеним стварима; припрема акте и предузима друге радње
у вези са извршавањем решења Повереника; припрема документацију
неопходну за спровођење одредби о прекршајној одговорности органа
власти; припрема предлоге аката Повереника у вези са управним спором против одлука Повереника; прати судску и другу праксу о примени
стандарда у овој области; припрема годишњи и посебне извештаје о раду
Групе и обавља друге послови које одреди руководилац Групе, начелник
Одељења односно помоћник генералног секретара.

специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама
на факултету, најмање три године радног искуства у струци, положен
државни стручни испит, познавање енглеског језика и рада на рачунару.
У изборном поступку проверавају се: познавање Закона о општем
управном поступку, Закона о слободном приступу информацијама од
јавног значаја, Закона о заштити података о личности - познавање наведених закона провераваће се усмено; познавање рада на рачунару - провераваће се практичним радом на рачунару; познавање енглеског језика
и вештина комуникације - провераваће се усмено, разговором.
Место рада: Београд

4) Радно место за послове инспекцијског
надзора у области заштите података
о личности у органима територијалне
аутономије и јединицама локалне
самоуправе, другим органима и
организацијама којима је поверено
вршење јавних овлашћења, Одсек II - за
надзор над заштитом података у органима
територијалне аутономије и јединицама
локалне самоуправе, другим органима
и организацијама којима је поверено
вршење јавних овлашћења, Одељење I - за
надзор над заштитом података у органима
власти, Сектор за надзор, одређено под
редним бројем 45. чланом 47. Правилника
о унутрашњем уређењу и систематизацији
радних места у стручној Служби
Повереника за информације од јавног
значаја и заштиту података о личности
број: 110-00-00004/2014-04 од 4. новембра
2014. године, звање виши саветник
2 извршиоца

Опис послова: врши послове надзора над спровођењем закона, других
прописа и општих аката у области заштите података о личности; утврђује
чињенично стање у вези са обрадом података и предузимањем мера техничке, кадровске, организационе, софтверске и друге заштите података од стране руковаоца и обрађивача података, а које је од утицаја за
доношење одлуке Повереника у поступку надзора или поступку по жалби, захтеву за мишљење и слично, у складу са овлашћењима утврђеним
законом; предузима превентивне мере ради спречавања недозвољене
обраде и ради унапређења заштите података; израђује нацрте решења,
захтева за покретање прекршајног поступка, упозорења и других аката и мера које Повереник, у складу са законом, доноси, односно предузима на основу налаза о инспекцијском надзору; учествује у припреми
предлога аката којима Повереник даје инструкције за поступање у спровођењу прописа о заштити података или којим иницира измену прописа
у овој области; сарађује са органима надлежним за надзор над заштитом
података у другим државама; учествује у изради годишњег и посебних
извештаја из делокруга Сектора; обавља и друге послове које одреди
помоћник генералног секретара, односно по овлашћењу Повереника.
Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области
у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму
од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама,
односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету, најмање седам година радног
искуства у струци, положен државни стручни испит, познавање енглеског
језика и рада на рачунару.
У изборном поступку проверавају се: познавање Закона о општем
управном поступку, Закона о слободном приступу информацијама од
јавног значаја, Закона о заштити података о личности - познавање наве-
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Услови: стечено високо образовање из научне области правне науке на
основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама,
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дених закона провераваће се усмено; познавање рада на рачунару - провераваће се практичним радом на рачунару; познавање енглеског језика
и вештина комуникације - провераваће се усмено разговором.
Место рада: Београд

5) Радно место за пружање помоћи у
пословима инспекцијског надзора над
заштитом података код руковалаца
из области здравства, образовања,
безбедности људи и имовине,
информисања, информатичких послова
запошљавања, личних услуга и сл.; Одсек
I - за надзор над заштитом података
код руковалаца из области здравства,
образовања, безбедности људи и имовине,
информисања, информатичких послова
запошљавања, личних услуга и сл,
Одељење II - за надзор над заштитом
података код руковаоца који нису органи
власти, Сектор за надзор, одређено под
редним бројем 50. чланом 47. Правилника
о унутрашњем уређењу и систематизацији
радних места у Служби Повереника
за информације од јавног значаја и
заштиту података о личности број: 11000-00004/2014-04 од 4. новембра 2014.
године, звање самостални саветник
1 извршилац

Опис послова: пружа помоћ у пословима надзора над спровођењем
закона, других прописа и општих аката у области заштите података о
личности; помаже у утврђивању чињеничног стање у вези са обрадом
података и предузимањем мера техничке, кадровске, организационе,
софтверске и друге заштите података од стране руковаоца и обрађивача
података, а које је од утицаја за доношење одлуке Повереника у поступку
надзора или поступку по жалби, захтеву за мишљење и слично, у складу
са овлашћењима утврђеним законом; предузима превентивне мере ради
спречавања недозвољене обраде и ради унапређења заштите података; учествује у изради нацрта решења, захтева за покретање прекршајног поступка, упозорења и других аката и мера које Повереник, у складу
са законом, доноси, односно предузима на основу налаза о инспекцијском надзору; помаже у припреми предлога аката којима Повереник даје
инструкције за поступање у спровођењу прописа о заштити података
или којим иницира измену прописа у овој области; сарађује са органима надлежним за надзор над заштитом података у другим државама;
учествује у изради годишњег и посебних извештаја из делокруга Сектора; обавља и друге послове које одреди помоћник генералног секретара,
односно по овлашћењу Повереника.
Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области
у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање пет година радног искуства
у струци, положен државни стручни испит, познавање енглеског језика и
рада на рачунару.
У изборном поступку проверавају се: познавање Закона о општем
управном поступку, Закона о слободном приступу информацијама од
јавног значаја, Закона о заштити података о личности - познавање наведених закона провераваће се усмено; познавање рада на рачунару - провераваће се практичним радом на рачунару; познавање енглеског језика
и вештина комуникације - провераваће се усмено, разговором.
Место рада: Београд

6) Радно место за послове инспекцијског
надзора над заштитом података код
руковалаца из области производње,
трговине, туризма, занатства, маркетинга,
банкарства, осигурања и других
финансијских услуга и сл., Одсек II - за
надзор над заштитом података из области
производње, трговине, туризма, занатства,
маркетинга, банкарства, осигурања и
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других финансијских услуга и сл, Одељење
II - за надзор над заштитом података код
руковаоца који нису органи власти, Сектор
за надзор, одређено под редним бројем
53. чланом 47. Правилника о унутрашњем
уређењу и систематизацији радних
места у стручној Служби Повереника
за информације од јавног значаја и
заштиту података о личности број: 11000-00004/2014-04 од 4. новембра 2014.
године, звање виши саветник
1 извршилац

Опис послова: врши послове надзора над спровођењем закона, других
прописа и општих аката у области заштите података о личности; утврђује
чињенично стање у вези са обрадом података и предузимањем мера техничке, кадровске, организационе, софтверске и друге заштите података од стране руковаоца и обрађивача података, а које је од утицаја за
доношење одлуке Повереника у поступку надзора или поступку по жалби, захтеву за мишљење и слично, у складу са овлашћењима утврђеним
законом; предузима превентивне мере ради спречавања недозвољене
обраде и ради унапређења заштите података; израђује нацрте решења,
захтева за покретање прекршајног поступка, упозорења и других аката и мера које Повереник, у складу са законом, доноси, односно предузима на основу налаза о инспекцијском надзору; учествује у припреми
предлога аката којима Повереник даје инструкције за поступање у спровођењу прописа о заштити података или којим иницира измену прописа
у овој области; сарађује са органима надлежним за надзор над заштитом
података у другим државама; учествује у изради годишњег и посебних
извештаја из делокруга Сектора; обавља и друге послове које одреди
помоћник генералног секретара, односно по овлашћењу Повереника.
Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области
у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму
од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама,
односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету, најмање седам година радног
искуства у струци, положен државни стручни испит, познавање енглеског
језика и рада на рачунару.
У изборном поступку проверавају се: познавање Закона о општем
управном поступку, Закона о слободном приступу информацијама од
јавног значаја, Закона о заштити података о личности - познавање наведених закона провераваће се усмено; познавање рада на рачунару - провераваће се практичним радом на рачунару; познавање енглеског језика
и вештина комуникације - провераваће се усмено разговором.
Место рада: Београд
III 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 у Београду, у просторијама Повереника
за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, Булевар краља Александра 15, почев од 30. септембра 2015. године, о чему
ће учесници конкурса бити обавештени путем телеграма на адресе које
наведу у својим пријавама.
IV Општи услови за запослење: 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.
V Рок за подношење пријава: Рок за подношење пријава је 8 дана и
почиње да тече наредног дана од дана објављивања јавног конкурса у
периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
VI Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: пријава потписана својеручно, са биографијом и наводима о досадашњем радном
искуству; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству;
оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених;
оригинал или оверена фотокопија 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, уговори и други акти из којих се
може утврдити на којим пословима и са којом стручном спремом је стечено радно искуство).
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс уместо уверења
о држављанству и извода из матичне књиге рођених, подноси решење о
распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или
решење да је нераспоређен.
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Уколико се уз пријаву на конкурс прилажу фотокопије доказа, исте морају
бити оверене код јавног бележника, у општини или суду.
VII Адреса на коју се подносе пријаве: Повереник за информације
од јавног значаја и заштиту података о личности, 11000 Београд, Булевар
краља Александра 15, са назнаком: „За јавни конкурс”.
VIII Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу:
Невенка Миловановић, тел. 011/3408-945, од 10.00 до 14.00 часова и на
и-мејл: nevenka.milovanovic@poverenik.rs.
Напомена: За оглашена радна места радни однос се заснива на
неодређено време. Кандидати који први пут заснивају радни однос у
државном органу подлежу пробном раду од шест месеци. Кандидати без
положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да
тај испит положе до окончања пробног рада. Кандидати са положеним
правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном
испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту.

дијама, односно на студијама у трајању од 3 година, друштвеног смера,
положен посебан стручни испит за матичара и овлашћење за обављање
послова матичара.

Примање и распоређивање аката

на одређено време од 3 месеца, због потребе за
обављањем одређених послова
УСЛОВИ: средња школска спрема, IV степен стручне спреме - гимназија, економска, управна, машинска, техничка или правно-биротехничка
школа, познавање рада на рачунару, положен испит за рад у органима
државне управе и најмање шест месеци радног искуства.

Архивирање предмета и аката и вођење
роковника
на одређено време, због потребе за обављањем
одређених послова

Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, у оригиналу или
фотокопији овереној код јавног бележника, у општини или суду, као и
непотпуне, неблаговремене, недопуштене, неразумљиве и непотписане
пријаве биће одбачене закључком конкурсне комисије. Кандидати који
конкуришу на више радних места подносе појединачне пријаве за свако
радно место, у којима наводе уз коју од пријава су приложили тражена
документа.

УСЛОВИ: средња школска спрема, IV степен стручне спреме - гимназија,
економска, управна, машинска, техничка, средња текстилна, правно
биротехничка или књижничар, познавање рада на рачунару, положен
испит за рад у органима државне управе и најмање шест месеци радног
искуства.

Овај оглас објављује се на интернет презентацији Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности - www.poverenik.
rs, на интернет презентацији Службе за управљање кадровима - www.
suk.gov.rs, на порталу е-управе, на огласној табли, интернет презентацији и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање
- „Послови“.

на одређено време од три месеца, због потребе за
обављањем одређених послова
2 извршиоца

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су
употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације
и на особе женског пола.

ДОМ ЗА СМЕШТАЈ
СТАРИХ ЛИЦА „НАЈМИЛИЈИ“

11080 Земун, Војни пут, Блок 2 239А
тел. 063/7123-306
email: kruna@hotmail.rs

Социјални радник са лиценцом
на одређено време до 3 месеца

УСЛОВИ: обавезна лиценца, познавање рада на рачунару (Word и Excell),
радно искуство 12 месеци, пробни рад месец дана. Јављање кандидата на контакт телефон: 063/7123-306. Оглас је отворен 30 дана од дана
објављивања.

ЈАГОДИНА
ГРАДСКА УПРАВА ЗА
ОПШТЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
35000 Јагодина, Краља Петра I 6

Административно-оперативни послови из
области радних односа

на одређено време до повратка привремено одсутног
запосленог
УСЛОВИ: средња школска спрема, IV степен стручне спреме - гимназија,
економска, управна или правно-биротехничка школа, положен испит за
рад у органима државне управе и најмање шест месеци радног искуства.

Шеф месне канцеларије - матичар

на одређено време до повратка привремено одсутног
запосленог
УСЛОВИ: висока школска спрема (студије другог степена, дипломске академске студије, мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно основне студије у трајању од 4 године;
VII степен стручне спреме, правни или други друштвено-хуманистички
факултет, положен испит за рад у органима државне управе и најмање 1
година радног искуства. Матичар, односно заменик матичара, може бити
лице које има стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним сту-
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УСЛОВИ: осмогодишња школа и најмање шест месеци радног искуства.

Перач аутомобила

на одређено време од 3 месеца због потребе за
обављањем одређених послова
2 извршиоца
УСЛОВИ: осмогодишња школа, поседовање возачке дозволе за управљање моторним возилом Б категорије и шест месеци радног искуства.

Одржавање хигијене

на одређено време од 3 месеца, због потребе за
обављањем одређених послова
3 извршиоца
УСЛОВИ: осмогодишња школа и најмање шест месеци радног искуства.
ОСТАЛО: Поред посебних услова, кандидат мора да испуњава и услове
из члана 6 Закона о радним односима у државним органима, и то: да је
држављанин Републике Србије, да није осуђиван за кривично дело на
безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које
га чини неподобним за обављање послова у државном органу, да има
општу здравствену способност. Пријаве на оглас са доказима о испуњавању услова подносе се у року од 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати, Пријаве слати на
горенаведену адресу.

К РА Г У Ј Е В А Ц
ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ
34000 Крагујевац, Трг слободе 3
тел. 034/306-161

Извршилац за нормативно-правне и
управне послове

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

ном органу (не старије од 6 месеци) и уверење о радном искуству (за
радно место за које је предвиђено). Пријаве слати на адресу: Општинска
управа Општине Брус, Краља Петра Првог 120, 37220 Брус, у року од 8
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“, са назнаком: „За
оглас“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидати су дужни да поднесу следеће доказе о
испуњености услова огласа: оверену фотокопију дипломе о стеченој
стручној спреми, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, уверење о положеном државном стручном испиту, уверење да се
против пријављеног кандидата не води истрага (основни суд), уверење
да кандидат није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора
од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним
за обављање послова у државном органу (МУП РС, Полицијска управа
Крагујевац), оригинал лекарског уверења, доказ о радном искуству у
струци. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве са доказима о испуњености услова достављају се у року
од 8 дана од дана објављивања огласа, на горенаведену адресу.

ПАНЧЕВО
ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ОПОВО

К РА Љ Е В О
ОПШТИНСКА УПРАВА
36350 Рашка, Ибарска 2
тел. 036/736-224

Међународни пројекти

на одређено време до 3 месеца, до повратка
одсутног радника
УСЛОВИ: високо образовање из области правних, економсклих, организационих или политичких наука на студијама другог степена или ВСС основне студије у трајању од 4 године, из области правних, економских,
организационих или политичких наука; положен испит за рад у органима
државне управе; поседовање сертификата (лиценце) за израду пројеката; искуство у изради пројеката (најмање три пројекта од јавног интереса). Кандидат треба да испуњава и опште услове утврђене чланом 6 Закона о радним односима у државним органима. Уз пријаву са биографијом
приложити: оверену фотокопију дипломе, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству Републике Србије, уверење о положеном
испиту за рад у органима државне управе, сертификат за израду пројекта, доказ о израђеним пројектима, уверење да кандидат није осуђиван
за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова
у државном органу (обезбедиће општинска управа). Рок за пријаву на
оглас је 8 дана.

КРУШЕВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА БРУС
37220 Брус
тел. 037/826-840

Послови пољопривреде и водопривреде

у Одсеку за инспекцијске послове, пољопривреду,
водопривреду и заштиту животне средине, на
одређено време до 31.12.2015. године
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених чл. 6 Закона о радним
односима у државним органима, потребно је да кандидати испуњавају
и следеће услове: стечено високо образовање из области техничко-технолошких наука на студијама другог степена (дипломирани инжењер
пољопривреде - мастер, дипломирани инжењер пољопривреде - специјалиста, струкуковни инжењер пољопривреде - специјалиста), односно на
основним студијама у трајању од најмање четири године, положен стручни испит за рад у органима државне управе и радно искуство од најмање
1 године.

Послови хигијеничара и разносача писама
у Одсеку за скупштинске и заједничке послове, на
одређено време до 31.12.2015. године

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених чл. 6 Закона о радним односима у државним органима, потребно је да кандидати испуњавају и следећи услов: завршена основна школа.
ОСТАЛО: Уз пријаву на оглас, са биографијом, кандидати су дужни да
доставе и потребна документа, у оригиналу или овереној фотокопији:
диплому којом се потврђује стручна спрема, уверење о положеном стручном испиту за рад у органима државне управе (за послове пољопривреде
и водопривреде), извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), уверење основног тужилаштва да се против
кандидата не води кривични поступак, уверења основног и вишег суда да
кандидат није под истрагом и да против истог није подигнута оптужница
(не старија од 6 месеци), уверење о здравственом стању (не старије од
12 месеци), уверење полицијске управе 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 држав-

Бесплатна публикација о запошљавању

26204 Опово, Бориса Кидрича 10

Оглас објављен 05.08.2015. године у публикацији „Послови“
број 633, за пријем у радни однос на пословима борачко-инвалидске заштите, на одређено време - 12 месеци, поништава се
у целости.

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА
26000 Панчево, Трг краља Петра I 2-4

Секретар Секретаријата за пољопривреду,
село и рурални развој
на одређено време ради замене привремено
одсутног запосленог

УСЛОВИ: да је кандидат држављанин Републике Србије, да је пунолетан,
да поседује општу здравствену способност, да није осуђиван за кривично
дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво
дело које га чини неподобним за обављање послова у Градској управи.
Посебни услови: високо образовање на студијама другог степена из научне области правних, економских или биотехничких наука - пољопривреда (дипломске академске студије - мастер, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије),
односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, 5
година радног искуства, познавање рада на рачунару и положен стручни
испит за рад у органима државне управе. Пријаве на оглас са доказима
о испуњавању општих и посебних услова, осим доказа о општој здравственој способности и положеном стручном испиту за рад у органима
државне управе, подносе се у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у
разматрање. Пријаве са доказима о испуњавању услова могу се предати
лично у Градском услужном центру или путем поште на адресу: Градска
управа Града Панчева, Трг краља Петра I 2-4, 26000 Панчево.

ПОЖ АРЕВАЦ
ГРАД ПОЖАРЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА

12000 Пожаревац, Дринска 2
тел. 012/539-651

Послови фактурисања закупа

у Одељењу за финансије и јавне набавке, на
одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства
УСЛОВИ: средња стручна спрема - економска, гимназија или техничка школа, 6 месеци радног искуства, положен државни стручни испит.
Поред посебних услова, кандидат треба да испуњава и услове прописане чланом 6 Закона о радним односима у државним органима: да је
пунолетан, да је држављанин Републике Србије, 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. Уз пријаву са биографијом приложити: диплому о стручној спреми, уверење о положеном
државном стручном испиту, извод из матичне књиге рођених (издат на
обрасцу сходно Закону о матичним књигама, „Службени гласник РС“, бр.
20/2009), уверење о држављанству (не старије од 6 месеци у односу на
дан објављивања огласа), уверење основног и вишег суда да кандидат
није под истрагом и да против њега није подигнута оптужница (издато
након објављивања огласа), уверење полицијске управе да није осуђиван за кривична дела на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци
или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у
државном органу (издато након објављивања огласа), исправа којом се
доказује радно искуство (потврда или други акт којим се доказује да има
тражено радно искуство), а изабрани кандидат по извршеном избору и
лекарско уверење. Сви докази се прилажу у оригиналу или као фотокопије оверене код надлежног органа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве са потребном документацијом доставити
на адресу: Градска управа Града Пожаревца, Дринска 2, 12000 Пожаревац, у року од 8 дана од дана објављивања огласа, са назнаком: „За
оглас“. Избор кандидата извршиће се у року од 15 дана по истеку рока за
подношење пријава. Ближа обавештења у вези са огласом могу се добити
у Градској управи Града Пожаревца, канцеларија бр. 38, или путем телефона: 012/539-651.
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ГРАД ПОЖАРЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА

12000 Пожаревац, Дринска 2
тел. 012/539-651

Регистратор

на одређено време због повећаног обима посла,
најдуже до 24 месеца
УСЛОВИ: висока стручна псрема, архитектонски, грађевински, електротехнички факултет или факултет организационих наука, једна година
радног искуства, положен државни стручни испит. Поред посебних услова, кандидат треба да испуњава и услове прописане чланом 6 Закона о
радним односима у државним органима: да је пунолетан, да је држављанин Републике Србије, 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. Уз пријаву са биографијом приложити:
диплому о стручној спреми, уверење о положеном државном стручном
испиту, извод из матичне књиге рођених (издат на обрасцу сходно Закону о матичним књигама, „Службени гласник РС“, бр. 20/2009), уверење
о држављанству (не старије од 6 месеци у односу на дан објављивања
огласа), уверење основног и вишег суда да кандидат није под истрагом
и да против њега није подигнута оптужница (издато након објављивања
огласа), уверење полицијске управе да није осуђиван за кривична дела
на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело
које га чини неподобним за обављање послова у државном органу (издато након објављивања огласа), исправа којом се доказује радно искуство
(потврда или други акт којим се доказује да има тражено радно искуство),
а изабрани кандидат по извршеном избору и лекарско уверење. Сви докази се прилажу у оригиналу или као фотокопије оверене код надлежног
органа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве са потребном документацијом доставити на адресу: Градска управа
Града Пожаревца, Дринска 2, 12000 Пожаревац, у року од 8 дана од дана
објављивања огласа, са назнаком: „За оглас“. Избор кандидата извршиће
се у року од 15 дана по истеку рока за подношење пријава. Ближа обавештења у вези са огласом могу се добити у Градској управи Града Пожаревца, канцеларија бр. 38, или путем телефона: 012/539-651.

ПРОКУПЉЕ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА

18430 Куршумлија, Пролетерских бригада бб

Начелник Општинске управе
на период од 5 година

УСЛОВИ: завршен правни факултет (дипломирани правник), положен
државни стручни испит за рад у органима државне управе, најмање 5
година радног искуства. Уз пријаву кандидат је дужан да достави: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о
здравственој способности, оверен препис дипломе, доказ 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, уверење о положеном државном стручном испиту.
Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.
Пријаве слати на адресу или предати на писарници Општинске управе, са
назнаком: „За конкурс за избор начелника ОУ“.

СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ РУМА
12000 Пожаревац, Орловићева 5
тел. 022/433-910, локал 121

Послови издавања грађевинских и
употребних дозвола

на одређено време до повратка запосленог са
мировања радног односа
Опис радног места: израђује грађевинске дозволе, израђује измене
решења о грађевинској дозволи, израђује решења којима се одобрава
извођење радова из члана 145 Закона о планирању и изградњи, потврђује
изјаву о завршетку темеља и потврду о пријави радова, обавештава
грађевинску инспекцију о поднетој пријави радова и о поднетој пријави
о завршетку израде темеља, упућује захтев имаоцима јавних овлашћења
да изврше прикључење објеката на инфраструктруру, израђује решење
о употребној дозволи, доставља употребну дозволу надлежном органу за
послове премера и катастра ради уписа права својине и решава у управном поступку, доставља издате грађевинске и употребне дозволе начелнику Одељења, учествује у изради анализа, извештаја и информација из
свог делокруга рада, врши и друге послове из делокруга Одељења по
налогу начелника Одељења.
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УСЛОВИ: стечено високо образовање на студијама другог степена
(дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама
у трајању од најмање четири године и стечен академски назив дипломирани/мастер правник, дипломирани/мастер инжењер грађевинарства, дипломирани/мастер просторни планер, положен државни стручни
испит за рад у органима управе, једна година радног искуства у оквиру
захтеване стручне спреме. Кандидат поред наведених посебних услова
мора испуњавати и опште услове предвиђене чланом 6 Закона о радним
односима у државним органима, односно: да је држављанин Републике
Србије, да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу, као и да поседује општу
здравствену способност. Кандидат је дужан да као доказе о испуњавању
свих захтеваних услова приложи следећу документацију: биографију
(CV), диплому о захтеваном степену и врсти стручне спреме, уверење о
држављанству Републике Србије, уверење о некажњавању (издаје орган
унутрашњих послова - СУП), доказ о стеченом радном искуству (оверена фотокопија радне књижице), уверење о положеном државном стручном испиту. Након одлуке о избору, а пре уручења решења о заснивању
радног односа, кандидат је у обавези да достави и уверење о општој
здравственој способности (издаје надлежна здравствена установа). Сва
документа неопходно је приложити у оригиналу или овереној копији, док
датум издавања уверења о држављанству Републике Србије и уверења о
некажњавању не сме бити старији од шест месеци. Рок за пријављивање
кандидата је 8 дана од дана објављивања огласа. Пријаве са доказима о
испуњавању услова подносе се путем поште, на адресу: Општинска управа Општине Рума, 22400 Рума, Орловићева 5, са назнаком: „За оглас“ или
предајом на шалтеру писарнице на истој адреси. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узимане у разматрање. За све информације у
вези са огласом контактирати персоналну службу Општинске управе, на
број телефона: 022/433-910, локал 121.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ РУМА

22400 Рума, Орловићева 5
тел. 022/433-910, локал 121
Оглас објављен 19.08.2015. године мења се за радна места:
- Ауто-механичар, у делу услова: уместо „завршена основна
школа“, треба да стоји: „завршена школа за КВ раднике у трогодишњем трајању“;
- Портир, у делу услова: брише се „стечено високо образовање
на студијама другог степена (дипломске академске студије мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке
струковне студије), односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године и стечен академски назив дипломирани/мастер правник.

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ,
СПОРТ И ОМЛАДИНУ

22000 Сремска Митровица, Светог Димитрија 13
тел. 022/610-566, локал 101

Послови руковођења радом Службе за
област спорта
УСЛОВИ: Поред општих услова, прописаних чланом 6 Закона о радним
односима у државним органима („Службени гласник РС”, број 48/91,
66/91, 44/98, 49/99, 34/01, 39/02, 49/05 и 23/13) кандидати треба да
испуњавају и следеће посебне услове: високо образовање стечено на
студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије),
односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године у образовно-научном пољу друштвено-хуманистичких наука, 3 године радног
искуства у струци, положен државни стручни испит. Уз пријаву на оглас
доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова, у оригиналу
или овереној фотокопији, и то: диплому о стеченој стручној спреми, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге
рођених, уверење полицијске управе да кандидат није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за
кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу, уверење о положеном државном стручном испиту, уверење о
стеченом радном искусту у струци. Уверење о здравственој способности
доставља изабрани кандидат. Пријаве се подносе начелнику Градске
управе за културу, спорт и омладину, са назнаком: „За оглас - Послови
руковођења радом Службе за област спорта”. Оглас је отворен 8 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
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ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА

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

Послови образовања, друштвене бриге о
деци, културе и спорта

шеф одсека у Одељењу за друштвене делатности,
на неодређено време - лице коме ће радни однос на
неодређено време престати код корисника јавних
средстава на основу споразума ради заснивања
радног односа у Општинској управи Инђија
УСЛОВИ: Посебни услови: високо образовање стечено на студијама
другог степена из области правних, економских или педагошких наука
(основне академске студије у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке
струковне студије), односно дипломирани правник, дипломирани економиста или дипломирани педагог са стеченим образовањем на основним
студијама у трајању од најмање четири године, 1 година радног искуства,
положен стручни испит за рад у органима државне управе, познавање
рада на рачунару. Поред посебних услова, кандидат треба да испуњава
и опште услове утврђене чл. 6 Закона о радним односима у државним
органима. Уз пријаву са биографијом кандидат подноси следеће доказе, у оригиналу или овереној копији: доказ о стеченој стручној спреми,
доказ о положеном стручном испиту за рад у органима државне управе,
доказ о радном искуству, доказ да се кандидат налази у радном односу
на неодређено време код корисника јавних средстава, извод из матичне
књиге рођених (издат на новом обрасцу), уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци), уверење да кандидат није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова
у државном органу (уверење издато од МУП-а - надлежна полицијска
управа, не старије од 6 месеци), копију личне карте, а изабрани кандидат
по извршеном избору лекарско уверење и споразум о престанку радног
односа на неодређено време код корисника јавних средстава ради заснивања радног односа у Општинској управи. Напомена: радни однос може
да се заснује и са кандидатом који нема положен стручни испит за рад
у органима државне управе, уколико испуњава све остале услове огласа под условом да наведени испит положи у року од 3 месеца од дана
заснивања радног односа. Пријава са потребним доказима о испуњавању
наведених услова, са назнаком: „Пријава на оглас за радно место: послови образовања, друштвене бриге о деци, културе и спорта - шеф Одсека”,
доставља се у року од 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији
„Послови”, поштом на адресу: Општинска управа Општине Инђија, Цара
Душана 1, 22320 Инђија, или лично на шалтеру 1. пријемне канцеларије.
Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или у овереној фотокопији, неће
бити разматране.

СУБОТИЦА
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ СУБОТИЦА

В РА Њ Е
ОПШТИНА ТРГОВИШТЕ
ОПШТИНСКА УПРАВА

17525 Трговиште, Краља Петра I Карађорђевића 4
тел. 017/452-203

Послови пореског извршитеља и послови
пореског књиговодства и извештавања
на одређено време до 12 месеци, због повећаног
обима посла

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен економски факултет, 1
година радног искуства у струци, познавање рад на рачунару и положен
стручни испит.

Послови заштите од елементарних
непогода, одбране и безбедности

на одређено време до 12 месеци, због повећаног
обима посла
УСЛОВИ: завршене основне струковне студије или виша техничка школа
било ког смера у трајању од 3 године, две године радног искуства и положен курс за противпожарну заштиту.

Послови шефа Кабинета председника
општине
на одређено време до 12 месеци

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен правни или економски
факултет, положен стручни испит и 1 година радног искуства.

Послови грађевинског инспектора
на одређено време до 12 месеци

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен грађевински или архитектонски факултет, положен стручни испит и 3 године радног искуства
у струци.
ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају и услове из члана 6 Закона о
радним односима у државним органима. Уз пријаву са биографијом, кандидат подноси: оверену копију дипломе, доказ о радном стажу, извод из
матичне књиге рођених, уверење о држављанству РС, уверење о здравственом стању, уверење да није осуђиван за кривична дела на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које их чини
неподобним за обављање послова у државном органу. Кандидати који
имају персонални досије код Општинске управе подносе пријаву, с тим
да ће се у погледу посебних услова одлучивати у складу са законом. Рок
за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања.

24000 Суботица, Трг слободе 1/III
тел. 024/626-867, 024/626-889

Директор Историјског архива Суботица
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава следеће услове: да је држављанин Србије, да има VII степен стручне спреме - филозофски, филолошки, правни факултет, знање или познавање језика средине (хрватски,
мађарски), 4 године радног искуства на руководећим пословима, у архивској струци или у области културе, да нема законских сметњи за његово именовање, односно да против кандидата није подигнута оптужница која је стала на правну снагу, нити се води истрага против њега, да
испуњава и остале опште услове у складу са прописима о раду. Докази
који се прилажу уз пријаву на конкурс: кратка биографија са подацима
о досадашњем радном искуству, уверење о држављанству (не старије
од 6 месеци), диплома или уверење о стручној спреми, доказ о радном
искуству, уверење да кандидат није осуђиван и да се против њега не
води кривични поступак, предлог програма рада и развоја установе за
мандатни период на који се именује. Конкурс остаје отворен 15 дана од
дана објављивања. Адреса на коју се подносе пријаве: Управни одбор
Историјског архива Суботица, 24000 Суботица, Трг слободе 1/III, са назнаком: „Пријава на јавни конкурс за именовање директора Историјског
архива Суботица - НЕ ОТВАРАТИ”. Пријаве уз које нису приложени сви
тражени докази, у оригиналу или фотокопији овереној код надлежног
органа, неблаговремене, непотпуне и неразумљиве пријаве, биће одбачене Закључком Управног одбора, против кога није дозвољена посебна
жалба. Управни одбор ће у року од 30 дана од дана завршетка јавног конкурса извршити избор кандидата и предлог доставити оснивачу.

Посао се не чека, посао се тражи
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Трговина и услуге

Трговина и услуге
„KLEFFMANN“ DOO

Продавац

на одређено време
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, продавац, радно искуство најмање
12 месеци.

11000 Београд, Трг Николе Пашића 8
тел. 011/3247-031
e-mail: branislavmilic@kelffman.com

Прехрамбени техничар

Теренски анкетар

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, прехрамбени техничар, радно искуство најмање 12 месеци.

на одређено време
10 извршилаца

УСЛОВИ: теренски анкетар, III, IV, V, VI/1, VI/2, VII/1 степен стручне спреме, рад на одређено време; радно искуство није битно; возачка дозвола
Б категорије; рад на терену. Конкурс траје до 04.09.2015.

„KLEFFMANN“ DOO

11000 Београд, Трг Николе Пашића 8
тел. 011/324-7031
e-mail: branislav.milic@kleffmann.com

Теренски анкетар

на одређено време, место рада: Панчево, Алибунар,
Ковин, Опово, Ковачица
10 извршилаца
УСЛОВИ: IV - VII/1 степен стручне спреме, возачка дозвола Б категорије, теренски рад, радно искуство није битно. Предност имају кандидати
који су радили сличне послове. Јављање кандидата на контакт телефон:
011/324-7031, 011/7702-494, 063/331-938, 063/331-948. Лице за контакт:
Бранислав Милић.

,,РОЈАВА” Д.О.О.

11000 Београд, Карађорђева 79
тел. 060/6868-144

Шанкер

на одређено време
2 извршиоца

Конобар

на одређено време
2 извршиоца

Помоћни радник у кухињи
на одређено време
2 извршиоца

УСЛОВИ: било које занимање и стручна спрема, најмање 3 месеца радног искуства на наведеним пословима. Заинтересовани кандидати могу
се пријавити доласком на наведену адресу послодавца или позивањем
наведеног броја телефона, лице за контакт Бојана Ћирић. Конкурс траје
30 дана.

АД „МЛЕКАРА“ ЛОЗНИЦА
15300 Лозница, 1. маја бб
тел. 015/871-824

Дипломирани технолог анималног смера
на одређено време

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, радно искуство најмање 12 месеци.

на одређено време

Комерцијалиста
на одређено време

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, комерцијалиста, радно искуство најмање 12 месеци.

Секретарица

на одређено време
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме.

Машински инжењер
на одређено време

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, машински инжењер, радно искуство најмање 12 месеци.

Шеф сировинске службе
на одређено време

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, радно искуство најмање 12 месеци.

Микробиолог

на одређено време
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, микробиолог, радно искуство најмање 12 месеци.

Возач

на одређено време
2 извршиоца
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, Ц категорија, радно искуство најмање 12 месеци.
ОСТАЛО: Лице за контакт: Милојка Перић.

„ЕСО ТРОН“ ДОО

21000 Нови Сад, Кисачка 5а
тел. 069/5590-535
e-mail: jelena.plecas@esotron.rs

Перач амбалаже - магационер
на одређено време 6 месеци

УСЛОВИ: Било који степен стручне спреме у било ком занимању, возачка
дозвола Б категорије, пробни рад 1 месец, обезбеђена исхрана, рад у
сменама. Јављање кандидата на контакт телефон: 069/5590-535. Рок за
пријављивање на конкурс је до 31.08.2015. године.

АД “ХЛЕБ” НОВИ САД

21000 Нови сад
тел. 021/421-157
e-mail: dusica.vuljaj@hleb.rs

Помоћни радник у производњи

Шеф рачуноводства

на одређено време 12 месеци, запошљавање особа
са инвалидитетом

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирни економиста, радно
искуство најмање 12 месеци.

УСЛОВИ: било који степен стручне спреме у било ком занимању, рад у
сменама. Пријаве за запослење слати мејлом, јављање кандидата на контакт телефон: 021/421-157 или 021/527-788.

на одређено време

Менаџер

на одређено време
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, менаџер, радно искуство најмање
12 месеци.
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Трговина и услуге / Mедицина

САЛОН ЛЕПОТЕ “СТЕФАН НС 021”
21000 Нови Сад, Булевар ослобођења 9
тел. 069/2803-959
e-mail: mehan@eunet.rs

Mедицина
ДОМ ЗДРАВЉА ОБРЕНОВАЦ

Мушко-женски фризер

11500 Обреновац, Војводе Мишића 231
тел. 011/3534-903

УСЛОВИ: било који степен стручне спреме у било ком занимању, са
искуством у траженом послу до 1 године, пробни рад 1 месец. Јављање
заинтересованих кандидата на контакт телефон: 069/2803-959. Рок за
пријављивање на конкурс је до 25.09.2015.

Медицинска сестра техничар - општег
смера

2 извршиоца

“БОБАК” ДОО

21410 Футог
тел. 063/515-282
e-mail: sasa@neobee.net

Оператер у кол-центру
за територију Немачке
5 извршилаца

УСЛОВИ: било који степен стручне спреме у било ком занимању, основна
информатичка обука (Windows, Word, Excel, Explorer, Outlook), немачки
језик - виши или конверзацијски ниво, пробни рад 3 месеца. Заинтересовани кандидати могу се јавити на контакт тел: 063/515-282 или 063/8228606. Рок за пријављивање на конкурс је до 25.09.2015.

“САРА & МО” ФРИЗЕРСКИ И КОЗМЕТИЧКИ САЛОН
21000 Нови Сад, Хаџи Рувимова 48
тел. 065/4100-289

Козметичар

на одреодређено време
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у занимању козметичар, рад у сменама, пробни рад 1 месец. Јављање кандидата на наведени контакт телефон.

Мушко - женски фризер
на одређено време

УСЛОВИ: II, III или IV степен стручне спреме у занимању фризер за жене,
модни женски фризер, рад у сменама, пробни рад 1 месец. Јављање кандидата на наведени контакт телефон.

„PROFICUT“ DOO

21470 Бачки Петровац, Р. Хрубика 6
e-mail: janazabunov@gmail.com

УСЛОВИ: медицинска сестра техничар општег смера, IV степен стручне
спреме или VI степен стручне спреме, положен стручни испит, познавање рада на рачунару (основни пакет: MS Оffice i Windows окружење),
лиценца Коморе медицинских сестара и техничара Србије (ако има радно искуство). Кандидати су обавезни да уз пријаву доставе: фотокопију
дипломе о завршеној здравственој школи, фотокопију уверења о положеном стручном испиту, фотокопије дозволе за рад - лиценце или решење
о упису у Комору (ако има радно искуство), уверење да кандидат није
осуђиван (издаје МУП, не старије од 6 месеци), уверење да се против
кандидата не води истрага и кривични поступак (уверење издаје суд, не
старије од 6 месеци), кратку биографију са адресом и контакт телефоном,
извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме).
Рок за подношење пријава на оглас је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати. Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација и провере стручног знања,
што је важно за доношење одлуке о пријему. Кандидат који буде изабран
пре закључења уговора о раду дужан је да достави доказ о здравственој
способности за рад на наведеним пословима. Одлука о избору ће бити
објављена на огласној табли Дома здравља Обреновац, Војводе Мишића
231, Обреновац. Пријаве слати поштом, на адресу: Дом здравља Обреновац, са назнаком: „За оглас“ или лично доставити у писарницу Дома
здравља Обреновац, Војводе Мишића 231, 11500 Обреновац.

ДОМ ЗДРАВЉА ВЛАДИЧИН ХАН
17510 Владичин Хан, Николе Тесле бб
тел. 017/472-678

Доктор опште медицине

на одређено време до повратка радника са боловања
УСЛОВИ: завршен медицински факултет и положен стручни испит. Кандидати су обавезни да доставе писану пријаву на оглас са краћом биографијом. Уз пријаву се подноси оверена копија дипломе о завршеном
факултету и оверена копија уверења о положеном стручном испиту.
Пријаве са потребном документацијом достављају се на адресу: Дом
здравља Владичин Хан, Николе Тесле бб, 17510 Владичин Хан, са назнаком: „За правну службу“. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања на сајту Министарства здравља РС и у публикацији „Послови“.

ДОМ ЗДРАВЉА ВЛАДИЧИН ХАН

Сервисер
УСЛОВИ: завршена средња техничка школа - област електротехнике/
слаба струја, минимум 3 године радног искуства у одржавању електронске опреме, возачка дозвола Б категорије (активан возач), пожељно знање енглеског језика, познавање рада на рачунару. Опис посла:
сервисирање, тестирање и подешавање апарата за заваривање и ЦНЦ
машина, монтажа и поправка опреме за заваривање и резање, обука
клијената за употребу апарата за заваривање и резање, организација
и одржавање просторије за сервис у оквиру фирме. Очекујемо: професионалност, самоиницијативу и лојалност, спремност за рад на терену
у земљи и иностранству, комуникативност и тимски дух. Нудимо: даље
усавршавање и напредовање, редовна и стимулативна примања. Место
рада је Бачки Петровац. Рок за пријаву је: 15.09.2015. Молимо све заинтересоване кандидате да своју професионалну биографију пошаљу на
горенаведену адресу.

Први
утисак је
најважнији,
будите
испред свих
Бесплатна публикација о запошљавању

5 извршилаца

Владичин Хан, Николе Тесле бб
тел. 017/473-054

Дипломирани правник
УСЛОВИ: ВСС, дипломирани правник и најмање једна година радног
искуства. Заинтересовани кандидати подносе следећу документацију:
пријаву на оглас са кратком биографијом, фотокопију дипломе о завршеном правном факултету, фотокопију личне карте, извод из матичне
књиге рођених, уверење о држављанству, извод из казнене евиденције
да се не води кривични поступак за дела која кандидата чине неподобним за посао правника и да није осуђиван правоснажном судском одлуком и доказ о претходном радном искуству. Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном, као и документа којима се доказује
испуњеност услова (оверене фотокопије), достављају се на адресу: Дом
здравља Владичин Хан, Николе Тесле бб, 17510 Владичин Хан, са назнаком: „За правну службу“. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања на сајту Министарства здравља РС и у публикацији „Послови“.
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ДОМ ЗДРАВЉА ВЛАДИЧИН ХАН
Николе Тесле бб, Владичин Хан
тел. 017/472-678

Возач

на одређено време до повратка радника са боловања
УСЛОВИ: ВКВ или КВ возач са Б и Ц категоријом. Кандидати су обавезни
да доставе писану пријаву на оглас са краћом биографијом. Уз пријаву
се подноси оверена фотокопија дипломе о завршеној школи и оверена
копија возачке дозволе. Пријаве са потребном документацијом се достављају на адресу: Дом здравља Владичин Хан, Николе Тесле бб, 17510
Владичин Хан, са назнаком: „За правну службу“. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања на сајту Министарства здравља и у
публикацији „Послови“.

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

Доктор медицине

на одређено време у Служби ХМП, до 31.07.2016.
године
УСЛОВИ: завршен медицински факултет, VII степен стручне спреме и
положен стручни испит.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ
„ДР СЛАВОЉУБ БАКАЛОВИЋ“
26300 Вршац, Подвршанска 13
тел. 013/833-253, 833-225

Медицинска сестра - техничар
3 извршиоца

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа и стечено звање медицинска сестра - техничар, општи или психијатријски смер и положен
стручни испит. Кандидат за медицинску сестру - техничара обавезан је
да уз пријаву са биографијом достави: оверену копију дипломе о завршеној средњој медицинској школи и стеченом звању медицинска сестра
- техничар општег или психијатријског смера, лекарско уверење о општој
здравственој способности, уверење о положеном стручном испиту, оригинал или оверену копију држављанства (потребно је да формулар има
неограничен рок важења, у супротном не сме да буде старији од 6 месеци), оригинал или оверену копију извода из матичне књиге рођених
(потребно је да формулар има неограничен рок важења, у супротном не
сме да буде старији од 6 месеци). Рок за пријаву на оглас је 8 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране. Пријаве се достављају на адресу:
Специјална болница за психијатријске болести „Др Славољуб Бакаловић“
Вршац, 26300 Вршац, Подвршанска 13.

ДОМ ЗДРАВЉА

Медицинска сестра - техничар

18412 Житорађа, Топлички хероји 55
тел. 027/8362-02

УСЛОВИ: медицинска школа, VI или IV степен стручне спреме, смер медицинска сестра - техничар (општег смера) и положен стручни испит.

на мандатни период од 4 године

на одређено време до 31.10.2015. године, у Одељењу
кућног лечења и медицинске неге

ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати уз пријаву на конкурс подносе следећа документа: молбу за пријем са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном, диплому о завршеној школи (оверена копија), уверење
о положеном стручном испиту (оригинал или оверена фотокопија); за
радно место доктора медицине потребно је доставити лиценцу; извод из
матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија); уверење о
држављанству (оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци), 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, Улица 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 остаје отворен 8 дана
од дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Директор

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен медицински или стоматолошки факултет, положен стручни испит и најмање 5 година радног
стажа у области здравствене заштите; завршен економски или правни
факултет са завршеном едукацијом из области здравственог менаџмента
и најмање 5 година радног стажа у области здравствене заштите. Кандидати прилажу: оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, оверену фотокопију уверења о завршеној едукацији из области менаџмента
у здравству, оригинал потврду о радном стажу, уверење о неосуђиваности (не старије од 6 месеци), уверење да се против кандидата не води
истрага нити је подигнута оптужница. Конкурс је отворен 15 дана од дана
објављивања. Пријаве слати на горенаведену адресу, са назнаком: „Конкурс за директора“.

Педијатријска сестра

на одређено време од 4 месеца, због повећаног
обима посла
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, педијатријска сестра са положеним
стручним испитом. Уз пријаву кандидати достављају: оверену диплому
о стеченом образовању, оверено уверење о положеном стручном испиту, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству. Пријаве
слати на горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс за педијатријску
сестру“.

ДОМ ЗДРАВЉА КУЧЕВО

12240 Кучево, Жике Поповића 48

Виши радиолошки техничар

на одређено време до повратка радника са боловања
преко 30 дана
УСЛОВИ: висока струковна или виша медицинска школа, смер радиолошки техничар, положен стручни испит.

Пословни центри НСЗ

ВЕЛИКЕ ИДЕЈЕ
ЗА МАЛИ
БИЗНИС
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Медицински техничар

на одређено време до повратка запослене са
трудничког-породиљског боловања
УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа - IV степен општег смера,
положен стручни испит.
ОСТАЛО: Потребна документација: пријава на конкурс са биографијом,
оверена фотокопија дипломе о стеченој стручној спреми, оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту (уколико је кандидат био у
радном односу дужан је да достави и лиценцу), извод из матичне књиге
рођених (оригинал или фотокопија не старија од 6 месеци), уверење о
држављанству (оригинал или фотокопија не старија од 6 месеци), уверење суда (не старије од 6 месеци). Рок за подношење пријава је 8 дана
од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговре-
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Mедицина
мене пријаве неће се разматрати. Пријаву са биографијом и потребном
документацијом доставити на адресу: Дом здравља Кучево, Жике Поповића 48, 12240 Кучево, са назнаком: „Пријава на оглас за радно место
___________ “.

дужина трајања школовања и сл.). Приликом заснивања радног односа,
кандидат је дужан да достави лекарско уверење као доказ о здравственој
способности за послове на које се прима. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узимати у разматрање.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ
„КОВИН“

на одређено време по основу замене, до повратка
радника са боловања

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

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 медицинској школи општег смера, звање медицинска сестра - техничар, уверење о положеном стручном испиту. Изабрани кандидат је у обавези да достави лекарско уверење. Пријаве са потребним
доказима достављају се на горенаведену адресу, у року од 8 дана од дана
објављивања огласа у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ „КОВИН“
26220 Ковин, Цара Лазара 253
тел. 013/741-234

Оглас објављен у публикацији „Послови“ дана 12.08.2015. године поништава се за радно место: дипломирани социјални радник.

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ
12000 Пожаревац, Јована Шербановића 14

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат за избор и именовање директора Завода за јавно
здравље Пожаревац треба да испуњава услове из члана 132 Закона о
здравственој заштити („Сл. гласник РС“, бр. 107/05, 88/10, 57/11, 119/12 и
93/14), као и следеће Статутом Завода за јавно здравље прописане услове, и то: да је доктор медицине или доктор стоматологије или дипломирани фармацеут, да има специјализацију из области здравствене заштите
из које Завод за јавно здравље обавља делатност, да има најмање пет
година радног стажа у области превентивне здравствене заштите, или да
је дипломирани правник са завршеном специјализацијом из здравственог
права или дипломирани економиста за завршеном специјализацијом из
здравствене економике или дипломирани хемичар за завршеном специјализацијом из санитарне хемије или токсиколошке хемије, да има завршену едукацију из области менаџмента у здравству. Кандидати уз пријаву
достављају доказе о испуњавању услова конкурса: диплому, уверење о
држављанству, доказ да испуњавају посебне услове конкурса у погледу стручне спреме, уверење да нису под истрагом и да нису осуђивани.
Докази се достављају у оригиналу или у овереној фотокопији. Непотпуне
и неблаговремене пријаве се неће узети у разматрање. Рок за подношење пријава на конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса у
публикацији „Послови“.

УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА КЛИНИКА
11000 Београд, Тиршова 10
тел. 011/2060-676
e-mail: klinika@udk.bg.ac.rs

Електроенергетичар

на одређено време 3 месеца
УСЛОВИ: IV или V степен стручне спреме, најмање три године радног
искуства са IV степеном стручне спреме и најмање једна година радног
искуства са V степеном стручне спреме. Пријаве се шаљу у затвореној
коверти, на наведену адресу Клинике, са назнаком: „Пријава на конкурс
за пријем електроенергетичара на одређено време - 1 (један) извршилац”. Приликом пријаве на конкурс кандидати су дужни да доставе следећа документа: кратку биографију, фотокопију личне карте, фотокопију
дипломе о завршеној школи и фотокопију радне књижице. Кандидати
који испуњавају услове из огласа могу бити позвани на разговор ради
пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему
(претходно искуство у раду, додатно образовање или оспособљеност,
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Медицинска сестра - техничар

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме - педијатријског или општег смера,
положен стручни испит, најмање шест месеци радног искуства. Пријаве
се шаљу у затвореној коверти, на наведену адресу Клинике, са назнаком ,,Пријава на конкурс за пријем медицинске сестре - техничара на
одређено време по основу замене, до повратка радника са боловања-1
(један) извршилац”. Приликом пријаве на конкурс кандидати су дужни
да доставе следећа документа: кратку биографију, фотокопију личне
карте, фотокопију дипломе о завршеној школи, фотокопију дипломе о
положеном стручном испиту и фотокопију радне књижице. Кандидати
који испуњавају услове из огласа могу бити позвани на разговор ради
пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему
(претходно искуство у раду, додатно образовање или оспособљеност,
дужина трајања школовања и сл.). Приликом заснивања радног односа
кандидат је дужан да достави лекарско уверење као доказ о здравственој
способности за послове на које се прима. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узимати у разматрање.

ЗАВОД ЗА БИОЦИДЕ И МЕДИЦИНСКУ ЕКОЛОГИЈУ
11000 Београд, Требевићка 18
тел. 011/3557-255

Оперативни техничар

на одређено време до 31. октобра 2015. године, ради
извршења одређеног посла
3 извршиоца
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска школа, положен курс за
рад са биоцидима у области дезинфекције, дезинсекције и дератизације
и дозвола за управљање моторним возилом Б категорије. Задаци радног
места: послови дезинфекције, дезинсекције и дератизације у здравственим и другим установама, послови систематске дератизације, сузбијање
комараца и сузбијање крпеља, управљање моторним возилом, вожња
за потребе и обављања ДДД послова, одржавање возила (чишћење и
прање) и вођење документације о исправности и коришћењу возила,
учествује у пословима мониторинга ДДД послова у програмским активностима, ДДД послови у карантинским условима по епидемиолошким
индикацијама, послови на одржавању опреме.
ОСТАЛО: Уз пријаву се подноси биографија и докази о испуњености
услова конкурса у неовереним фотокопијама (фотокопија дипломе и уверења/потврде о положеном курсу за рад са биоцидима у области дезинфекције, дезинсекције и дератизације и копија возачке дозволе). Пријаве
са траженим прилозима се достављају на адресу Завода за биоциде и
медицинску екологију, Београд, Требевићка 16, поштом или на писарницу Завода. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања
у публикацији „Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће
разматрати. Кандидати који испуњавају услове огласа подлежу провери
знања из области ДДД послова. Кандидат који буде изабран дужан је да
достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима.

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

Медицинска сестра - техничар

на Одељењу за интензивну негу и терапију Службе
за интензивну негу и терапију и неонатологију
Стационара Клинике за педијатрију, на одређено
време до повратка запослене са боловања, са
пробним радом у трајању до 1 месеца
УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају опште услове прописане законом, као и следеће посебне услове: да поседују средњу стручну спрему, IV степен - завршена средња медицинска школа, смер педијатријска
сестра - техничар или медицинска сестра - техничар, положен стручни
испит, лиценца за рад. Опис посла: спроводи негу болесника, брине се
о пријему, нези и отпусту болесника, даје терапију и прати болесника
на дијагностичке претраге, узима и шаље материјал на лабораторијске
анализе, ради и друге послове из свог делокруга а по налогу непосредног
руководиоца, учествује у сменском раду, за свој рад одговорна је непосредном руководиоцу, главној сестри Клинике и Института.
ОСТАЛО: Уз пријаву се подносе, у оригиналу или овереној копији, следећа документа: диплома о завршеној средњој медицинској школи, уве-
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рење о положеном стручном испиту, дозвола за рад - лиценца издата
од надлежне коморе или решење о упису у именик коморе, уверење да
се против кандидата не води кривични поступак (уверење суда, не старије од 6 месеци), уверење да кандидат није осуђиван (из полицијске
управе, не старије од 6 месеци), уверење о држављанству РС, извод из
матичне књиге рођених, фотокопија радне књижице, кратка биографија
(Curriculum Vitae, CV), са адресом, контакт телефоном, интернет адресом. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа
у публикацији „Послови“. Приликом заснивања радног односа, кандидат
је дужан да достави лекарско уверење о здравственој способности за
послове које ће обављати. Кандидати који испуњавају услове из огласа
могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који
могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство у раду, просечна оцена у току школовања, додатно образовање или оспособљености,
дужина трајања школовања...). Пријаве се предају у затвореној коверти,
лично или поштом на адресу Института, са назнаком: „Пријава на оглас за
пријем једне медицинске сестре - техничара на Одељењу за интензивну
негу и терапију Клинике за педијатрију”. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се разматрати.

ног односа кандидат је дужан да достави лекарско уверење о здравственој способности за послове које ће обављати. Кандидати који испуњавају
услове из огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство о раду, просечна оцена у току школовања, додатно образовање или
оспособљености, дужина трајања школовања...). Пријаве се предају у
затвореној коверти, лично или поштом на адресу Института, са назнаком: „Пријава на оглас за пријем 1 медицинске сестре - техничара, на
Одељењу за интензивну негу на Клиници за педијатрију”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Медицинска сестра - техничар

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају опште услове прописане законом, као и следеће посебне услове: да поседују средњу стручну спрему, IV степен - завршена средња медицинска школа, смер педијатријска
сестра - техничар или медицинска сестра - техничар, положен стручни
испит, лиценца за рад. Опис посла: спроводи негу болесника, брине се
о пријему, нези и отпусту болесника, даје терапију и прати болесника
на дијагностичке претраге, узима и шаље материјал на лабораторијске
анализе, ради и друге послове из свог делокруга а по налогу непосредног
руководиоца, учествује у сменском раду, за свој рад одговорна је непосредном руководиоцу, главној сестри Клинике и Института.

на Одељењу неонатологије, у Служби за интензивну
негу и терапију и неонатологију Стационара Клинике
за педијатрију, на одређено време до повратка
запослене са боловања, са пробним радом у трајању
од 1 месеца
УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају опште услове прописане законом, као и следеће посебне услове: да поседује средњу стручну спрему IV
степен -завршена средња медицинска школа, смер педијатријска сестра
- техничар или медицинска сестра - техничар; положен стручни испит;
лиценца за рад. Опис посла: спроводи негу болесника, брине се о пријему, нези и отпусту болесника, даје терапију и прати болесника на дијагностичке претраге, узима и шаље материјал на лабораторијске анализе,
ради и друге послове из свог делокруга а по налогу непосредног руководиоца, учествује у сменском раду, за свој рад одговорна је непосредном
руководиоцу, главној сестри Клинике и Института.
ОСТАЛО: Уз пријаву се подносе, у оригиналу или овереној копији, следећа документа: диплома о завршеној средњој медицинској школи, уверење о положеном стручном испиту, дозвола за рад - лиценца издата
од надлежне коморе или решење о упису у именик коморе, уверење да
се против кандидата не води кривични поступак (уверење суда, не старије од 6 месеци), уверење да кандидат није осуђиван (из полицијске
управе, не старије од 6 месеци), уверење о држављанству РС, извод из
матичне књиге рођених, фотокопија радне књижице, кратка биографија
(Curriculum Vitae, CV), са адресом, контакт телефоном, интернет адресом.
Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“. Приликом заснивања радног односа кандидат је дужан да достави лекарско уверење о здравственој способности за послове које ће
обављати. Кандидати који испуњавају услове из огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за
одлуку о пријему (претходно искуство у раду, просечна оцена у току школовања, додатно образовање или оспособљености, дужина трајања школовања...). Пријаве се предају у затвореној коверти, лично или поштом на
адресу Института, са назнаком: „Пријава на оглас за пријем једне медицинске сестре - техничара на Одељењу неонатологије”. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Медицинска сестра - техничар

на Одељењу за интензивну негу Службе за
интензивну негу и терапију и неонатологију
Стационара Клинике за педијатрију, на одређено
време до 30.09.2015.
УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају опште услове прописане законом, као и следеће посебне услове: да поседују средњу стручну спрему, IV степен -завршена средња медицинска школа, смер педијатријска
сестра - техничар или медицинска сестра - техничар, положен стручни
испит, лиценца за рад. Опис посла: спроводи негу болесника, брине се
о пријему, нези и отпусту болесника, даје терапију и прати болесника
на дијагностичке претраге, узима и шаље материјал на лабораторијске
анализе, ради и друге послове из свог делокруга а по налогу непосредног
руководиоца, учествује у сменском раду, за свој рад одговорна је непосредном руководиоцу, главној сестри Клинике и Института.
ОСТАЛО: Уз пријаву се подносе, у оригиналу или овереној копији, следећа документа: диплома о завршеној средњој медицинској школи, уверење о положеном стручном испиту, дозвола за рад - лиценца издата
од надлежне коморе или решење о упису у именик коморе, уверење да
се против кандидата не води кривични поступак (уверење суда, не старије од 6 месеци), уверење да кандидат није осуђиван (из полицијске
управе, не старије од 6 месеци), уверење о држављанству РС, извод из
матичне књиге рођених, фотокопија радне књижице (оверена), потврда
о запослењу у области здравствене заштите деце уколико је кандидат
има, кратка биографија (Curriculum Vitae, CV), са адресом, контакт телефоном, интернет адресом. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана
објављивања огласа у публикацији „Послови“. Приликом заснивања рад-
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Медицинска сестра - техничар

на Одељењу за патологију одојчета, у Служби
за одојче и мало дете Стационара Клинике за
педијатрију, на одређено време до повратка
запослене са боловања, са пробним радом у трајању
до 1 месеца

ОСТАЛО: Уз пријаву се подносе, у оригиналу или овереној копији, следећа документа: диплома о завршеној средњој медицинској школи, уверење о положеном стручном испиту, дозвола за рад - лиценца издата
од надлежне коморе или решење о упису у именик коморе, уверење да
се против кандидата не води кривични поступак (уверење суда, не старије од 6 месеци), уверење да кандидат није осуђиван (из полицијске
управе, не старије од 6 месеци), уверење о држављанству РС, извод из
матичне књиге рођених, фотокопија радне књижице (оверена), потврда
о запослењу у области здравствене заштите деце уколико је кандидат
има, кратка биографија (Curriculum Vitae, CV), са адресом, контакт телефоном, интернет адресом. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана
објављивања огласа у публикацији „Послови“. Приликом заснивања радног односа кандидат је дужан да достави лекарско уверење о здравственој способности за послове које ће обављати. Кандидати који испуњавају
услове из огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство у раду, просечна оцена у току школовања, додатно образовање или
оспособљености, дужина трајања школовања...). Пријаве се предају у
затвореној коверти, лично или поштом на адресу Института, са назнаком: „Пријава на оглас за пријем 1 медицинске сестре - техничара на
Одељењу за патологију одојчета”. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се разматрати.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ЦЕРЕБРАЛНУ ПАРАЛИЗУ И
РАЗВОЈНУ НЕУРОЛОГИЈУ

11000 Београд, Браће Јерковић 5
тел. 011/407-3661

Медицинска сестра - техничар

на одређено време по основу замене привремено
одсутног радника
УСЛОВИ: средња медицинска школа (IV степен) - општи или педијатријски
смер; положен стручни испит; радно искуство до 6 месеци. Кандидати
су обавезни да доставе писану пријаву на оглас са краћом биографијом.
Уз пријаву се подносе оверене фотокопије: дипломе о завршеној школи,
извода из матичне књиге рођених, уверења о држављанству, потврда да
се против лица не води судски поступак, доказ о радном искуству, уверење о положеном стручном испиту. Пријаве са потребном документацијом достављају се на адресу: Специјална болница за церебралну парализу и развојну неурологију - Правна служба, Београд, Сокобањска 17а.

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом

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

Mедицина / Саобраћај и везе / Грађевинарство и индустрија

ДОМ ЗА СТАРЕ „БАКА И ДЕКА“
11000 Београд, Бановићка 6
тел. 011/2992-117, 060/5464-310

Грађевинарство и индустрија

Медицинска сестра

“МИНГ КОВАЧНИЦА” АД НИШ

УСЛОВИ: Предност имају кандидати са лиценцом и искуством у раду са
старим лицима у дому. Примања по договору, сменски рад, пријава на
осигурање ако кандидат задовољи критеријуме установе.

Радник на ЦНЦ машини

2 извршиоца

Саобраћај и везе
„EXCELLENT CARGO“ DOO NOVI SAD

21000 Нови Сад, Родољуба Чолаковића 12/313
e-mail: exccargo@gmail.com

Возач међународног транспорта
УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме у било ком занимању, возачка
дозвола Б и Ц категорије, пробни рад 1 месец. Заинтересовани кандидати
могу се јавити лично на горенаведену адресу, радним данима од 08:00 до
16:00 часова. Рок за пријављивање на конкурс је до 25.09.2015. године.

„МГВ” ДОО

Ниш, Булевар цара Константина бб
Медијана
тел. 062/253-860
mgvdoo@open.telekom.rs

Возач теретног возила
2 извршиоца

УСЛОВИ: радно искуство минимум 12 месеца у међународном саобраћају,
поседовање возачке дозволе Ц и Е категорије, потврда да лице није
осуђивано. Конкурс је отворен до 01.10.2015. године. Заинтересовани кандидати могу да се јаве на горенаведени број телефона, особа за
контакт Владета Радосављевић или да доставе радне биографије путем
мејла.

18000 Ниш, Булевар 12. фебруар бб
e-mail: pravnik@mingbgd.com

на одређено време
10 извршилаца

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме машинске, техничке или електро струке, пожељно радно искуство на ЦНЦ машинама, рад у сменама;
пробни рад: 1 месец. Пријаве слати мејлом, на горенаведену адресу.

„YUKK-ZIPPLAST“ DOO

31210 Пожега, Годовички пут бб
тел. 031/3816-179

Инжењер припреме и одржавања
Опис послова: техничко - технолошка припрема производње, планско-превентивно одржавање опреме и објекта, текуће одржавање опреме.
УСЛОВИ: дипломирани инжењер машинства или дипломирани инжењер
машинства мастер, мастер и четворогодишње студије могу бити предност, искуство на наведеним пословима може бити предност, знање
енглеског језика може бити предност; добро знање рада на рачунару
и активан рад на програмима за цртање и моделирање, возачка дозвола Б категорије - активан возач, да није осуђиван нити под истрагом.
Предвиђена претходна провера радних способности. Радни однос је на
неодређено време, пробни рад 6 месеци.

Производња металног патент затварача
Опис послова: израда свих типова металног патент затварача, израда
и монтажа алата за производњу металног патент затварача, галванска
заштита металног патент затварача и других елемената, одржавање
машина и опреме.
УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме, машинске и металске струке
- металостругар, металобрусач, металоглодач, механичар, машинбравар
или металуршке струке - галванизер; неопходно радно искуство у струци.
Предвиђена претходна провера радних способности. Радни однос је на
неодређено време, пробни рад 6 месеци.

Производња металног патент затварача приправник
Опис послова: израда свих типова металног патент затварача, израда
и монтажа алата за производњу металног патент затварача, галванска
заштита металног патент затварача и других елемената;одржавање
машина и опреме
УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме, машинске и металске струке
- металостругар, металобрусач, металоглодач, механичар, машинбравар
или металуршке струке - галванизер. Предвиђена претходна провера
радних способности. Радни однос је на неодређено време, приправнички
стаж 6 месеци.
ОСТАЛО: Пријаве и CV са фотографијом и копијом доказа о стручној
спреми доставити електронским путем, закључно са 15.09.2015 године,
на e-mail: posao@zipplast.co.rs.

„SISTEM FIRE PROTECTION
SERVICES“ DOO BEOGRAD

Раковица - Београд, Патријарха Јоаникија 2а
тел. 011/3933-345
m.colic@sistemfps.rs

Сарадник за архитектонске послове
(Јуниор)

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

Кључне одговорности: учествује у координацији и изради идејних и главних пројеката за објекте, учествује у припреми пројектних задатака и
врши израду идејних решења за објекте, одговоран за примену прописа и правила пројектовања и припреме техничке документације у домену дизајн менаџмента, као и увођење и праћење актуелних стандарда
у свом домену деловања, ангажован на пословима отварања и реновирања објеката.
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Услови и квалификације: завршен архитектонски факултет, неопходно
радно искуство на пословима дизајна ентеријера од 1 године, лиценца за
пројектовање пожељна, познавање рада у AutoCAD програму на експертском нивоу, знање говорног и писаног енглеског језика на напредном
нивоу, знање рада у MS Office (Word, Excel, Power Point) на напредном
нивоу, пожељна возачка дозвола Б категорије. Пријаве се достављају
електронски, на адресу: m.colic@sistemfps.rs, до попуне. Јављање кандидата на контакт телефон: 011/3933-399, локал 110.

„ЕЛИНГ ПЛАН“ ДОО НОВИ САД

21000 Нови Сад, Булевар ослобођења 30а
тел. 064/199-3988
e-mail: sasa.r@elingplan.rs

Архитектонско пројектовање
УСЛОВИ: VI/1, VI/2 или VII/1 степен стручне спреме у занимању инжењер
грађевинарства, архитектонски пројектант или дипломирани инжењер
грађевинарства, основна информатичка обука, возачка дозвола Б категорије, лиценца 3 - одг. прој. архитект. пројеката, уређења простора и
инсталација, пробни рад 3 месеца, рад теренски, пожељно знање енглеског језика. Пријаве за запослење слати мејлом, на наведену и-мејл адресу. Рок за пријављивање на конкурс је до 26.09.2015. године.

Култура и информисање
ЗАВОД ЗА КУЛТУРУ
ВОЈВОЂАНСКИХ МАЂАРА
24400 Сента, Поштанска 18

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: завршено најмање високо образовање друштвеног смера
(доказ: оверена фотокопија дипломе), најмање 5 година радног искуства
у области културе и уметности (оверена фотокопија радне књижице),
високи степен знања мађарског језика (оверена фотокопија сведочанства из средње школе на мађарском наставном језику), потврда да се
против кандидат не води кривично-правни поступак и да није осуђиван
правоснажном пресудом суда; стручна биографија. Рок за пријаву на конкурс је 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве на конкурс са потребном документацијом доставити на горенаведену
адресу, са назнаком: „Конкурс за директора“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

МУЗЕЈ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА
24300 Бачка Топола, Маршала Тита 60

Кустос приправник

на одређено време од једне године
2 извршиоца
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да је држављанин
Републике Србије, VI степен или VII степен стручне спреме, филозофски
факултет (група за археологију), академија уметности (вајар), да се против њега не води кривични поступак, односно да није подигнута оптужница за кривична дела за која се гони по службеној дужности, знање
мађарског језика. Пријава на конкурс мора да садржи: име и презиме
кандидата, датум и место рођења, адресу становања, податке о образовању, податке о посебним областима знања. Докази који се прилажу уз
пријаву на конкурс су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге
рођених, диплома о стручној спреми у оригиналу или оверена фотокопија, доказ да кандидат није под истрагом, да се против њега не води
кривични поступак, односно да против њега није подигнута оптужница,
доказ да кандидат није осуђиван. Конкурс доставити на адресу: Музеј
Општине Бачка Топола, Бачка Топола, Маршала Тита 60, или лично. Рок
за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

Први
утисак је
најважнији,
будите
испред свих
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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 СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА
Благоја Паровића 156, 11000 Београд
тел. 011/3531-018

Ванредни - редовни професор предмета
Аналитика и дијагностика у спорту и
физичком васпитању, ужа научна област
Теорија и технологија спорта и физичког
васпитања
УСЛОВИ: Избор у звање ванредног професора врши се за период од 5
година, а избор у звање редовног професора на неодређено време. Кандидати треба да испуњавају услове из чл. 63, 64 и 65 Закона о високом
образовању РС и да имају завршен Факултет спорта и физичког васпитања. Потребна документација: молба, биографија - СV, списак објављених радова, фотокопије диплома: основне академске студије, мастер
(магистарске) студије, докторске студије, оригинал радови на увид. Рок
за пријаву је 15 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узимати у разматрање.

Доцент - ванредни професор предмета
Корективна гимнастика, ужа научна област
Општа моторика човека
УСЛОВИ: Избор у звање доцента и ванредног професора је на период
од 5 година. Кандидати треба да испуњавају услове из чл. 63, 64 и 65
Закона о високом образовању РС и да имају завршен Факултет спорта и
физичког васпитања. Потребна документација: молба, биографија - CV,
списак објављених радова, фотокопије диплома: основне академске студије, мастер (магистарске) студије, докторске студије, оригинал радови
на увид. Рок за пријаву је 15 дана од дана објављивања. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Доцент за предмет Теорија и моторика
пливања и ватерпола, ужа научна област
Теорија и технологија спорта и физичког
васпитања
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УСЛОВИ: Избор у звање доцента је на период од 5 година. Кандидати треба да испуњавају услове из чл. 63, 64 и 65 Закона о високом образовању
РС и да имају завршен Факултет спорта и физичког васпитања. Потребна документација: молба, биографија - CV, списак објављених радова,
фотокопије диплома: основне академске студије, мастер (магистарске)
студије, докторске студије, оригинал радови на увид. Рок за пријаву је 15
дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узимати у разматрање.

Асистент за предмет Функционална
анатомија, ужа научна област Медицинске
науке у спорту и физичком васпитању
УСЛОВИ: Избор у звање асистента врши се за период од 3 године. Кандидати треба да испуњавају услове из чл. 70 и 72 Закона о високом образовању РС и да имају завршен медицински факултет. Потребна документација: молба, биографија - CV, списак објављених радова, фотокопије
диплома: основне академске студије, мастер (магистарске) студије, уверење о уписаним докторским студијама, оригинал радови на увид. Рок за
пријаву је 15 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узимати у разматрање.

ОШ „ЈЕЛЕНА ЋЕТКОВИЋ“
11000 Београд, Врањска 26
тел. 011/2417-275, 2418-741

Професор хемије

са 90% радног времена, на одређено време до
коначности одлуке о избору кандидата по конкурсу/
преузимања запосленог са листе технолошких
вишкова
УСЛОВИ: 1) да кандидат има одговарајуће образовање: професор хемије
- 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. 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; 2) да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да
није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл.
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања;
4) држављанство Републике Србије; 5) знање језика на коме се остварује
образовно-васпитни рад. Докази о испуњености услова из тач. 1, 4 и 5
подносе се уз пријаву на конкурс, а доказ из тачке 2 пре закључења уговора о раду. Доказ из тачке 3 прибавља установа.

Професор енглеског језика

на одређено време преко 60 дана, ради замене
одсутне раднице
УСЛОВИ: 1) да кандидат има одговарајуће образовање: професор енглеског језика - 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. 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; 2) да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања; 4) држављанство Републике Србије; 5) знање језика на
коме се остварује образовно-васпитни рад. Докази о испуњености услова
из тач. 1, 4 и 5 подносе се уз пријаву на конкурс, а доказ из тачке 2 пре
закључења уговора о раду. Доказ из тачке 3 прибавља установа.

52/11, 55/13, 35/15, 68/15) и Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама.
Сви кандидати треба да испуњавају следеће услове: да имају одговарајуће образовање; психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; да нису осуђивани правоснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да имају држављанство Републике Србије;
да знају језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву
на конкурс кандидати треба да приложе: оверену фотокопију уверења о
држављанству, оверену фотокопију дипломе - уверења о стеченом одговарајућем образовању. Пријаве слати на адресу: Средња школа Барајево,
Светосавска 4а, тел. 011/8300-426. Рок за пријављивање на оглас је 8
дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узимати у разматрање.

ПРВА СПОРТСКА КОШАРКАШКА
ГИМНАЗИЈА „КОЛЕЏ“

11250 Београд - Железник, Стјепана Супанца 15а
тел. 011/2570-199, 2570-011

Психолог и наставник психологије

са 30% радног времена, на одређено време до
повратка привремено одсутног запосленог
УСЛОВИ: Уз пријаву приложити: биографију, уверење о држављанству РС, извод из матичне књиге рођених, оверену фотокопију дипломе. Кандидат треба да има одговарајуће високо образовање одређеног
занимања (професор психологије, дипломирани психолог, дипломирани
школски психолог - педагог, дипломирани психолог - мастер, мастер психолог), према Правилнику о врсти стручне спреме наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у гимназији. Рок за пријављивање је
15 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве, као
и документација која није у складу са наведеним, неће се узети у разматрање. Пријаве на конкурс слати на адресу: Прва спортска кошаркашка
гимназија „Колеџ“ - Београд, Стјепана Супанца 15а, 11250 Железник, Београд, office@koledz-beograd.edu.rs.

ПРВА СПОРТСКА КОШАРКАШКА
ГИМНАЗИЈА „КОЛЕЏ“

11250 Београд - Железник, Стјепана Супанца 15а
тел. 011/2570-199

Наставник грађанског васпитања

са 10% радног времена, на одређено време до
повратка привремено одсутног запосленог
УСЛОВИ: Уз пријаву приложити: биографију, уверење о држављанству
РС, извод из матичне књиге рођених, оверену фотокопију дипломе. Кандидат треба да има одговарајуће високо образовање одређеног занимања, према Правилнику о врсти стручне спреме наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у гимназији. Рок за пријављивање је
8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве, као
и документација која није у складу са наведеним, неће се узети у разматрање. Пријаве на конкурс слати на адресу: Прва спортска кошаркашка
гимназија „Колеџ“ - Београд, Стјепана Супанца 15а, 11250 Железник, Београд, office@koledz-beograd.edu.rs.

ОСТАЛО: Документа која треба доставити: пријава на конкурс са биографијом, копије дипломе, извода из матичне књиге рођених и уверења
о држављанству (не старије од 6 месеци - држављанство). Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узимати у разматрање.
Пријаве на конкурс са свим прилозима се подносе на наведену адресу.

СРЕДЊА ШКОЛА

Барајево, Светосавска 4а

Наставник српског језика и књижевности

на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге
детета, са 78% радног времена
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: да поседују одговарајуће образовање у складу са чланом 8 став 2 и 4 Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, број 72/09,
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КРИМИНАЛИСТИЧКО-ПОЛИЦИЈСКА АКАДЕМИЈА
11080 Земун, Цара Душана 196

СПОРТСКА ГИМНАЗИЈА
„КОЛЕЏ“

Наставник у звању доцента за ужу научну
област Организација полиције, наставни
предмет Полиција и друштво

11250 Београд - Железник, Стјепана Супанца15а
тел. 011/2570-199, 011/2570-011

УСЛОВИ: завршене основне студије - криминалистичко-полицијска академија, полицијска академија, правни факултет, војна академија и факултет безбедности, стечен научни назив доктора наука из одговарајуће научне области и способност за наставни рад.

УСЛОВИ: Уз пријаву приложити: биографију, уверење о држављанству
РС, извод из матичне књиге рођених, оверену фотокопију дипломе;
одговарајуће високо образовање одређеног занимања, према Правилнику о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних
наставника у гимназији. Рок за пријаву је 15 дана од дана објављивања
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и документација
која није у складу са наведеним, неће се узети у разматрање. Пријаве на
конкурс слати на адресу: Прва спортска кошаркашка гимназија „Колеџ“
Београд, Стјепана Супанца 15а, 11250 Железник; beograd.office@koledzbeograd.edu.rs.

на одређено време од 5 година

Наставник у звању наставника
криминалистичко-полицијских и
безбедоносних вештина
на одређено време од 4 године
2 извршиоца

УСЛОВИ: оспособљеност за рад, криминалистичко-полицијске и безбедносне вештине, стечено високо образовање - мастер, објављени стручни
радови у одговарајућој области и способност за наставни рад.

Сарадник у звању асистента за ужу научну
област Криминалистичка превенција,
наставни предмет Превенција криминала
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: завршене основне студије - криминалистичко-полицијска академија, полицијска академија, правни факултет или факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, студент докторских студија или
магистар наука коме је прихваћена тема докторске дисертације, који је
претходне нивое студија завршио са укупном просечном оценом осам и
који показује смисао за наставни рад.
ОСТАЛО: Кандидати поред општих услова треба да испуњавају и услове предвиђене одредбама Закона о високом образовању („Службени
гласник РС“, број 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15,
68/15) и Статута. Кандидат уз пријаву прилаже: биографију, уверење о
држављанству Републике Србије, извод из матичне књиге рођених, уверење да против кандидата није покренут кривични поступак, нити истрага
(не старије од шест месеци), диплому, односно уверење о високој стручној спреми, диплому или уверење о стеченом одговарајућем стручном,
академском односно научном називу, списак научних и стручних радова,
као и по један примерак тих радова. Пријаве са биографијом и траженим
доказима о стеченом образовању достављају се Криминалистичко-полицијској академији у року од 8 дана од дана објављивања овог конкурса,
на адресу Улица Цара Душана 196, Београд, 11080 Земун. Пријаве поднете по истеку рока и пријаве без потребних доказа неће се разматрати.

Наставник биологије
са 20% радног времена

ВИСОКА ГРАЂЕВИНСКО-ГЕОДЕТСКА ШКОЛА
11000 Београд, Хајдук Станкова 2
тел. 011/2422-178

Предавач струковних студија за ужу
научну област Геодезија и геоинфомације
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова треба да испуњавају и услове
предвиђене Законом о високом образовању, члан 63 став 2 и нормативним актима школе: завршен грађевински факултет, одсек за геодезију,
научни назив магистра техничких наука из области геодезије и способност за наставни рад. Уз пријаву приложити: биографију, списак радова
и оверене преписе свих диплома (факултета, магистратуре), на адресу:
Висока грађевинско-геодетска школа струковних студија, Хајдук Станкова 2, Београд.

ОШ „ИЛИЈА БИРЧАНИН“

11080 Земун Поље, Браће Крњешевац 2
тел. 011/3753-813

Наставник разредне наставе

на одређено време до повратка запосленог одсутног
преко 60 дана, за рад у продуженом боравку (први и
други разред)

Педагошки асистент

на одређено време до краја школске 2015/16.
године

Наставник разредне наставе

на одређено време до повратка запосленог са
неплаћеног одсуства, за рад у истуреном одељењу
„13. мај“

Наставник хемије

са 16 часова, односно 80% радног времена, на
одређено време до повратка запосленог одсутног
преко 60 дана

Пословни центри НСЗ
ПРВА
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УСЛОВИ: 1) одговарајућа стручна спрема у складу са Законом о основама
система образовања и васпитања (Сл. гласник РС“, 55/2014); 2) психичка,
физичка и здравствена способност за рад у школи; 3) да кандидат није
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела за која је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 6 месеци или није
правоснажном пресудом осуђен за кривична дела утврђена законом;
4) држављанство Републике Србије. Услови из тачке 2) се доказују пре
доношења одлуке о избору кандидата, а из тачке 3) приликом пријем у
радни однос. Уз пријаву на оглас кандидат треба да приложи: молбу са
кратким биографским подацима, оверено уверење о држављанству (не
старије од 6 месеци), оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној
спреми, уверење о положеној лиценци, уколико је кандидат има, доказ
о оствареним ЕПС бодовима у складу са Законом (односи се на све студенте, било да су студирали по старом или новом програму), извод из
матичне књиге рођених, копију радне књижице као доказ о раду на овим
пословима. Молбе се подносе на горенаведену адресу. Рок за пријављивање на оглас је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће узети у разматрање.
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ПРВА ПРИВАТНА
УГОСТИТЕЉСКО-ТУРИСТИЧКА ШКОЛА
11000 Београд, Митрополита Петра 8

Наставник француског језика

на одређено време до 30.06.2016. године, за 4 часа
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, професор, односно дипломирани
филолог за француски језик и књижевност.

Наставник филозофије

на одређено време до 30.06.2016. године, за 2 часа
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, професор филозофије, дипломирани филозоф.

Наставник куварства са практичном
наставом

на одређено време до 30.06.2016. године, са 9 часова
2 извршиоца
УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, виши стручни радник технологије
куварства, виши угоститељ са претходно стеченим четворогодишњим
образовањем за занимање: техничар кулинар или кувар, гастролог, виши
стручни радник - комерцијалист угоститељства.

Наставник хигијене

на одређено време до 30.06.2016. године, за 2 часа
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор медицине.
ОСТАЛО: За наведена радна места предвиђено је најмање три године
радног искуства и положен стручни испит. Уз пријаву кандидат је дужан
да поднесе: биографију и оверену фотокопију дипломе о стеченом степену стручности. Кандидати који уђу у ужи избор дужни су да доставе
следећа документа: уверење о држављанству, извод из матичне књиге
рођених, уверење о здравственој способности, уверење да нису осуђивани за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци,
односно за кривично дело које их чини неподобним за рад у школи. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања.

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

Сарадник у настави за ужу стручну област
Електроника и телекомуникације - на
одређено време од 1 године или асистент
за ужу стручну област Електроника и
телекомуникације - на одређено време од
3 године
УСЛОВИ: Услови за избор у звање сарадника у настави су: завршене
основне студије из одговарајуће уже научне, односно стручне области,
са најмањом постигнутом просечном оценом 8, уписане дипломске академске (мастер) или специјалистичке студије из одговарајуће уже научне, односно стручне области; добро познавање оперативних система
Windows и Linux; добро познавање програмирања за потребе телекомуникација и/или електронике, склоност и способност за наставни и педагошки рад. Услови за избор у звање асистента су: уписане докторске студије из одговарајуће уже научне области, уз претходно завршене нивое
студија са најмањом постигнутом укупном просечном оценом 8, добро
познавање оперативних система Windows и Linux; добро познавање програмирања за потребе телекомуникација и/или електронике; склоност и
способност за наставни и педагошки рад. Конкурс је отворен до попуне
једног од наведених сарадничких радних места.

Сарадник у настави, асистент, сарадник у
лабораторији, сарадник практичне наставе
за ужу стручну област Рачунарство и
информатика
на одређено време, сходно Закону о високом
образовању и Статуту Високе школе електротехнике
и рачунарства струковних студија
4 извршиоца

УСЛОВИ: Услови за избор у звање сарадника у настави су: завршене
основне студије из одговарајуће уже научне, односно стручне области,
са најмањом постигнутом просечном оценом 8, уписане дипломске ака-
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демске (мастер) или специјалистичке студије из одговарајуће уже научне,
односно стручне области, склоност и способност за наставни и педагошки
рад. Услови за избор у звање асистента су: уписане докторске студије из
одговарајуће уже научне области, уз претходно завршене нивое студија
са најмањом постигнутом укупном просечном оценом 8, склоност и способност за наставни и педагошки рад. Услови за избор у звање сарадника у лабораторији су: завршене дипломске академске (мастер) студије, односно са њима изједначен степен студија сходно чл 127 Закона
о високом образовању, из уже научне области; склоност и способност за
наставни и педагошки рад. Услови за избор у звање сарадника практичне
наставе су: завршене струковне студије другог степена (специјалистичке струковне студије) из одговарајуће уже стручне области; склоност и
способност за наставни и педагошки рад. Конкурс је отворен до попуне
радних места.
ОСТАЛО: Пријаве на конкурс се могу предати лично или послати путем
поште, на адресу: Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија, Војводе Степе 283, Београд. У пријави обавезно навести на
које сарадничко звање и студијски програм се односи пријава. обавезно
послати: Curriculum vitae(CV); оверене фотокопије високошколске исправе (дипломе, уверења о дипломирању) о завршеном одговарајућем степену студија, сходно позицији за коју конкуришете, а у којима је исказана
просечна оцена.

СРЕДЊА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
„МИЛУТИН МИЛАНКОВИЋ“
Београд, Црнотравска 27
тел. 011/3530-600, 3530-617

Наставник за групу стручних предмета
за образовни профил физиотерапеутски
техничар
са 80% радног времена

Наставник за групу стручних предмета за
образовни профил фармацеутски техничар
са 15% радног времена

Наставник хирургије са негом
са 10% радног времена

Наставник интерне медицине са негом
са 10% радног времена

Наставник неуропсихијатрије са негом
са 10% радног времена

Наставник гинекологије и акушерства са
негом
са 10% радног времена

Наставник инфектологије са негом
са 10% радног времена

Наставник хигијене са негом
са 10% радног времена

Наставник педијатрије са негом
са 10% радног времена

Наставник географије
са 10% радног времена

Наставник медицинске биохемије
са 10% радног времена

Наставник физике

са 50% радног времена

Наставник прве помоћи
са 10% радног времена

УСЛОВИ: Послове наставника могу обављати лица која испуњавају услове из члана 8 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, 55/2013) и Правилника о врсти стручне спреме наставника у стручним школама („Сл. гласник - Просветни гласник“, 6/2014). Уз
пријаву кандидати су дужни да поднесу: основне биографске податке,
оверен препис дипломе о завршеном факултету, оверен препис уверења
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о положеном стручном испиту - лиценца за наставника, потврду да имају
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, прилоге којима доказују своје
стручне и друге квалитете, препоруке и слично, уверење о држављанству
РС, извод из матичне књиге рођених, уверење о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са ученицима, уверење да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 3 месеца,
односно за кривична дела утврђена законом која га чине неподобним за
обављање послова у школи. Пробни рад траје до 6 месеци. Пријаве на
оглас достављају се у року од 5 дана од дана објављивања. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Контакт особа: Горан
Ђокић, секретар, sekretar@mmilankovic.edu.rs; тел. 011/3530-617.

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

Васпитач

за рад у селима, на одређено време преко 60 дана,
а најдуже до завршетка реализације припремногпредшколског програма у школској - радној
2015/2016. години, са 75% радног времена
4 извршиоца
УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, завршена педагошка академија за
образовање васпитача, васпитач предшколског васпитања и образовања.

Спремачица

на одређено време преко 60 дана, а најдуже до
завршетка школске 2015/2016. године, односно до
31.08.2016. године, са пуним радним временом од 40
сати недељно
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена осмогодишња школа, са или
без радног искуства.

Сервирка

на одређено време преко 60 дана, а најдуже до
завршетка школске 2015/2016. године, односно до
31.08.2016. године, са пуним радним временом од 40
сати недељно
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена осмогодишња школа, са или
без радног искуства.

Сервирка - спремачица

на одређено време преко 60 дана, а најдуже до
завршетка школске 2015/2016. године, односно
до 31.08.2016. године, са 63% радног времена (25
часова недељно), у селу Вирине
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена осмогодишња школа, са или
без радног искуства. Поред наведених услова, кандидат треба да испуњава услове из чл. 120 ст. 1 тачке 1, 2, 3, 4 и 5 Закона о основама система
образовања и васпитања.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: оверен препис/фотокопију сведочанства о завршеној основној школи, уверење о
држављанству, уверење да је положио испит из српског језика са одговарајућом методиком по програму одговарајуће високошколске установе
(подноси кандидат који није стекао одговарајуће образовање 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 дужности. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана
од дана објављивања огласа. Неблаговремене, неразумљиве и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање. За детаљније информације обратити
се на број: 035/8472-163. Пријаве са потребном документацијом слати на
адресу Предшколске установе „Дечја Радост“ из Ћуприје, Брегалничка бб,
35230 Ћуприја или предати лично.

Посао се не чека,
посао се тражи
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ОШ „ЂУРА ЈАКШИЋ”
35212 Плажане

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: да је кандидат држављанин Републике Србије; да поседује
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, односно високо образовање
на основним студијама у трајању од најмање четри године, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године), за
наставника, педагога или психолога, и то за рад у основној школи; да није
осуђиван/а правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл.
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања;
да има општу здравствену способност, тј. да кандидат поседује психичку;
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да има
положен испит, тј. лиценцу, за наставника, односно стручног сарадника;
положен испит за директора установе; најмање пет година радног искуства на пословима у области образовања и васпитања после стеченог
одговарајућег образовања; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: уверење о држављанству (не старије од 6 месеци) или извод из
матичне књиге рођених, оверен препис или оверена фотокопија дипломе о стеченом одговарајућем образовању, извод из казнене евиденције
МУП-а да кандидат није осуђиван (прибавља послодавац), лекарско
уверење о поседовању опште здравствене способности, тј. да кандидат
поседује психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима (услов се доказује пре закључења уговора о раду), оверен
препис или оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту,
односно испиту за лиценцу, потврда о радном стажу у области образовања и васпитања, радна биографија, оквирни план рада за време мандата, доказ о знању језика на којем се изводи образовно-васпитни рад у
школи (уколико одговарајуће образовање није стечено на том језику).
Напомена: у разматрање ће бити узете и пријаве кандидата који не приложе доказ да су положили испит за директора установе. Директор школе се именује на период од четри године. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати (благовременом пријавом сматра се пријава
која је непосредно предата школи пре истека рока утврђеног у конкурсу
или је пре истека рока предата пошти и облику препоручене пошиљке, а
потпуном се сматра пријава која садржи све прилоге који се захтевају у
конкурсу). Извод из казнене евиденције прибавља установа. Пријаве са
доказима о испуњености услова конкурса слати на адресу: Основна школа „Ђура Јакшић”, 35212 Плажане, са назнаком: „Конкурс за директора
школе“ или поднети лично секретару школе. Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објаве конкурса у публикацији „Послови”. Рок за
доношење одлуке о избору кандидата је најкасније у року од 60 дана од
истека рока за подношење пријава на конкурс. Додатне информације о
конкурсу кандидати могу добити од секретара школе, на број телефона:
035/8631-022 или слањем поруке на и-мејл адресу школе: skolaplazane@
ptt.rs, од 08 до 12 часова, сваког радног дана.

КОСОВСК А МИТРОВИЦ А
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ШАРСКО ЛАНЕ”
38236 Штрпце
тел. 0290/71-193

Вешерка

на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства и одсуства ради неге детета
УСЛОВИ: I степен стручне спреме (основна школа); држављанство Републике Србије; неосуђиваност правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; уверење о здравственом стању. Рок за пријављивање
кандидата је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Уз пријаву на конкурс
кандидати за наведена радна места прилажу следеће: захтев (кратка
биографија), извод из матичне књиге рођених (оверен препис или оверена фотокопија), уверење о држављанству, сведочанство основне школе
(оверен препис или оверена фотокопија), уверење да нису под истрагом,
лекарско уверење. Одлуку о избору кандидата директор ће донети у року
од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава. Захтеве - пријаве са доказима о испуњености услова слати на горенаведену адресу, са
назнаком: „Пријава на конкурс”. Ближе информације о конкурсу могу се
добити код секретара ПУ „Шарско лане” и путем телефона: 0290/71-193.
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К РА Г У Ј Е В А Ц
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
34000 Крагујевац, Јована Цвијића 1
тел. 034/306-500

Сарадник у настави за ужу научну област
Историја државе и права
на одређено време 1 година

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани правник, са условима из чл. 71 Закона о високом образовању и чл. 127 Статута Правног
факултета у Крагујевцу. Други општи и посебни услови прописани су
чланом 62 ст. 3 Закона о високом образовању, Статутом и другим актима Правног факултета у Крагујевцу. Пријаве са доказима о испуњености
услова конкурса слати на горенаведену адресу факултета. Рок за пријаву
је 8 дана.

КРУШЕВАЦ
ШОСО „ВЕСЕЛИН НИКОЛИЋ“

37000 Крушевац, Луке Ивановића 17
тел. 037/446-700

Наставник разредне наставе

на одређено време до повратка одсутног запосленог
УСЛОВИ: одговарајуће образовање за рад са децом ментално ометеном у
развоју - олигофренолошки смер, и то: високо образовање на студијама
другог степена, у складу са Законом о високом образовању, почев од 10.
септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од најмање
4 године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; образовање из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након
дипломорања у складу са чл. 8 став 4 и 5 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 72/09, 52/11, 55/13); да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања; да је држављанин Републике Србије; да зна језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс кандидат је
дужан да достави доказе о испуњавању услова: о одговарајућем образовању (оверења фотокопија дипломе о одговарајућем образовању и
оверена фотокопија доказа о образовању из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина) и доказ о држављанству Републике Србије
(оверена фотокопија уверења). Доказ да знају језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад у обавези су да доставе кандидати које одговарајуће образовање нису стекли на српском језику. Доказ о поседовању
психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) подноси се пре закључења уговора о раду.
Доказ о неосуђиваности прибавља школа. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати. Пријаве са потребном документацијом слати
на наведену адресу.

ЛЕСКОВАЦ
ОШ „КАРАЂОРЂЕ ПЕТРОВИЋ“
Село Крушевица, 16210 Власотинце
тел. 016/975-458

ком језику; потврда, уверење као и други документ којим се доказује да
је испит из српског језика положен по програму одговарајуће високошколске установе), доказ о положеном испиту за директора обезбедиће
се након доношења одговарајућег подзаконског акта министра просвете
(изабрани директор који нема положен испит за директора дужан је да га
положи у року од годину дана од дана ступања на дужност), доказ да се
против кандидата не води истрага (од надлежног суда), доказ о неосуђиваности (од надлежне полицијске управе - прибавља школа), доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности (лекарско уверење изабрани кандидат подноси пре закључења уговора о раду). Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. По завршетку конкурса
документација се не враћа кандидатима. Рок за подношење пријава је 15
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве се подносе препорученом поштом, на адресу школе, са назнаком: „За конкурс за
директора“.

НИШ
ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“

18226 Алексиначки Рудник, Трг рудара бб

Педагошки асистент

на одређено време до 31.08.2016. године
УСЛОВИ: завршена средња школа и програм обуке за педагошке асистенте (уводни модул); психичка, физичка и здравствена способност за рад са
децом и ученицима; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања (доказ прибавља школа по службеној дужности), држављанство Републике Србије, знање језика на ком се
обавља васпитно-образовни рад (доказ су у обавези да доставе само они
кандидати који одговарајуће образовање нису стекли на српском језику).

Андрагошки асистент

на одређено време до 31.08.2016. године
УСЛОВИ: завршена средња школа, савладан Интегрални програм обуке
за остваривање функционалног основног образовања одраслих за андрагошког асистента; психичка, физичка и здравствена способност за рад са
децом и ученицима; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања (доказ прибавља школа по службеној дужности); држављанство Републике Србије; знање језика на ком се
обавља васпитно-образовни рад (доказ су у обавези да доставе само они
кандидати који одговарајуће образовање нису стекли на српском језику).
ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву треба да доставе: оверену фотокопију
дипломе о стеченом образовању, доказ о завршеном/савладаном програму обуке за педагошког, односно андрагошког асистента, уверење о
држављанству РС (не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених. Уколико кандидат није стекао одговарајуће образовање на српском
језику, подноси доказ да је положио испит из српског језика по програму одговарајуће школске установе. Проверу психофизичких способности
кандидата који испуњавају све услове конкурса, а који су се благовремено и са потпуном документацијом пријавили на конкурс и који уђу у ужи
избор, извршиће Национална служба за запошљавање у Нишу, применом
стандардизованих поступака. Уверење о здравственој способности доставља само изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду. Конкурсна документација се не враћа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узимати у разматрање.

Директор

ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА

на мандатни период од 4 године

18000 Ниш, Чарнојевића 10а

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидат
треба да испуњава и следеће услове: одговарајуће високо образовање
на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке
академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису
који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године или
на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, за
наставника основне школе и подручје рада, за педагога и психолога; психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима;
да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије; познавање језика на ком се остварује образовно-васпитни рад; дозвола за рад, обука и положен испит
за директора установе и најмање пет година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања.
Уз пријаву на конкурс, као доказе о испуњености услова приложити: оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању,
уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци),
извод из матичне књиге рођених (не старије од 6 месеци), оверен препис
или оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односно
испиту за лиценцу, потврду о радном искуству у области образовања и
васпитања, краћу биографију и оквирни план рада за време мандата,
доказ о познавању српског језика, као језика на ком се остварује образовно-васпитни рад (уколико кандидат није стекао образовање на српс-

Наставник у звању ванредног или
редовног професора за ужу научну област
Научне дисциплине у спорту и физичком
васпитању, предмет: Атлетика

Бесплатна публикација о запошљавању

УСЛОВИ: Услови за заснивање радног односа и стицање звања наставника прописани су чл. 64 и 65 Закона о високом образовању, чл. 120
Статута Универзитета у Нишу и чл. 100 и 101 Статута Факултета спорта
и физичког васпитања у Нишу: у звање ванредног професора може бити
изабрано лице које поред услова за звање доцента има више научних
радова од значаја за развој науке у ужој научној области, објављених у
међународним или водећим домаћим часописима, са рецензијама, оригинално стручно остварење, односно руковођење или учешће у научним пројектима, објављен уџбеник, односно објављену монографију или
практикум за ужу научну област за коју се бира и више радова саопштених на међународним или домаћим научним скуповима, у звање редовног професора може бити изабрано лице које поред услова за избор за
звање ванредног професора има већи број научних радова који утичу
на развој научне мисли у ужој области, објављених у међународним или
водећим домаћим часописима, са рецензијама, већи број научних радова
и саопштења изнетих на међународним или домаћим научним скуповима,
објављен уџбеник, монографију или оригинално стручно остварење, ост-
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варене резултате у развоју научно - наставног подмлатка на факултету,
учешће у завршним радовима на специјалистичким и мастер студијама, а
посебно менторство у магистарским тезама или докторским дисертацијама, као и учешће у комисијама за оцену и одбрану магистарских теза и
докторских дисертација. Уз пријаву доставити: биографске податке, препис дипломе о стеченом научном називу доктора наука, списак радова са
библиографским подацима, као и саме радове. Рок за пријаву: 15 дана.

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

Наставник у звању доцента за ужу научну
област Ботаника
на Департману за биологију и екологију, на
одређено време од 60 месеци

УСЛОВИ: доктор наука - биолошке науке или доктор наука - еколошке
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 СА Д
ОСНОВНА ШКОЛА
“ВУК КАРАЏИЋ”

21420 Бач, Школска 1
тел/факс: 021/771-224, 021/771-207

Наставник немачког језика

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана, са 40% радног времена

Наставник техничког образовања

са 80% радног времена, на одређено време ради
замене одсутног запосленог преко 60 дана - замена
запосленог коме мирује радни однос због обављања
дужности директора школе, за време првог изборног
периода
УСЛОВИ: одговарајуће образовање; психичка, физичка и здравствена
способност за рад са децом и ученицима; да лице није осуђивано правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство
Републике Србије; знање језика на ком се остварује образовно-васпитни рад. Одговарајућим образовањем сматра се 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. Кандидат мора имати 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.
Кандидат који је у току студија положио испите из педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се
да има образовање из претходног става ове тачке. Кандидати треба да
испуњавају и посебне услове услове у погледу степена и врсте образовања прописане Правилником о степену и врсти образовања наставника
и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012 и 15/2013); чланом 3 тачка 13 Правилника
прописано је да наставу и друге облике образовно-васпитног рада у предметној настави може да изводи лице које је стекло високо образовање,
и то: техничко и информатичко образовање: професор техничког образовања, професор технике, професор технике и информатике, професор
информатике и техничког образовања, професор техничког образовања
и машинства, професор технике и машинства, професор машинства,
професор електротехнике, професор техничког образовања и техничког
цртања, професор техничког образовања и физике, професор физике и
основа технике, професор техничког образовања и хемије, дипломира-

УСЛОВИ: одговарајуће образовање; психичка, физичка и здравствена
способност за рад са децом и ученицима; да лице није осуђивано правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство
Републике Србије; знање језика на ком се остварује образовно-васпитни
рад. Одговарајућим образовањем сматра се 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. Кандидат
мора имати 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. Кандидат који је у току студија положио испите из педагогије и психологије или
је положио стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има
образовање из претходног става ове тачке. Кандидати треба да испуњавају и посебне услове у погледу степена и врсте образовања прописане Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадникау основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник”,
бр. 11/2012 и 15/2013), чланом 3 тачка 3 Правилника прописано је да
наставу и друге облике образовно-васпитног рада у предметној настави
може да изводи лице које је стекло високо образовање, и то: немачки
језик: професор, односно дипломирани филолог за немачки језик и књижевност, мастер филолог (студијски програм или главни предмет/профил
немачки језик), мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет/профил немачки језик).
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс са кратком биографијом поднети оригинале или оверене фотокопије следећих докумената: диплому или уверење о стеченом одговарајућем образовању, уверење о држављанству
(не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених, уколико кандидат није стекао средње, више или високо образовање на српском језику у обавези је да достави доказ да је положио испит из српског језика
по програму одговарајуће високошколске установе, доказ о поседовању
образовања из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стеченом на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са
Европским системом преноса бодова - издат од стране одговарајуће високошколске установе, односно уверење или други одговарајући документ
о положеном испиту из педагогије и психологије у току студија или доказ
о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу. Лекарско
уверење подноси се пре закључења уговора о раду, а психолошку процену способности за рад са децом и ученицима врши надлежна служба
за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака, док
извод из казнене евиденције прибавља школа по службеној дужности.
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање, као ни копије
докумената које нису оверене од стране надлежног органа. Пријаве слати
на адресу школе: Основна школа „Вук Караџић”, Школска 1, 21420 Бач, са
назнаком: „За конкурс”. Контакт телефон: 021/771-224.
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ни педагог за физику и општетехничко образовање ОТО, дипломирани
професор физике и основа технике за основну школу, професор физике и основа технике за основну школу, професор техничког образовања
и васпитања, професор техничког васпитања и образовања, професор
политехничког образовања и васпитања, професор политехничког васпитања и образовања, професор политехничког образовања, професор
технике и графичких комуникација, професор производно-техничког
образовања, дипломирани педагог за техничко образовање, дипломирани педагог за физику и основе технике, професор основа технике и производње, професор политехнике, професор технике и медијатекарства,
професор техничког образовања и медијатекар, дипломирани физичар
- професор физике и основа технике за основну школу - мастер, дипломирани професор физике и основа технике за основну школу - мастер,
дипломирани професор технике и информатике - мастер, дипломирани
професор технике - мастер, мастер професор технике и информатике,
мастер професор информатике и технике, професор основа технике и
информатике. Наставу из предмета одређених у ставу 1 овог члана могу
да изводе и лица која су завршила двопредметне студије на факултету,
ако су на том факултету савладала програм из тих предмета у трајању
од осам семестара.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс са кратком биографијом поднети оригинале или оверене фотокопије следећих докумената: диплому или уверење о стеченом одговарајућем образовању, уверење о држављанству
(не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених, уколико кандидат није стекао средње, више или високо образовање на српском језику у обавези је да достави доказ да је положио испит из српског језика
по програму одговарајуће високошколске установе, доказ о поседовању
образовања из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стеченом на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са
Европским системом преноса бодова - издат од стране одговарајуће високошколске установе, односно уверење или други одговарајући документ
о положеном испиту из педагогије и психологије у току студија или доказ
о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу. Лекарско
уверење подноси се пре закључења уговора о раду, а психолошку процену способности за рад са децом и ученицима врши надлежна служба
за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака, док
извод из казнене евиденције прибавља школа по службеној дужности.
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање, као ни копије
докумената које нису оверене од стране надлежног органа. Пријаве слати
на адресу школе: Основна школа „Вук Караџић”, Школска 1, 21420 Бач, са
назнаком: „За конкурс”. Контакт телефон: 021/771-224.

ОСНОВНА ШКОЛА „АЛЕКСА ШАНТИЋ“
21426 Вајска, Маршала Тита 33

Наставник техничког и информатичког
образовања и информатике и рачунарства

у другом циклусу основног образовања и васпитања,
на одређено време до повратка радника који је
именован на место директора школе
УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посла наставника техничког
и информатичког образовања и информатике и рачунарства у другом
циклусу основног образовања и васпитања, може бити примљен кандидат који испуњава следеће услове: поседовање одговарајућег образовања у складу са Законом и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи; поседовање
психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима; поседовање држављанства Републике Србије; неосуђиваност правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања; знање језика на
којем се изводи образовно-васпитни рад; извршена психолошка процена способности за рад са децом и ученицима, у складу са законом. Рок
за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса
у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање. Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи:
доказ о држављанству Републике Србије (уверење о држављанству или
извод из матичне књиге рођених), оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, доказ о поседовању
образовања из психолошких, педагошких и методичких дисциплина (кандидати за послове наставника и стручних сарадника, при чему се сматра
да наставник и стручни сарадник који је у току студија положио испите
из педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно испит
за лиценцу, има образовање из наведених дисциплина), оверен препис
или оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односно
испиту за лиценцу (осим за приправнике и друга лица која могу засновати
радни однос без положеног одговарајућег испита), доказ о знању језика
на којем се остварује образовно-васпитни рад (осим кандидата који су
одговарајуће образовање стекли на том језику, пошто се сматра да они
познају језик на којем се изводи образовно-васпитни рад). Одлуку о избору кандидата директор ће донети у року од осам дана од дана добијања
резултата психолошке процене способности за рад са децом и ученицима. Пријаве послати на адресу: Основна школа „Алекса Шантић”, Маршала Тита 33, 21426 Вајска. Ближе информације о конкурсу могу се добити
код секретара школе и путем телефона: 021/775-873.

Бесплатна публикација о запошљавању

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
21000 Нови Сад, Школска 1
тел. 021/4892-506

Предавач за ужу стручну област
Примењена уметност и дизајн
на одређено време 5 година

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду и Законом о
високом образовању, кандидати морају да имају завршен факултет, и то:
академију уметности, магистратуру и најмање пет референци из области
уметности. Пријаве слати на наведену адресу. Конкурс је отворен 8 дана
од дана објављивања у публикацији “Послови”.

ПАНЧЕВО
ОШ „СВЕТИ САВА“

26000 Панчево, Војвођанска бб
тел/факс: 013/318-859, 331-380
e-mail: svsavapancevo@sbb.rs

Наставник математике

на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства, са 78% норме
УСЛОВИ: прописани чл. 8, 120 и 132 Закона о основама система образовања и васпитања. Посебни услови: прописани чланом 3 Правилника о
степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012 и 15/2013).
Пријаве слати на адресу: ОШ „Свети Сава“ Панчево, Војвођанска бб, у
року од 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“, са назнаком: „За конкурс“. Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе,
уверење о држављанству (не старије од 6 месеци, оригинал или оверена фотокопија), извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена
копија). Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА „САВА ВЕЉКОВИЋ“
26354 Добрица, Светог Саве 408

Наставник физике

са 20% радног времена, на одређено време до
повратка запосленог са дужности директора школе у
првом мандату
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да има одговарајуће образовање сходно члану 8 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр.
72/09, 52/11 и 55/13) и сходно Правилнику о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник
РС”, бр. 11/2012 и 15/2013); поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство
Републике Србије; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад. Кандидати уз пријаву на конкурс треба да доставе, у оригиналу или
овереним фотокопијама, које нису старије од 6 месеци: доказ о стеченом
одговарајућем образовању, извод из матичне књиге рођених на новом
трајном обрасцу, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци),
радну биографију. Лекарско уверење о поседовању физичке, психичке
и здравствене способности за рад са децом и ученицима (не старије од 6
месеци) тражиће се накнадно за кандидата који буде изабран. Доказ да
кандидат није осуђиван за горепоменута кривична дела прибавља установа, након доношења одлуке о избору. Пријаву са потребним доказима
да испуњава услове објављене овим конкурсом, кандидат треба у року
од 8 дана од дана објављивања конкурса да достави на адресу: Основна
школа ,,Сава Вељковић”, 26354 Добрица, Светог Саве 408, препорученом
пошиљком или преда лично у секретаријату школе. Ближа обавештења у
вези са конкурсом могу се добити у школи. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати. Документација се неће враћати кандидатима
који су се пријавили на конкурс.

Секретар школе

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: звање дипломирани правник - мастер или дипломирани правник који је стекао образовање
на основним студијама у трајању од најмање четири године на правном
факултету државног универзитета, предност - Универзитет у Београду,
положен стручни испит за секретара установе, правосудни испит или
стручни испит за рад у органима државне управе, 5 година радног искуства на пословима секретара у образовним установама; поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима;
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да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати уз пријаву на конкурс треба да
доставе, у оригиналу или овереним фотокопијама, које нису старије од 6
месеци: доказ о стеченом одговарајућем образовању, доказ о положеном
стручном испиту за секретара установе, положеном правосудном испиту
или положеном стручном испиту за рад у државној установи, потврду о
радном искуству (оригинал), извод из матичне књиге рођених на новом
трајном обрасцу, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци),
радну биографију. Лекарско уверење о поседовању физичке, психичке
и здравствене способности за рад са децом и ученицима (не старије од 6
месеци) тражиће се накнадно за кандидата који буде изабран. Доказ да
кандидат није осуђиван за горепоменута кривична дела прибавља установа, након доношења одлуке о избору. Пријаву са потребним доказима
да испуњава услове објављене овим конкурсом, кандидат треба у року
од 8 дана од дана објављивања конкурса да достави на адресу: Основна
школа ,,Сава Вељковић”, 26354 Добрица, Светог Саве 408, препорученом
пошиљком или преда лично у секретаријату школе. Ближа обавештења у
вези са конкурсом могу се добити у школи. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати. Документација се неће враћати кандидатима
који су се пријавили на конкурс.

ПИРОТ
ОШ „ДУШАН РАДОВИЋ“

18300 Пирот, Занатлијска бб
тел. 010/312-435, 312-441
e-mail: pidradovic@open.telekom.rs

Наставник историје

на одређено време до повратка запослене са
продиљског одсуства, са непуним радним временом
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених у члану 24 Закона о раду и
чл. 8 и 120 Закона о основама система образовања и васпитања, кандидат треба да има: одговарајуће образовање (стечено на студијама другог степена - мастер академске 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); психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство
Републике Србије; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад. Кандидати треба да испуњавају и посебне услове из Правилника о
врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи: професор историје, професор историје и географије, дипломирани
историчар - мастер историчар, дипломирани историчар мастер. Пријава са доказима о испуњавању услова подноси се на адресу: ОШ „Душан
Радовић“, Занатлијска бб, 18300 Пирот или у просторијама секретаријата
школе, у року од 8 дана од објављивања овог конкурса. Уз пријаву кандидати подносе: оверен препис дипломе, уверење о држављанству, извод
из матичне књиге рођених.

ОШ „ДОБРИНКА БОГДАНОВИЋ“
18332 Стрелац
тел. 010/375-186

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке
струковне студије), по пропису који уређује високо образовање почев од
10. септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до
10. септембра 2005. године; лице које испуњава услове за наставника,
за педагога и психолога, има дозволу за рад, обуку и положен испит за
директора установе (изабрани кандидат ће бити у обавези да у законском року положи испит за директора школе) и најмање 5 година рада у
установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег високог образовања; да кандидат има има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство
Републике Србије; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад. 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), потврда о раду у области образовања, уверење да се
против кандидата не води судски поступак, уверење о држављанству,
извод из матичне књиге рођених, лекарско уверење да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, остала
документа која могу послужити приликом доношења одлуке о избору.
Школа прибавља уверење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 ст. 1 тач. 3 Закона о основа-
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ма система образовања и васпитања. Рок за пријављивање кандидата
је 8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати. Пријаве се достављају на адресу: Основна
школа “Добринка Богдановић”, 18332 Стрелац. Ближа обавештења могу
се добити у секретаријату школе, тел. 010/375-186.

ПРОКУПЉЕ
ОШ „РАТКО ПАВЛОВИЋ ЋИЋКО“
18400 Прокупље, Милоша Обилића 19
тел. 027/329-607

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: стечено одговарајуће високо образовање (чл. 8 став 2 Закона о основама образовања и васпитања), 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“, 76/05, 100/07 - аутетнично
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; најмање 5
година рада на пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања. Уз пријаву и доказ о завршеном образовању кандидати треба да доставе: уверење о држављанству, извод из матичне
књиге рођених, уверење да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (прибавља установа пре закључења
уговора о раду), доказ да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања. Рок за пријаву је 15 дана од дана објављивања.
Пријаве слати на адресу школе или доставити лично, радним даном до
14 сати.

ВРШАЦ
ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“

26300 Вршац, Дворска 17-19
тел. 013/831-701

Наставник енглеског језика

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана, са 70% радног времена
УСЛОВИ: 1. да је лице 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. 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, у
складу са законом и одговарајући степен и врста образовања, у складу
са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи; 2. психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима; 3. да није осуђивано правноснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања; 4. држављанство Републике
Србије; 5. знање језика на коме се остварује образовно-васпитни рад.
Кандидат мора да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија
или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у
установи, у складу са Европским системом преноса бодова. Кандидат који
је у току студија положио испите из педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има образовање из 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. Доказ о томе прилаже се уз конкурсну документацију, у оригиналу или овереној фотокопији. Послове наставника и
стручног сарадника, осим за ромски језик, може да обавља лице које је
стекло средње, више или високо образовање на језику на коме се остварује образовно-васпитни рад или је положило испит из тог језика по програму одговарајуће високошколске установе, у смислу познавања језика
на коме се остварује образовно-васпитни рад. Доказ о стицању образовања на језику на којем се остварује образовно-васпитни рад је диплома
о стеченој стручној спреми (оригинал или оверена фотокопија). Доказ
о положеном испиту из језика на коме се остварује образовно-васпитни
рад прилаже се уз конкурсну документацију, у оригиналу или овереној
фотокопији. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе и: краћу
биографију, диплому о стеченој стручној спреми (оригинал или оверена
фотокопија), уверење о држављанству (издато у последњих 6 месеци, у
оригиналу или овереној фотокопији), извод из матичне књиге рођених (у
оригиналу или овереној фотокопији). Доказ о неосуђиваности прибавља
установа службеним путем. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) прилаже се
приликом коначности одлуке о избору, а пре закључења уговора о раду.
Психолошку процену способности за рад са децом и ученицима врши
надлежна служба за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака, о чему ће кандидати који буду ушли у ужи избор бити
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накнадно обавештени. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана
објављивања конкурса. Пријаве се достављају на адресу: Основна школа „Вук Караџић“ Вршац, Дворска 17-19. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање. Ближе информације о конкурсу могу
се добити код секретара школе или на број телефона: 013/831-701.

ЗРЕЊАНИН
МУЗИЧКА ШКОЛА
„ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ“
Зрењанин

Наставник клавира

Највећа понуда
слободних послова
на једном месту

1. За обављање послова наставника клавира и
клавирског сарадника, са пуним радним временом,
на одређено време ради замене запослене која
обавља послове директора школе - 1 извршилац
2. За обављање послова наставника клавира и
клавирског сарадника, са пуним радним временом,
на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства - 1 извршилац
3. За обављање послова наставника клавира и
клавирског сарадника, са пуним радним временом,
на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства - 1 извршилац
4. За обављање послова наставника клавира и
клавирског сарадника, са пуним радним временом,
на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства - 1 извршилац
УСЛОВИ: дипломирани музичар, усмерење пијаниста, дипломирани
музичар - пијаниста, дипломирани музичар - оргуљаш, дипломирани
музичар - чембалиста, академски музичар пијаниста, академски музичар
оргуљаш, академски музичар чембалиста, мастер музички уметник, професионални статус: клавириста, оргуљаш или чембалиста. Остали услови: да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања; да има држављанство Републике Србије. Кандидат уз пријаву треба да приложи следеће доказе (у оригиналу или оверене фотокопије): диплому или уверење о одговарајућем образовању,
доказ о држављанству, извод из матичне књиге рођених. Лице које је
стекло одговарајуће високо образовање мора да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, складу са Европским системом преноса
бодова, о чему мора приложити одговарајући доказ. Доказ да лице није
осуђивано правоснажном пресудом прибавља школа по службеној дужности, а доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са
децом и ученицима доставиће се пре закључења уговора. Конкурс остаје
отворен 8 дана од дана објављивања. Молбе са потребним документима слати на адресу: Музичка школа „Јосиф Маринковић“, Трг слободе
7, 23000 Зрењанин, телефон: 023/561-104. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање.

ВЕЛИКЕ ИДЕЈЕ
ЗА МАЛИ
БИЗНИС
Бесплатна публикација о запошљавању
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слободних послова
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ПИТАЛИ СТЕ НАС...
Телефон: 011/29 29 145
Адреса: Послови - Национална служба
за запошљавање
Гундулићев венац 23-25, 11000 Београд
e-mail: novine@nsz.gov.rs
aleksandra.bacevic@nsz.gov.rs

Шта је пријава за запослење?
Пријава за запослење је један од облика обраћања послодавцу и може имати различите форме.
Коју форму ћете одабрати зависи од огласа, захтева
радног места за које се пријављујете, вашег радног
искуства и стеченог знања. Важно је да пријава садржи све информације од значаја за послодавца које
могу утицати на његову одлуку да баш вас изабере.
Уз пријаву за запослење, као и уз сваки други докуменат који се шаље, иде кратко пропратно писмо.
Савети за писање ефикасне пријаве за запослење:
1. Пријава је пословни документ, а не обично писмо.
2. Представља ваше предности у односу на захтеве
посла.
3. Усмерена је на будућност, а не на прошлост.
4. Садржи оно што волите и знате да радите, а не
послове које сте морали да извршавате.
5. Представља ваше способности и особине које су
будућем послодавцу интересантне и потребне.
Упутство за писање пријаве:
1. Припремите информације о свом радном искуству за период редовног запослења, хонорарног
рада или рада по уговору о делу, приправничког
оспособљавања и волонтерског рада. Припремите и
информације о досадашњем образовању и стручном
оспособљавању.
Радно искуство:
Преглед (списак) организација у којима сте радили:
* у радном односу на одређено и неодређено време,
* хонорарно, по уговору,
* приправништво,
* школска пракса,
* волонтерски рад,
* друштвено-користан рад,
* остало.
Образовање и оспособљавање:
* преглед школа које сте похађали и кад,
* преглед курсева, семинара, секција (клубова, радионица) које сте посећивали.
Друго:
* додатна знања (знање страних језика, оспособљеност за коришћење рачунарских програма...),
* објављени чланци,
* награде,
* чланство у организацијама, удружењима.
2. Истражите тржиште рада: понуде, огласи послодаваца који могу помоћи при тражењу израза за описивање радних искустава и знања.
3. Прегледајте примере пријава - изаберите ону која
вама одговара.

Бесплатна публикација о запошљавању

4. Верзију пријаве коју сте написали нека прегледа
ваш пријатељ.
5. Форма пријаве је важна, зато јој посветите посебну пажњу.
6. Форму и садржај пријаве прилагодите предузећу
којем се обраћате (покушајте да сазнате који је уобичајени стил обраћања у том предузећу), односно радном месту за које конкуришете (неће бити иста форма и садржај ако конкуришете за место директора,
пројектанта или курира).
7. Пошаљите оригинал пријаве, а копију задржите
за себе.
8. Пропратно писмо уз пријаву насловите како је
назначено у огласу, а контактно писмо на одређену
особу.
Пример:
Поштовани,
У „Политици“ од 20.06.2015. године прочитала
сам Ваш оглас, у којем тражите пословног секретара.
На таквим и сличним пословима имам искуства, које
би могло да користи вашем предузећу.
Са различитим административним пословима
сам се сретала одмах по завршетку средње економске
школе. Као администратор у „Искри“ сам упознала
све фазе рада у писарници, научила сам да архивирам податке. Истовремено сам завршила курс средњи
II енглеског језика и обучила се за рад на рачунару
(Ворд, Ексел, Интернет). Убрзо сам напредовала на
место секретарице шефа одсека, где су ми моје организаторске способности, заједно са искуством на
различитим административним пословима веома
користиле. На том радном месту сам усавршавала комуникацију и пословни бонтон.
Поред тога што сам водила рачуна о раду писарнице, водила сам и евиденцију присутности запослених радника и утврђивала распоред коришћења
службених аутомобила. Организовала сам смештај
наших радника у другим местима, као и пословних
партнера код нас. Припремала сам позиве и материјал за састанке, писала и архивирала записнике.
С обзиром да се Ваше предузеће бави и трговином на велико, верујем да би вам била корисна моја
искуства у књиговодству, која сам стекла мењајући
одсутну радницу.
Врло сам заинтересована за рад у вашем предузећу, те се надам се да ћу имати прилику да на разговору детаљније представим своје квалификације и
радно искуство.
Срдачан поздрав,
Марија Петровић
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АКТУЕЛНО Летња пракса као шанса за
запослење

НА МАЛА ВРАТА
У ВЕЛИКУ
КОМПАНИЈУ

Coke Summership - програм за студенте
и дипломце који организује компанија
Coca-Cola Hellenic, значајан је како за
младе, тако и за компанију

С

тицање практичних вештина и реално пословно искуство све више недостају нашим студентима у периоду
студирања. Ако се томе дода и инсистирање послодаваца на обавезном претходном искуству, разумљиво је што велики број младих програме летње праксе види
као једну од ретких могућности да унапреде своја знања и
пословне вештине, а велики је и број оних који сматрају да су
ови програми идеални за могуће запослење.
Пре две недеље, трећи пут заредом стартовао је Coke
Summership програм летње праксе за студенте и дипломце
акредитованих универзитета у Србији, који компанија „Кока-кола Хеленик“ (Coca-Cola Hellenic) организује у намери да
студентима и дипломцима у Србији пружи реално пословно
искуство. Програм је специфичан, јер комбинује знање које
су млади стекли током студија, рад са менторима, едукације

Трка за стипендије до јесени
Фонд „Доситеја“ Министарства омладине и спорта за
младе таленте расписао је конкурс за стипендирање
најбољих студената на универзитетима у иностранству.
На овакав начин ће на школовање пут Европе, Америке
или Азије ове године отићи око 500 студената мастер и
докторских студија.
„Неопходно је да студенти који аплицирају за стипендију имају просечну оцену најмање осам и по на основним
академским студијама. Такође, значајно је да у 2015/16.
години уписују једну од година степена студија на неком
од универзитета у иностранству на студијама другог, односно трећег степена“, објашњава Милош Радосављевић из Фонда за младе таленте. Додељује се до 500 стипендија, а њихова висина зависи од броја кандидата који
испуњавају услове конкурса. У просеку, студенти добијају
око 700.000 динара и у обавези су да по завршетку студија пет година раде у земљи.
„Кроз сарадњу са компанијама које послују у Републици Србији настојимо да омогућимо радионице, стручне
праксе и запошљавање. Кроз овакве програме за близу
500 младих омогућили смо стручне праксе и запослење.
За ову нову генерацију студената по завршетку студија
отвориће се нове могућности, како би дошли до свог првог професионалног ангажмана“, истиче Радосављевић.
Конкурс је отворен до средине октобра, а за стипендисте
постоји неколико видова комуникација са Фондом - путем телефона, сајта, и-мејла и Фејсбук странице“, истиче
Радосављевић.
У протеклих седам година стипендију је користило око
3.000 младих.
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и тренинге, а све у оквиру реалних пројеката које компанија
реализује.
Колико јој значи што је овогодишњи „самершиповац“ и
зашто је уместо летовања одабрала унапређење пословних
вештина, потврђује и Бојана Радовановић, полазник овог
програма, која већ самостално реализује одређене активности у оквиру сектора финансија у компанији „Кока-кола
Хеленик“.
„Већ након две недеље на пракси могу да кажем да је
сарадња међу колегама на завидном нивоу. Без обзира што
смо ми, полазници, нови у компанији, јако је пријатна атмосфера. Пријавила сам се у намери да обогатим своје знање и
вештине, јер сматрам да нема бољег начина да учите од тога
да већ на самом старту у компанији радите на конкретном
пројекту. Мислим да је ово право место да започнем своју
каријеру. Захваљујући овом искуству, до сада сам сазнала да
постоје нови методи и анализе интерне контроле, а верујем
да ћу до краја праксе заиста много научити и стећи драгоцено искуство“, каже Бојана.
Овакав вид праксе представља подршку младим људима у стицању и унапређивању пословног искуства и практичних вештина, али значи и компанији. Сви полазници програма по завршетку добијају потврду о завршеној пракси и
улазе у базу потенцијалних запослених.
„Програм Coke Summership и за нас као компанију
представља одличну прилику за упознавање талентованих
младих људи чији потенцијал може бити узет у обзир при
одабиру будућих колега. Чињеница да смо током протекле
две године запослили више од двадесет младих који су претходно били полазници Coke Summership-а, довољно говори о
значају програма како за ове младе људе, тако и за нас као
компанију. Ове године имали смо 1500 пријављених кандидата, од којих су они најбољи постали полазници, а можда
је међу њима управо будући запослени компаније Кока-кола
Хеленик“, кажу у компанији.
Јована Јовановић, полазница Coke Summership-а у сектору маркетинга и продаје, истиче да је укључена у скоро све
активности и састанке маркетинг тима, комуницира са маркетиншким агенцијама, а учествује и у пројекту који промовише активан начин живота:
„Иако сам само на пракси, мислим да својим радом заиста доприносим целокупном раду компаније. Скоро сам
радила на извештају у коме су за све брендове испраћени
показатељи учинка у поређењу са конкуренцијом. Извештај
ће ускоро бити представљен колегама у компанији. Сматрам
да ћу овим искуством развити адекватну основу за будуће
пословне изазове, побољшати комуникационе и презентационе вештине, рад у тиму и завршавање посла у одређеним временским оквирима. Јако ми прија што је окружење
динамично и усмерено на брзо учење. Захтева да проблем
сагледамо на другачији начин, да му са информацијама које
су нам доступне приступимо из другог угла, што је значајна
предност овог програма“.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

АКТУЕЛНО Зашто Срби опет хоће у инжењере?

МУСКЕТАРСКИ ПРИСТУП

Савремена средства техничког прогреса су учврстила уверења младих да
развијени свет вапи за инжењерима, да се дипломе српских инжењерских
факултета веома уважавају од стране инопослодаваца, да се од пројектовања,
развоја и бављења производњом може добро зарадити и достојанствено живети

З

ашто у претходних неколико година расте интерес
младих за упис на инжењерске факултете? Ето, у овом
уписном року опредељење младих за традиционално
„тешке“ инжењерске студије досегло је доскора незамисливе висине и постало тема готово свих писаних и електронских медија!
Шта је разлог окретању младих према инжењерији?
Је ли, можда, ова појава последица обарања критеријума у
вредновању знања на техничким факултетима због покушаја
да са универзитетског тржишта „преотму“ потенцијалне академце из успостављене мреже тзв. предаторских менаџерских и других факултета и високих/виших школа, које свој
маркетинг заснивају на „ефикасном студирању за скромне
паре“ и функционалним дипломама које имају предност при
запошљавању код „њихових јаких људи“ у политици, јавним
предузећима, државној управи и самоуправи?
Мислим да је одговор одричан на оваква и слична недобронамерна и инструктивна
питања, јер је добро познато у
универзитетским
круговима,
а посебно међу студентима, да
су инжењерски факултети и у
условима дводеценијске осеке
у сопственим учионицама и лабораторијама успели да очувају
уобичајене и од међународне јавности признате стандарде обуке
и оцењивања.
Да ли се, можда, разлози за
раст заинтересованости за студије инжењерије крију у томе
што млади својим још неотупелим сензорима назиру снажан
ветар предузетничког духа који
ће ускоро продрети у Србију?
Омладина назире да ће ускоро

У нашој земљи млади тешко могу доћи до посла
ако се определе за неки од студијских програма
које су доскоро конзумирале готово две трећине
свршених средњошколаца
уследити убрзани индустријски развој, који ће нас избавити из развојне мочваре, па су зато свршени средњошколци
решили да почну да се припремају за послове које предузетништво и производња реалних добара носе.
Међутим, већина студената, професора и асистената са
инжењерских факултета ће са уљудним смешком одбити
могућност да је разлог за пораст интересовања за студије
инжењерије у томе што млади осећају долазак неког предузетничко-индустријског таласа, који ће им у Србији обезбедити реалан посао, солидна примања, самопоштовање и
репродукцију. Па, добро, због чега онда расте интерес за студије технике? За то, као и за све друго, мора да постоје неки
рационални разлози!
Мислим да се могу издвојити два главна разлога. Први,
млади су се уверили да је у последњих десетак година на инБесплатна публикација о запошљавању

Да ли се, можда, разлози за раст заинтересованости за студије инжењерије крију у томе што
млади својим још неотупелим сензорима назиру
снажан ветар предузетничког духа који ће ускоро
продрети у Србију?
жењерским факултетима знатно унапређен наставно-научно-образовни концепт студирања, који је почео да поставља
студенте у сарадничко-партнерски и равноправан однос са
професорима и да у оквиру новоуспостављених наставно-истраживачких универзитетских тимова могу брже и ефикасније да стручно сазревају и изграђују своје способности и
компетенције, те да лакше прихватају, слично као и у ЕУ и
САД, корпорацијски дух и „мускетарски приступ“ у фирмама
у којима ће радити.

Други, можда и битнији, разлог за раст популарности
студија технике у Србији је у томе што млади сагледавају да
у нашој земљи тешко могу доћи до посла ако се определе за
неки од студијских програма које су доскоро конзумирале
готово две трећине свршених средњошколаца.
Чињеница да око осам стотина хиљада људи ради у јавном сектору Србије и да је индустрија готово уништена, те да
ће због партијског запошљавања, клијентелизма, непотизма
и корупције у већ пребукираном јавном сектору запоседнутом од стране тзв. стручњака менаџерских и друштвених
профила тешко моћи да дођу до своје коре хлеба, окренула је
погледе омладине према иностранству.
Савремена средства техничког прогреса су учврстила
уверења младих да развијени свет вапи за инжењерима,
да се дипломе српских инжењерских факултета веома уважавају од стране инопослодаваца, да се од пројектовања,
развоја и бављења производњом може добро зарадити и
достојанствено живети, па су решили да се окану донедавно
популарних „брзих диплома“ и флуидних компетенција које
те дипломе подразумевају.
Др инж. Милун Ј. Бабић
* Аутор је професор Универзитета у Крагујевцу
02.09.2015. | Број 637 |
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АКТУЕЛНО Процене Уједињених нација о становништву

СВЕТ РАСТЕ А МИ НЕСТАЈЕМО

До 2030. године на свету ће живети 8,5 милијарди људи, до 2050. године 9,7
милијарди, а почетак новог века дочекаће 11,2 милијарде становника

Д

ок светска популација годишње порасте за око 80 милиона људи, Србија и њени
суседи убрзаним темпом губе
демографску битку, показују процене
Уједињених нација о становништву.
Светска популација расте 1,18 одсто годишње, односно, сваке године на свету
је за 83 милиона људи више. Тако ће,
према проценама UN World Population
Prospect, до 2030. бити 8,5 милијарди.
Године 2050. биће нас 9,7 милијарди,
док ће 2100. године на свету живети
11,2 милијарде људи.
Међутим, иако ће светска популација до 2100. године наставити да
расте, ова студија претпоставља да ће
се у 48 земаља број становника смањити, а у неким земљама ће већ 2050. године број становника бити за 15 одсто
мањи него данас. Те земље су Босна и
Херцеговина, Бугарска, Мађарска, Јапан, Летонија, Литванија, Молдавија,
Румунија, Србија, Украјина и Хрватска.
Дакле, према овој прилично студиозној и озбиљној УН пројекцији, чак шест
балканских земаља се нашло на листи са катастрофалном демографском
пројекцијом.
Према том извору, Србија данас
броји 8 милиона и 850 хиљада људи,
Хрватска 4,2 милиона, а БиХ 3,8 милиона. За 35 година, кажу процене, у

Србији ће живети 1,5 милиона људи
мање, Хрватска ће бити „краћа“ за 680
хиљада, а БиХ за 740 хиљада становника. Процентуално смањење популације
за ове земље креће се у распону од 16
(Хрватска), до 19 одсто (БиХ).
Ствари се неће поправити ни у другој половини овог века. Тако би до 2100.
године популација на Балкану могла
да се преполови. Оваква катастрофална демографска пројекција БиХ је ставила на пето, Србију на осмо, а Хрватску на девето место земаља које ће до
2050. године имати највећи пад броја

становника. На првом месту је Бугарска, која ће са 7 милиона и 150 хиљада
2050. године пасти на 5 милиона и 154
хиљаде. Испред Србије су још и Румунија, Украјина, Молдавија, Летонија и
Литванија. Дакле, реч је махом о источноевропским и балканским државама. Србија и многе балканске државе, дакле, лагано изумиру, а ако се ове
пројекције покажу тачним, у не тако
далекој будућности, настави ли се негативни тренд и након 2100. године, Срби,
Хрвати, Бугари, Бошњаци... једноставно
би могли да нестану.

Ускоро креће едукативни програм Форума младих са инвалидитетом

АКТИВАЦИЈОМ ДО ЗАПОСЛЕЊА

У програм укључене особе са инвалидитетом старости до 30 година, које имају
пребивалиште у Нишавском, Пиротском, Јабланичком, Топличком, Расинском или
Зајечарском округу

У

дружење Форум младих са инвалидитетом у Нишу
реализује едукативни програм за младе особе са инвалидитетом, који омогућава унапређивање знања
и вештина, као и јачање компетенција на тржишту
рада. Петнаест младих са инвалидитетом који имају до 30
година и пребивалиште у Нишавском, Пиротском, Јабланичком, Топличком, Расинском или Зајечарском округу, од 21.
до 25. септембра 2015. биће укључено у радионице на којима
ће од представника пословног сектора сазнати све о стратегији тражења посла, вештинама комуникације, презентације
или продаје. Теме ће бити и развој асертивне комуникације,
основе личне ефикасности, као и управљање временом и доношење одлука у псловном окружењу. Форум младих са инвалидитетом сноси све трошкове обуке: радног материјала,
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закупа сале и слично, као и смештаја и превоза (за учеснике
ван Ниша) и исхране (за све учеснике) током трајања обуке.
Активност се реализује у оквиру пројекта „Активацијом
до инклузије у запошљавању”, који спроводи Форум младих са инвалидитетом, финансира Министарство омладине
и спорта. Сарадници на пројекту су: Национална служба за
запошљавање, Универзитетски центар за студенте са хендикепом Универзитета у Београду, Привредна комора Србије,
Удружење пословних жена, Удружење пословних консултаната, Унија послодаваца Србије.
Форум младих са инвалидитетом је удружење које већ
десет година активно ради на друштвеном укључивању особа са инвалидитетом, заступањем и промовисањем људских
права кроз успостављање партнерстава, изградњу и јачање
неопходних људских и других ресурса и капацитета.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

АКТУЕЛНО Уручени уговори у Вршцу

ЗАПОШЉАВАЊЕ

У РЕАЛНОМ СЕКТОРУ
Број незапослених на евиденцији
Филијале Вршац смањен за 4,5%, а
запошљавање повећано за 18%

М

инистар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Александар Вулин и директор Националне службе за запошљавање Зоран Мартиновић уручили су прошле недеље у Вршцу уговоре
о самозапошљавању, спровођењу јавних радова и за субвенционисање новоотворених радних места. У оквиру реализације мера активне политике запошљавања НСЗ, додељен је
41 уговор о самозапошљавању, 14 уговора којима се 71 лице
ангажује на спровођењу јавних радова, од којих 14 особа са
инвалидитетом, као и уговор о додели субвенције за 27 новоотворених радних места компанији „Фрезенијус медикал
кер“ доо (Fresenius medical care).
Министар Александар Вулин изјавио је да је Влада Србије издвојила ове године за активне мере запошљавања 2,8
милијарди динара и још 500 милиона за запошљавање особа
са инвалидитетом.
“То су озбиљна средства, знатно већа него ранијих година. Надам се да ћемо сваке године повећавати количину
новца за оне којима је помоћ потребна“, истакао је Вулин. Министар је посебно издвојио меру „Стручна пракса“, у оквиру
које се запошљавају млади са евиденције НСЗ, те је замолио
послодавце да пруже младим људима шансу како би могли
да узму судбину у своје руке.

„Нова радна места се не отварају у јавном сектору, не
пуне се канцеларије и не повећава бирократија, већ се запошљава у реалном сектору, што је такође показатељ да нам
иде боље“, рекао је Вулин.
„Тренутно бележимо смањење броја незапослених на
нашој евиденцији за 3,9% у односу на исти период прошле
године, а повећано је запошљавање за око 14,5%. Када је у
питању Филијала Вршац, овде су резултати чак и бољи, број
незапослених на евиденцији смањен је за 4,5%, а повећано је
запошљавање са евиденције за 18%”, рекао је директор НСЗ
Зоран Мартиновић, истакавши одличну сарадњу са Министарством за рад, уз захвалност министру Вулину за обезбеђење значајних средстава за запошљавање.
Према речима Наташе Вулић, директорке Филијале
Вршац, на евиденцији незапослених у општини Вршац налази се 6.236 лица. Од почетка године послодавци су исказали
потребе за запошљавањем 835 лица, што је знатно више него
у претходне две године, када су потребе за запошљавањем
исказиване за 380 лица у просеку.
Н.В.

Обука из енглеског језика у Филијали Београд НСЗ

Панчево

НА ЗАЈЕДНИЧКОЈ ОБУЦИ И

НЕЗАПОСЛЕНИ И НАСТАВНИЦИ
Двадесет незапослених
са евиденције НСЗ - Филијале за град Београд, који су
успешно завршили обуку из
енглеског језика у организацији школе страних језика
International House Syllabus,
протекле недеље је добило
сертификате знања А1б (почетни 2) и Б1б (средњи 2).
CELTA сертификате у јуну је
добила прва група полазника који су са успехом положили обуку. Обука је трајала
4 недеље, а настава се одржавала сваког радног дана,
по 3 школска часа.
Национална служба за
запошљавање од 2008. године има успешну сарадњу са
школом International House
Belgrade Syllabus у оквиру University of Cambridge
CELTA међународне обуке
за наставнике енглеског
језика. Сваке године 20-40

незапослених лица са евиденције НСЗ добије могућост
да бесплатно похађа курс
енглеског језика. Циљна група су били кандидати одговарајућег нивоа предзнања
енглеског језика, старости
од 25 до 55 година, суфицитарних занимања, дугорочно
незапослени.
Обуку су држали наставници енглеског језика
из Србије, Републике Српске,
Велике Британије и Хрватске, којима је ова едукација
истовремено била пут до
престижног „Кембриџовог“
сертификата. На тај начин се
свима који су учествовали у
обуци повећавају шансе на
тржишту рада - незапосленима да лакше и брже дођу
до посла, а наставницима
да уз међународну квалификацију могу да предају
енглески језик свуда у свету.
М.К.

Бесплатна публикација о запошљавању

ПОСЛОДАВЦИ СПРЕМНИ

ЗА ЈАВНЕ РАДОВЕ

Инструктивна обука за послодавце који су заинтересовани да узму учешће у Јавном конкурсу за спровођење
јавних радова за незапослена лица и ОСИ, одржана је протекле недеље, у просторијама Градске управе Панчево.
Конкурс је отворен 13. августа, у сарадњи НСЗ - Филијале
Панчево и Града Панчева. Присутнима су пружена сва
објашњења у вези са актуелним конкурсом, а посебан акценат је стављен на пријаву за јавне радове. Средства која
је Град издвојио за ову меру износе 25 милиона динара,
а НСЗ нешто више од 10,2 милиона динара. Планирано
је да се радно ангажује око 400 лица. Приоритет на овогодишњим јавним радовима имаће технолошки вишкови, неквалификована и нискоквалификована лица, као и
дугорочно незапослени.
Инструктажи су присуствовали Марија Стојиљковић, саветник за развој предузетништва у панчевачкој
филијали, Марија Ћурчин, из Одељења за управљање
људским ресурсима Градске управе и Сузана Јовановић, члан Градског већа задужена за подручје рада, запошљавања и социјалне политике, као и представници
послодаваца: ЈКП „Грејање“, ЈКП „Водовод и канализација“, ЈКП „Зеленило“, Дом културе из Старчева, ЈКП „Хигијена“ и други.
Ј.М.
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ЦРНА ГОРА

ФРАНЦУСКА

НЕЋЕ
ДА
БЕРУ
ГРОЖЂЕ
„Плантаже“ траже 700 радника, a
одазвала се 34 Црногорца

К

омпанија „Плантаже“ за бербу винског
грожђа ове године
тражи 700 радника.
На оглас су се јавила свега
34 Црногорца. Како пишу
„Дневне новине“, због катастрофалног одзива у тој компанији ће бити принуђени да
зову бераче из окружења.
„Они долазе традиционално, одлични су берачи и
неки могу чак да уберу до
1.000 килограма вранца, а
неки чак и више. Углавном
су из Србије, има их из Македоније и из Републике
Српске“, појаснио је директор виноградарско-воћарске
производње „Плантажа“ Душан Канкараш за „Дневне
новине“.
Како је истакао, берба
винског грожђа на „Плантажама“ је највећи вински
посао у Европи, у којем је понекад ангажовано и до 1.000
радника.

„Ове године ће бити
700 радника и три комбајна, 30 великих камиона за
транспорт грожђа, око 50
трактора, што је, када је реч
о винској индустрији, најјачи посао те врсте у Европи.
Нико нема већи посао на
једном комаду и нико не ангажује више људи него ми“,
нагласио је Канкараш.
Од 2.300 хектара на око
750 хектара грожђе могу да
беру машинама, а остатак уз
помоћ радника са стране.
„Када у бербу укључимо
машине, смањујемо површине на којима беру радници и на тај начин успећемо
на време да све уберемо.
Грожђе за специјална и скупа вина машине не могу да
беру, то мора радник“, појаснио је Канкараш. Берба винског грожђа, како је казао,
биће завршена за 40 дана.

НЕДОСТАЈЕ АРМИЈА

БЕЈБИСИТЕРА

Раст трошкова чувања деце узрокован
изменама термина школске наставе и
несташицом стручних кадрова

В

ећ другу годину у Француској расту трошкови чувања деце, па су у 2015. скочили на просечних 8,65
евра по сату, показала је студија портала Yoopies.fr.
Истраживање на узорку од 300.000 грађана Француске, који имају потребу за оваквом услугом, показало је да су
накнаде бејбиситеркама у 2015. порасле за три одсто, колико
и у прошлој години, пише француски лист „Фигаро“.
Као главни разлог за раст цене чувања деце, истраживачи наводе измене школског система у погледу термина
наставе, али и несташицу стручних кадрова. Тарифе бејбиситерки разликују се до 10 одсто од региона до региона, на
шта утичу трошкови живота и стопа запослености жена у тој
области, наводи се у студији. Док се у Париском региону сат
чувања детета плаћа 8,95 евра, у регионима Прованса, Алпи,
Азурна обала износи 8,77 евра, а у Лоари 8,16 евра. Највеће
зараде бејбиситерке остварују у Сен Тропеу, 10,92 евра по једном сату.
Расту тарифа, како истичу аутори студије, посебно је
допринела несташица ових кадрова. Према званичним проценама, Француској недостаје око 400.000 стручних особа за
старање о деци. Чување деце постаје привилегија богатих
породица, јер годишње треба издвојити више од 1.000 евра
за бригу о детету ван школе, наглашава се у истраживању.

СЛОВЕНИЈА

„ЛОША“ БАНКА ЗА МАЛЕ ФИРМЕ

Нема планова за формирање нове државне банке, већ се испитују могућности да се у
сарадњи с приватним инвеститорима боље искористи постојећа инфраструктура
Фактор банке и Пробанке

Словенија испитује могућност да, у сарадњи с приватним капиталом, формира лошу банку за мале предузетнике, на коју
би банке пренеле лоше кредите који не прелазе износ од 500.000 евра. Министарство финансија сматра да тренутно нема
планова за формирање нове државне лоше банке, него да се испитују могућности како би се, у сарадњи с приватним инвеститорима, боље искористила постојећа инфраструктура Фактор банке и Пробанке за смањење волумена лоших потраживања
у банкама.
„С тим у вези размишља се о оснивању посебног друштва“, додали су. Банка Словеније је објаснила да Пробанка има развијену инфраструктуру за управљање лошим кредитима, који могу бити продати или дати у најам, што би значило додатни
извор за отплату обавеза. То не значи да би банка сама и откупљивала (за државу) и управљала потраживањима, навели су
у централној банци.
Међу опцијама је да би Фактор банку након окончаних поступака припојили Друштву за управљање потраживањима
банака (ДУТБ), рекао је главни извршни директор Торбјорн Менсон (Mansson). Слично би било и са Пробанком, при чему
би се њена инфраструктура за управљање рачунима потраживања употребила у новом посебном друштву за управљање
потраживањима мањих фирми, која не прелазе 500.000 евра.
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САЗНАЈТЕ ВИШЕ Ко је спреман за одлазак у иностранство?

НЕМАЧКА И ДАЉЕ ОБЕЋАНА ЗЕМЉА

У иностранство жели да оде око две трећине испитаника из Србије, а у потрази
за бољим послом су махом запослени који имају до 10 година радног стажа. Када
су у питању најпожељније земље, више од две трећине Срба издваја Немачку. На
другом и трећем месту су Швајцарска и Аустрија

У

недавно спроведеној светској
анкети о спремности на одлазак у иностранство у потрази за
бољим послом, испитаници су
одговарали да ли би се селили у друге
државе, куда би отишли, који су разлози за пресељење, какав је њихов статус,
на који начин трагају за иностраним
ангажманом. Истраживање је спровела
глобална мрежа најпосећенијих сајтова
за запошљавање - The Network, чији је
члан и сајт Poslovi.infostud.com, а међу
анкетиранима из 189 земаља нашло се
и 1200 људи из Србије.
У иностранство жели да оде око две
трећине испитаника из Србије, свега
осам посто би остало, док је неодлучних
око 16 посто. Нешто мање од десетине
је навело да већ живи у иностранству.
Најчешћи разлози због којих би се

наши грађани селили јесу: бољи животни стандард, економска несигурност у сопственој земљи, већа зарада у
иностранству, шансе за развој каријере
и атрактивни пословни уговор.

Најинтересантније земље
Када су у питању најпожељније
земље, више од две трећине Срба издваја Немачку. На другом и трећем
месту су Швајцарска и Аустрија. Иако
неки сматрају да су скандинавске
земље убедљиво најпогодније за живот
и рад, анкета је показала да се Норвешка налази на четвртом месту, док пето
место држи Шведска. Следе Уједињено
Краљевство и Канада, а Сједињене Америчке Државе, које често важе за обећану земљу, заузимају тек осмо место на
овој листи.

Нова листа сваких шест
месеци
СР Немачкој ће, по свему судећи,
све више недостајати стручњаци из
разних области. Већ сада постоји велика потражња за неговатељима и ИТ
стручњацима, а актуелни су и машински и електроинжењери, лекари, медицинари, електро и водоинсталатери
и разне друге занатлије и стручњаци.
Сваких шест месеци актуелизује се
листа тражених занимања. Од половине 2012. године може се добити и
тзв. „Плава карта“, која и стручњацима
из земаља ван граница ЕУ омогућава
рад, поред осталог, и у Немачкој.

Бесплатна публикација о запошљавању

У иностранство би најчешће
запослени
Премда се очекује да се за одлазак
највише занимају они који посао немају, резултати истраживања пружају
другачију слику. Међу заинтересованима за посао у иностранству, половина
испитаника је већ запослена, незапослених је готово 40 посто, док остале
мање групе чине самостални приватници, студенти, стажисти и пензионери.
Када је у питању радно искуство,
за иностранство су највише заинтересовани, више од две трећине, они који
имају до десет година радног стажа.
Најмању жељу за одласком су показали испитаници са више од двадесет го-

У потрази за бољим послом
и животним стандардом,
чак две трећине грађана
Србије би било спремно да
напусти земљу, а већина би
најрадије отишла у Немачку, показало је најновије
истраживање
дина радног искуства, тек сваки десети.
Међу испитаницима који би напустили
Србију највише је оних који обављају
неку врсту менаџерског посла, чак
40%, док су око две трећине радници.

До посла преко интернета
Да интернет као нови медиј игра
све битнију улогу у запошљавању, говори податак да 86% оних који траже
посао ван граница наше земље то чини
преко сајтова за запошљавање. Сајтови
компанија се налазе на другом месту,
док се тек као трећа солуција појављују
мреже личних контаката.
Међу онима који би се селили у
иностранство због посла, половина је
навела да активно не тражи посао, готово четвртина редовно прегледа огласе, а тек сваки пети каже да је аплицирао на конкретан конкурс за посао. Око
три посто анкетираних је обавило разговор за посао, а исти проценат је оних
који су потписали уговор.
Извор: Б92, Инфостуд
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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

