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Подстицај развоју југа србије

МОГУ ЛИ СЕ ВРАТИТИ
ИЗГУБЉЕНИ СНОВИ

На југу Србије привреда готово да и не постоји, све израженије
су миграције становништва, млади не виде никакву будућност,
упозорено је на округлом столу одржаном након пројекције филма
„Људи без снова“

Шеста међународна студентска недеља

МЛАДИ МЕЊАЈУ СВЕТ

Главни циљ манифестације је популаризација Београда и
Србије, као и превазилажење етничких, религијских, културних
и националних баријера међу младим људима

седми оквирни Програм

ЗНАЊЕ - ВАЛУТА
СВЕТСКЕ ЕКОНОМИЈЕ

„Ако Европа жели да настави да се надмеће у 21. веку, морамо
подржати истраживања и иновације које ће генерисати раст
и радна места, сада и у будућности“, рекла је Мор Гејген Квин,
европска комесарка за истраживања, иновације и науку
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Југ Србије, посебно општине Трговиште и Бујановац, најнеразвијенији су део државе, привреда готово да и не постоји, све израженије су миграције становништва, а млади тамо не виде никакву
будућност, упозорено је на округлом столу који је одржан након
пројекције филма „Људи без снова“, снимљеног крајем јесени 2011.
године и почетком 2012, у продукцији PBILD програма и београдског Медија центра. Овај документарни филм хронолошки бележи
животне тешкоће које су задесиле породице и читаве заједнице са
југа Србије.
“Филм је потпуно реалан, јер је у њему приказана стварност
која траје, не само у пограничним деловима, него у великом делу Србије, не само у рубним, него и централним деловима, па чак и у региону развијене Војводине. Разликују се само имена, али су проблеми
апсолутно исти”, рекла је Јоргованка Табаковић, економисткиња и
потпредседница СНС.
Насупрот овој слици слика Београда, у коме је Међународна
студентска недеља, од 16. до 22. јула, окупила студенте из Хрватске,
БиХ, Црне Горе, Македоније, Бугарске, Румуније, Француске, Италије, Шпаније, Литваније, Русије... Главни циљ ове манифестације је
популаризација Београда и Србије, као и превазилажење етничких,
религијских, културних и националних баријера међу младим људима, кроз размену мишљења, знања и обичаја, уз промоцију идеје о
постојању „грађанина Европе“ и „грађанина света“.
Да су млади најпријемчивији за промене, знају и у компанији
„Континентал винд партнерс“ (Continental Wind Partners - CWP), која
планира да у наредне четири године инвестира 450 милиона евра
у развој ветропарка „Чибук“ у Ковину. На Петроварадинској тврђави током „Егзит“ фестивала постављене су препознатљиве макете
ветрењача висине три метра, а посетиоцима подељене лепезе и капе
са ветрењачама, како би се на симболичан начин указало на снагу
ветра.
„Егзит је значајна манифестација, јер окупља велики број генерација из различитих крајева и промовише вредности које као компанија заступамо, пре свега очување животне средине, а CWP као
дугогодишњи партнер фестивала настоји да управо у том сегменту
допринесе едукацији посетилаца“, истакао је Марк Крендал, директор компаније.
Почео је нови систем контроле уплата пореза и доприноса на
зараде, према којем су банке дужне да Пореској управи достављају
податке о уплатама дажбина. Прва недеља је открила 12.000 послодаваца који су радницима обезбедили само „голу“ плату, без обавезних доприноса. Неплатише ових дана могу да очекују усмену опомену порезника, а уколико и после недељу дана не уплате следовање
за здравствено и пензионо осигурање, ући ће у систем контроле. Ако
фирме то не учине саме, порезници ће обавезе наплатити принудно,
у року од 15 до 30 дана.

Редакција

Нови систем контроле уплате
пореза и доприноса

Послодавци и даље не измирују обавезе 44
Следеће године почиње изградња првог
ветропарка у Србији

Борба за ветрењаче

Седми оквирни програм - ФП7

Знање - валута светске економије

45
46

Послови Издавач: Национална служба за запошљавање; Директор: Дејан Јовановић;
Уредник: Весна Пауновић (vpaunovic@nsz.gov.rs); Огласи: Марина Миловановић
(mmilovanovic@nsz.gov.rs); Редакција: Београд, Дечанска 8/III, тел. 011/2929-520, факс:
2929-618, novine@nsz.gov.rs; Штампа: „Комазец“ доо Инђија; ISSN 1451-4757
Оглашавање у публикацији „Послови“ је бесплатно. Текст огласа за слободна
радна места можете предати у најближој филијали/служби НСЗ.

Програм раног развоја - Фонд за иновациону делатност

обУКа новИХ прЕдУЗЕТнИКа
Четвородневна обука помаже српским старт-ап компанијама да разумеју основе
изградње високотехнолошких компанија и пружа прилику предузетницима да вежбају
представљање својих компанија ка инвеститорима и размењују идеје у разговорима са
стручњацима и осталим учесницима

У

оквиру иницијативе за подизање капацитета предузећа, Фонд за иновациону делатност је организовао четвородневну интензивну обуку за 14 српских старт-ап
компанија, која је одржана у периоду од 11. до 14. јула
2012. године. Ова радионица, подржана од стране међународних експерата, саставни је део подршке коју Фонд за иновациону делатност пружа предузетницима кроз Програм раног
развоја. Намењена је менаџменту компанија, у циљу унапређења
способности у изградњи пословања и привлачењу будућих инвестиција.
Једанаест од четрнаест присутних компанија добило је финансирање у висини до 80.000 евра, у априлу ове године, за своје
иновативне пројекте, у оквиру првог јавног позива за Програм раног развоја Фонда за иновациону делатност. Програм је намењен
младим компанијама у раној фази развоја. Остали учесници обуке су компаније које су ушле у ужи избор јавног позива и заинтересоване су да унапреде своје способности.
„Четвородневна обука за компаније Фонда за иновациону делатност одржава се у складу са најбољом међународном праксом
и помаже српским старт-ап компанијама да разумеју основе изградње високотехнолошких компанија. Ова обука, такође, пружа
прилику предузетницима да вежбају представљање својих компанија ка инвеститорима, размењују идеје у разговорима један
на један, како са стручњацима, тако и са осталим учесницима“,
рекла је др Љиљана Кундаковић, в.д. директора Фонда за иновациону делатност.

Финансијски инструменти
Фонд за иновациону делатност основан је Законом о иновационој делатности, како би обезбедио средства за финансирање иновационе делатности, првенствено кроз сарадњу са
међународним финансијским институцијама, организацијама,
донаторима и приватним сектором. Намера Фонда је да се различитим финансијским инструментима допринесе свеукупном развоју иновационе делатности, посебно путем оснивања
нових и јачања постојећих компанија, бољим позиционирањем
српских иновативних предузећа на тржиштима ризичног капитала, као и промовисањем веза између истраживања, технолошког развоја и привреде.

Водећи међународни експерти спровели су интерактивну
обуку о стварању и управљању иновативним старт-ап компанијама, развоју и финансирању комерцијализације нових технологија, развоју пословног плана, дизајну производа и заштити
интелектуалне својине.
Донал О’Конел, професор на Империјал колеџу у Лондону, и
некадашњи потпредседник за истраживање и развој компаније
„Нокиа“, говорио је о изазовима креирања нових предузећа и анализи пословних могућности, развоју производа и комерцијализа-

цији, као и о изградњи успешног тима за управљање процесом
пословања.
Улрих Бас, експерт у области евалуације иновација и патентирања, са дугогодишњим искуством у технолошким компанијама у Немачкој, говорио је о заштити и управљању интелектуалном својином, као и правним аспектима интелектуалне својине и
писању патента.
Габор Бараниа, експерт у области међународног предузетничког финансирања и ризичног капитала, представио је компанијама могуће приватне изворе финансирања и улогу фондова
ризичног капитала у развоју високотехнолошких компанија. Он
је компанијама објаснио и процес евалуације компанија од стране инвеститора, укључујући и правне аспекте инвестиција и управљање развојем компаније.
Стратешки саветник Фонда за иновациону делатност др
Шуки Глајтман из Израела и оперативни саветник Фонда за
иновациону делатност Франсис М. Скробицевски из САД, дали
су свој допринос током дискусије и разменили своја искуства са
менаџментом компанија.
Ова обука је саставни део Пројекта подршке иновацијама у
Србији, који се финансира из донације од 8,4 милиона евра претприступних фондова Европске уније и спроводи у сарадњи са
Светском банком. Тим Фонда за иновациону делатност ће наставити да ради са представницима старт-ап компанија на идентификацији њихових специфичних потреба.
А.Б.

Корисници средстава
Компаније које су добиле финансијска средства у оквиру првог јавног позива за Програм раног развоја (до 80.000
евра) су: Adecom Group d.o.o. из Панчева, Ангрос д.о.о. из Трстеника, Аxон-Интелигентни системи д.о.о. из Новог Сада,
Cardio Solutions d.o.o. из Београда, ДНЕТ - Иновациони центар
за информационе технологије д.о.о. из Новог Сада, Euro Heat
d.o.o. из Крагујевца, Фастро д.о.о. из Београда, Streetlight d.o.o
из Београда, Матоп д.о.о. из Тополе, Strawberry energy d.o.o. из
Београда и Techno Foam d.o.o. из Старих Бановаца (http://www.
inovacionifond.rs/prr-finansirani-projekti).

Потписан Споразум о пословној сарадњи економских института из
Бањалуке и Београда

ЗАЈЕДНИЧКИ ИНТЕРЕС
Споразум је логичан наставак
и унапређење дугогодишњих,
изузетно коректних и
конструктивних односа два
института, који су нарочито
интензивирани током ове године
и већ су имали за резултат
заједнички рад на креирању
нових пројектних идеја, посебно
оних које се односе на развој и
просперитет наших простора

С

поразумом су утврђена подручја сарадње од заједничког
интереса, нарочито у области издаваштва, пословног саветовања и ревизије, као и организације догађаја значајних за економски развој и унапређење сарадње између
Републике Српске и Републике Србије.
Споразум о пословној сарадњи потписали су доц. др Радован
Родић, генерални директор Економског института а.д. Бањалука
и Драган Шаговновић, генерални директор Економског института а.д. Београд. Потписивању су присуствовали министар науке
и технологије у Влади Републике Српске проф. др Јасмин Комић, директорка Привредне коморе Републике Српске Драгица
Ристић, као и директори највећих предузећа и банака из Републике Српске.
Радован Родић, генерални директор Економског института
Бањалука изјавио је: „Потписивање овог споразума логичан је
наставак и унапређење дугогодишњих, изузетно коректних и
конструктивних односа два института, који су нарочито интензивирани током ове године и већ су имали за резултат заједнички
рад на креирању нових пројектних идеја, нарочито оних које се
односе на развој и просперитет наших простора. Заједничка визија Економског института из Београда и Економског института
из Бањалуке је да кроз сарадњу укрупњавају своје истраживачке

капацитете и још успешније партиципирају у развојним пројектима у европским и светским размерама“.
Драган Шаговновић, генерални директор београдског Економског института, рекао је да сарадња две институције има научни, истраживачки и привредни значај.
„Економски институт из Бањалуке препознали смо као природног партнера за сарадњу, јер су обе истраживачко-развојне
институције изразито присутне у привредном животу Србије и
Републике Српске. Економски институт Београд настоји да допринесе јачању привредних веза Србије и Републике Српске, а
једним од најважнијих пројеката сарадње сматрамо стратешко
повезивање електропривреда Србије и Републике Српске. Уважавајући комплетан сплет веза и односа, потребно је урадити и
студију компатибилности привреда Србије и Републике Српске, у
циљу њиховог усаглашеног развоја”, истакао је Шаговновић.
На свечаности у Бањалуци представљен је и пројекат часописа Макроекономске анализе и трендови – МАТ, издање за Републику Српску, који ће, како је предвиђено Споразумом, бити
једна од првих заједничких активности два института. Први број
требало би да изађе из штампе до краја ове године.
СМЦ

О институтима
Економски институт а.д. Бањалука основан је 1960. и
најстарија је научноистраживачка институција у Републици
Српској. У протеклих пола века деловања у Институту је реализовано више од хиљаду научноистраживачких пројеката,
експертских анализа, инвестиционих програма, студија изводљивости и многих других економских пројеката и консултантских услуга. По структури подједнако су заступљени макроекономски пројекти и студије на микроекономском нивоу.
Такође, Институт је ангажован и на многобројним пројектима
везаним за разна економска и социјална питања од ширег
друштвеног интереса.
Економски институт а.д. Београд је научноистраживачка
и саветодавна кућа, чији сарадници деценијама пружају драгоцена решења јавном и приватном сектору за унапређење
привредног амбијента и развој пословања. Основан је 1947. године и током шест и по деценија постојања израстао је у једну
од водећих научних и развојноистраживачких институција у
Србији. Лидерско место остварује ослањајући се на: тржишне
принципе пословања, акумулирано искуство у области економских (фундаменталних и примењених) истраживања и
пословног саветовања и младе, динамичне, високообразоване
кадрове.
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Шеста међународна студентска недеља

МЛАДИ МЕЊАЈУ СВЕТ

Истраживања показују да ће до 2050. године у Европи бити четири одсто мање младих. „Слична је
ситуација и у Србији. Да бисмо могли да помогнемо младима, морамо да им створимо услове да буду
активнији у свим деловима друштва“, рекла је Снежана Клашња, из Министарства омладине и спорта

Грађани света
Главни циљ Међународне студентске недеље у Београду
(International Student Week in Belgrade-ISWiB) јесте популаризација Београда и Србије, као и превазилажење етничких, религијских, културних и националних баријера међу младим људима. Све ово постиже се кроз седам дана размене мишљења,
знања и обичаја, а употпуњено је развојем и промоцијом идеје
о постојању „грађанина Европе“ и „грађанина света“.
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Реализација Пројекта PBILD, подстицај развоју југа Србије

МОГУ ЛИ СЕ ВРАТИТИ
ИЗГУБЉЕНИ СНОВИ

Југ Србије, посебно општине Трговиште и Бујановац, најнеразвијенији су део државе, привреда готово
да и не постоји, све израженије су миграције становништва, а млади тамо не виде никакву будућност,
упозорено је на округлом столу који је одржан након пројекције филма „Људи без снова“

Д

окументарни филм „Људи без снова“ хронолошки бележи животне тешкоће које су задесиле породице и читаве
заједнице са југа Србије. Сниман је крајем јесени 2011.
године и почетком 2012, у продукцији PBILD програма
и београдског Медија центра, у оквиру компоненте „Управљање миграцијама“, коју финансира Канцеларија за сарадњу
(SDC) Владе Швајцарске, и бави се миграцијама становништва
југа Србија ка већим центрима у земљи, узрокованим тешким
економским приликама које су погодиле целу земљу, а највише
општине Пчињског и Јабланичког округа.
У филму су приказани услови у којима живе социјално најугроженији грађани на југу Србије, који су без посла и било каквих
примања, осим мале социјалне помоћи, који се прехрањују углавном у народним кухињама, а неретко живе у објектима без
струје, воде и грејања. Општина Трговиште до пре неколико месеци није имала ни интернет.

Стварност целе Србије
Зашто најзабаченије општине југа Србије, као што су Трговиште и Црна Трава, полако нестају? Зашто млади из Пчињског
и Јабланичког округа напуштају своје домове? Куда одлазе? Како
зауставити тренд миграција из ових крајева? Да ли је југу Србије
потребна посебна економска стратегија? На ова и друга питања
посетилаца, покушали су да дају одговоре учесници округлог
стола, који је водила Антонела Риха, уредница и водитељка емисије РТС „Око“.
“Филм је потпуно реалан, јер је у њему приказана стварност
која траје, не само у пограничним деловима, него у великом делу
Србије, не само у рубним, него и централним деловима, па чак и
у региону развијене Војводине. Разликују се само имена, али су
проблеми апсолутно исти”, рекла је прва учесница у дискусији,
Јоргованка Табаковић, економисткиња и потпредседница СНС.

Дугорочни резултати
Програм „Одржање мира и инклузивни локални развој”
(PBILD) је заједнички програм УН који се спроводи у Пчињском
и Јабланичком округу у Србији, од 2009. до 2012. године. Са
укупним буџетом од 9 милиона америчких долара, PBILD
програм се финансира средствима неколико међународних
донатора: Краљевина Норвешка, шпански Фонд за достизање
Миленијумских развојних циљева, Шведска агенција за међународни развој, Швајцарска агенција за развој и сарадњу и
Програм Уједињених нација за развој.
Програм се реализује кроз четири дугорочна резултата,
при чему сваки наглашава другачији аспект развоја: друштвена кохезија и људски капитал, јавне услуге, економски развој
и управљање миграцијама. Циљ четврте компоненте је да
пружи допринос расположивој подршци намењеној миграционој популацији у циљном региону и њеном укључивању
у привредни и друштвени живот у региону. PBILD програм
спроводи ову компоненту кроз јачање општинских капацитета
за управљање миграцијама, као и путем информација и подизања свести о миграцијама, и за ове активности добија посебну
подршку Швајцарске агенције за развој и сарадњу.
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“Нажалост”, истакла је, “бруталност да постоје људи без снова, данас не ужасава никога, не забрињава много чак ни власт, ни
оне који би морали да се изборе за то да не смеју да постоје људи
без снова”. Апострофирајући закључке из филма, Јоргованка Табаковић је подсетила да је и сама живела на Косову, у време када
су се људи дружили и када су се заједно неговали различити видови традиције. У вези са тим је поставила, по њеном мишљењу
кључно питање - ко може да уреди амбијент у којем млади треба да живе, а да се све не своди на интернет, излазак и школу,
сугеришући да је пре одговора на то питање, нужна дефиниција
вредности на којима градимо друштво.
Према њеном мишљењу, најупечатљивија изјава у филму
је изјава човека који каже: “То што ја немам посао није крив мој
комшија, јер га нема ни он”.
”У том контексту, за мене је проблем Бујановца и Трговишта
једнак проблему Пландишта и дела Војводине који је потпуно опустео, иако Војводина важи за развијени регион. Да ли је неко од
нас рођен са било којим именом, то у данашњем тренутку, нити
је важно, нити сме да буде важно. Свако ко нема посао мора да
очекује од власти да тај проблем не буде само део пројекта или
филма, него да његово решавање буде свакодневни посао и задатак за све нас”, закључила је Табаковићева.
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Иницијативе локалних средина
На питање водитељке округлог стола, да ли будућа влада
има капацитете да помогне регионални развој, посебно у овако
неразвијеним срединама, Табаковићева је одговорила да су економске мере за развој југа Србије већ означене у програму који ће
спроводити нова влада.
“Не треба измишљати топлу воду: развој и људе стимулишете пореском политиком и субвенцијама. Проблеми Трговишта и
Бујановца једнаки су проблемима Пландишта и деловима Војводине који су подједнако неразвијени, питање је само да ли ћемо
на нивоу целог друштва донети одлуку да стварамо привредно
друштво“, нагласила је Јоргованка Табаковић.
Амбасадор Швајцарске у Србији, Ервин Хофер, сматра да
основ за развој неразвијених подручја не смеју бити државне
дотације, већ иницијативе и пројекти локалних средина, а улога
државе је да обезбеди стабилно и повољно окружење за реализацију тих пројекта.

Подршка бржем запошљавању

Нагип Арифи, председник Општине Бујановац, истакао је да
и поред чињенице да је општина Бујановац израдила програм
развоја од 2007. до 2013. године, и проглашена за општину са
повољном пословном климом, људи у неким брдским деловима
Пчињског округа живе као у 15. веку, а стратешких инвестиција
и даље нема.
Зоран Антић, градоначелник Врања, напоменуо је да главни
проблем у том граду представљају “посрнули гиганти”, фабрике
“Коштана” и “Јумко”.
“Из градског буџета ћемо издвојити више средстава за
пољопривреду, да бисмо стимулисали мале произвођаче, али
држава мора константно да подржава развој југа Србије. Ми још
немамо ни гасовод”, истакао је Антић.

Општи циљ два заједничка програма, који се имплементирају кроз један приступ (PBILD), „Промовисање одржања мира у
Јужној Србији“ и „Јачање капацитета за инклузивни локални развој у јужној Србији“, јесте смањење разлика које тренутно постоје
између Јабланичког и Пчињског округа и остатка Србије. Период
имплементације пројекта је до октобра 2012. године.
Пројекат се финансира из средстава шпанског Фонда за
достизање Миленијумских развојних циљева, Шведске агенције
за међународни развој (SIDA), Швајцарске агенције за развој и
сарадњу (SDC), Краљевине Норвешке и Развојног програма Уједињених нација (UNDP).
Филијале НСЗ Лесковац и Врање укључене су у реализацију
Пројекта PBILD у оквиру трећег дугорочног резултата - Економски развој, који делује на смањење разлика међу групама становништва и региона, тј. општина на тржишту рада, путем већег и
бољег приступа циљним активним програмима тржишта рада.
Планиране активности су: креирање и реализација програма
развоја особља Националне службе за запошљавање (НСЗ) ради
побољшања квалитета прикупљања и анализе информација о
тржишту рада и ради идентификације приоритетних занимања;
изградња капацитета локалних испостава НСЗ за бољи приступ
услугама и програмима запошљавања за најугроженије категорије лица; успостављање флексибилног модуларног система заснованог на компетенцијама за обуку и преквалификацију лица
у циљу стицања вештина потребних за запослење; на основу резултата претходних активности, креирање и реализација низа
програма за запошљавање и обуку.
СМЦ

Незапослени и без образовања
У оквиру PBILD програма спроведено је истраживање „Миграције, инклузивни друштвени развој“, чији је део посвећен миграцијама на југу Србије. Истраживањем је идентификовано пет
области које захтевају даља истраживања: млади и миграције, повратници из западне Европе, миграције из руралних средина, род
и миграције, мањине и миграције.
Циљ овог истраживања је да испита и јавности представи
реално стање у Пчињском округу, друштвено-економске прилике
које подстичу исељавање и могућности које се пружају локалном становништву. Пчињски округ спада у групу најнеразвијенијих
региона у земљи. У периоду између два последња пописа становништва број становника је опао за 15.000, односно за 14,5%, превасходно због сиромаштва. Према подацима Националне службе за запошљавање, више од 31.500 становника Пчињског округа је незапослено.
Од укупног броја незапослених регистрованих у Националној служби за запошљавање Врање, процентуално највећи број незапослених (40%) је без икаквог образовања или са завршеном основном школом. Проблем неписмености највише је изражен у Прешеву, где око 65% становништва нема никакво образовање, а број незапослених прелази 70% од укупног броја становника. Однос
запосленог и незапосленог становништва скоро је изједначен. Запослених у Пчињском округу је 37.420, а незапослених око 31.400, а
тренд незапослености је у сталном порасту. Значајан податак је да константно опада број запослених у производним делатностима,
док једини пораст бележи број запослених у угоститељству.
Дефицитарна занимања су фармацеути, математичари, инжењери информатике, машинства и електротехнике, као и занатлије
чија су знања везана за обраду метала. Суфицит бележе занимања попут учитеља, васпитача, економиста и менаџера свих профила. О врло тешком економском положају људи који остају на својим огњиштима у Пчињском округу довољно говори податак да је
Врање коначно добило јавну кухињу, која обезбеђује дневни оброк за 400 грађана, а у Трговишту народну кухињу користи преко 250
корисника. Залихе социјалне помоћи недовољне су да подмире потребе угроженог становништва.
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Годишњи одмор

НИЈЕ СВЕ У
НОВЦУ
Одмор је време када се треба опустити, стати и
уживати у успореном ритму живота, заборавити
на фиксни, устаљени распоред, круте навике и
свакодневне бриге

С

ваки запослени има право на минимум дана годишњег
одмора - мали „капитал“ којим је потребно пажљиво располагати. Разна психолошка истраживања показују да је
за „прави“ одмор потребно три недеље, да је одмор нужан
- и то у више наврата годишње, те да време одмора утиче
на нашу креативност, породичне односе, смањење степена стреса. Минимум који себи засигурно можете и морате приуштити је
недељу дана, које треба што боље осмислити, али и припремити
финансијска средства, како бисте избегли додатну напетост.
Сетите се летовања када сте били деца и када је крај школске
године означавао почетак најдражег доба године. Дуго ишчекивано лето, одласци на море, опуштени дани испуњени игром,
боравак у природи и увече гледање звезда… Дани проведени на
плажи, дуга купања, вожње бициклом, дремање у хладу борова и игра са пријатељима - тако пуно забаве, једноставне, незахтевне, неоптерећене, и не тако скупе.

фонски број и мејл користе само у најважнијим ситуацијама. Тако
ћете избећи узнемиравање због ситница. Међутим, битнијим
клијентима и надређеном будите увек доступни. Планирате ли
одмор у дивљини, без електричне енергије и сигнала, информишите о томе надређеног и клијенте.
С обзиром да ћете након повратка бити изван пословних
дешавања, планирајте активности које треба да обавите по повратку на посао. Колегама које ће вас мењати оставите детаљна
упутства о пројектима и контакт податке клијената са којима ће
сарађивати. Ако немате довољно поверења у своје колеге, организујте годишњи одмор у складу са одмором пословних клијената.
Новац не чини нужно одмор добрим, иако нам се та порука
стално намеће као једина исправна: одмор је време за - одмор,
опуштање и уживање. То је време када се треба опустити, стати
и уживати у успореном ритму живота, заборавити на фиксни, устаљени распоред, круте навике и свакодневне бриге. То је време
када треба дисати пуним плућима, опустити се, поново се гласно
смејати и посветити се себи.
А.Б.

Реч закона

Преласком на начин живота одраслих и „обавезу“ летовања,
као да све мање и мање времена на одмору проводимо радећи
оно што волимо, оно што нас опушта и чему се веселимо. Као да
је све повезано искључиво са новцем, а посао нас, барем путем
телефона, прати и на одмору.
Кризна је година, чињеница је да многима одмор неће
уопште бити опција, барем не у смислу одласка на море. Поред финансијске конструкције, постоје и други разлози за одустајање од летовања - деца су премала или превелика, партнер
не може да добије одмор у исто време, а ту су и планови у циљу
побољшања животних услова и слично. Зато ће многи морати да
одлучно направе прави психички отклон и озбиљно приону на
одмор без путовања. Наравно, пре тога треба обавити припремне радње: одрадити послове везане за домаћинство (чишћење,
набавка намирница и слично), искључити пословни телефон и
интернет конекцију. Реците колегама с посла да нећете бити у
граду, нити доступни на мобилни телефон.
Међутим, истраживања показују да велики број запослених планира да током годишњег одмора остане у контакту
с надређенима и колегама, али и да проверава службени мејл и
јавља се на службени телефон. Нсупрот њима, многи су резервисали аранжмане далеко од домета мреже.
Како бисте заобишли неугодности или изненадни прекид
одмора, веће послове завршите, а око оних који су у плану у време
вашег одсуства посаветујте се са шефом. Предложите да вас замени колега за којег сте уверени да ће посао обављати коректно
и на време. Обавестите сараднике о периоду у коме вас неће бити.
Списе и податке о клијентима оставите на видљивом месту, како
бисте колегама олакшали сналажење. Нагласите им да ваш теле-
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Сваки запослени по основу уговора о раду има право на
годишњи одмор. Запослени не може да се одрекне права на
годишњи одмор, нити му се то право може ускратити, пише
у Закону о раду. Уколико се послодавац оглуши о ово законом
загарантовано право, и не уручи решење о годишњем одмору
у року у коме је обавезан да то учини, запослени има право
на накнаду штете у висини просечне зараде из три претходна
месеца. Такође, послодавац може бити кажњен новчаном казном - у износу од 20.000 до 40.000 динара за одговорно лице и
400.000 до 600.000 динара за правно лице. Предузетници пролазе нешто боље, јер је казна за њих мања и износи 100.000 до
300.000 динара.
Запослени у једној календарској години има право на
годишњи одмор у трајању од најмање 20 радних дана, а овај
законски минимум се увећава у складу са годинама стажа,
радним искуством, стручном спремом запосленог и другим
критеријумима који су утврђени законом или уговором о раду.
При утврђивању дужине одмора рачуна се да једна календарска недеља садржи пет радних дана, што значи да је законски
минимум четири радне недеље. У годишњи одмор не рачунају
се празници, као ни дани које запослени проведе на плаћеном
боловању.
Право на годишњи одмор запослени не може да искористи одмах по запошљавању, већ тек након истека шест месеци
непрекидног рада у новој фирми, у које се рачунају празници,
дневни и недељни одмори, као и евентуално плаћено одуство
запосленог у случају болести. Изузетно, право на годишњи
одмор може да се искористи и раније - ако је између одјаве у
претходној и пријаве у новој фирми прошло мање од 30 дана.
Одлуку о томе када ће запослени на годишњи одмор доноси послодавац, уз консултацију са запосленим. По закону,
годишњи одмор се може користити у деловима, али делова
може бити највише два, и не могу бити коришћени током исте
календарске године. При томе први део мора трајати најмање
три радне недеље (или 15 радних дана), а други део се може
искористити најкасније до 30. јуна наредне године.
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Рок за подношење пријава је 8 дана и почиње да тече наредног дана
од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
ПОРЕСКА УПРАВА
Београд
На основу члана 54 став 1 Закона о државним службеницима („Сл.
гласник РС“, бр. 79/05...104/09) и члана 169 б став 1 Закона о
пореском поступку и пореској администрацији („Сл. гласник РС“,
бр. 80/02...2/12), оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ
ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА
У МИНИСТАРСТВУ ФИНАНСИЈА
ПОРЕСКА УПРАВА
I Oрган у коме се радна места попуњавају:
Министарство финансија-Пореска управа, Београд, Саве
Машковића 3-5
II Радна места која се попуњавају:

1. Стручно оперативни послови, у звању
виши порески референт-остале функције,
у Министарству финансија-Пореска управа,
Централа, Сектор за развој и рачунарску
подршку, Одељење за планирање и
развој, према условима за радно место под
редним бројем 132 Унутрашњег уређења и
систематизације радних места у Министарству
финансија-Пореска управа
1 извршилац
Услови за рад на радном месту: ССС-друштвеног, природноматематичког или техничко-технолошког смера; радно искуство
у струци од најмање 3 године; положен државни стручни испит;
оспособљеност за рад на рачунару; комуникативност.
Стручне оспособљености, знања и вештине које се
проверавају у изборном поступку: познавање Закона о
пореском поступку и пореској администрацији-усменим путем,
разговором са кандидатом.

2. Планер пројекта, у звању порески саветникостале функције, у Министарству финансијаПореска управа, Централа, Сектор за развој и
рачунарску подршку, Одељење за планирање
и развој, Одсек за планирање и управљање
пројектима, према условима за радно
место под редним бројем 136 Унутрашњег
уређења и систематизације радних места у
Министарству финансија-Пореска управа
1 извршилац
Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање
из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног
поља
природно-математичких,
техничко-технолошких
или
друштвено-хуманистичких наука на студијама другог степена
(дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске
студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним
студијама у трајању од најмање 4 године; положен државни
стручни испит; 3 године радног искуства у струци; познавање
стандарда и најновијих метода управљања и планирања
пројектима; аналитичност и способност делотворног преношења
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информација; знање енглеског језика; оспособљеност за рад на
рачунару.
Стручне оспособљености, знања и вештине које се
проверавају у изборном поступку: познавање Закона о
пореском поступку и пореској администрацији-усменим путем,
разговором са кандидатом.

3. Млађи планер пројекта, у звању млађи
порески саветник-остале функције, у
Министарству финансија-Пореска управа,
Централа, Сектор за развој и рачунарску
подршку, Одељење за планирање и развој,
Одсек за планирање и управљање пројектима,
према условима за радно место под
редним бројем 137 Унутрашњег уређења и
систематизације радних места у Министарству
финансија-Пореска управа
1 извршилац
Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање
из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног
поља
природно-математичких,
техничко-технолошких
или
друштвено-хуманистичких наука на студијама другог степена
(дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске
студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним
студијама у трајању од најмање 4 године; положен државни
стручни испит; 1 година радног искуства у струци; познавање
стандарда и најновијих метода управљања и планирања
пројектима; аналитичност и способност делотворног преношења
информација; знање енглеског језика; оспособљеност за рад на
рачунару.
Стручне оспособљености, знања и вештине које се
проверавају у изборном поступку: познавање Закона о
пореском поступку и пореској администрацији-усменим путем,
разговором са кандидатом.

4. Администратор мрежних сервиса, у
звању порески саветник-остале функције,
у Министарству финансија-Пореска управа,
Централа, Сектор за развој и рачунарску
подршку, Одељење за техничку подршку,
Одсек за мреже и инфраструктуру, према
условима за радно место под редним бројем
158 Унутрашњег уређења и систематизације
радних места у Министарству финансијаПореска управа
1 извршилац
Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање
из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног
поља
природно-математичких,
техничко-технолошких
или
друштвено-хуманистичких наука на студијама другог степена
(дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске
студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним
студијама у трајању од најмање 4 године; положен државни
стручни испит; најмање 3 године радног искуства у струци;
познавање најновијих метода пројектовања, развоја и управљања
информационим системима, пројектовања локалних рачунарских
мрежа и администрирања мрежних сервиса; аналитичност
и способност делотворног преношења информација; знање
енглеског језика; оспособљеност за рад на рачунару.
Стручне оспособљености, знања и вештине које се
проверавају у изборном поступку: познавање Закона о
пореском поступку и пореској администрацији-усменим путем,
разговором са кандидатом.
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5. Руководилац групе, у звању самостални
порески инспектор-основна функција, у
Министарству финансија-Пореска управа,
Централа, Сектор за развој и рачунарску
подршку, Одељење за контролу легалности
софтвера, Регионална група за контролу
легалности софтвера, према условима
за радно место под редним бројем 176
Унутрашњег уређења и систематизације
радних места у Министарству финансијаПореска управа
1 извршилац
Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање
из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног
поља
природно-математичких,
техничко-технолошких
или
друштвено-хуманистичких наука на студијама другог степена
(дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске
студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним
студијама у трајању од најмање 4 године; положен државни
стручни испит; 8 година радног искуства у струци; аналитичност
и способност делотворног преношења информација; знање
енглеског језика; оспособљеност за рад на рачунару.
Стручне оспособљености, знања и вештине које се
проверавају у изборном поступку: познавање Закона о
пореском поступку и пореској администрацији-усменим путем,
разговором са кандидатом.

6. Шеф одсека, у звању виши порески
саветник-остале функције, у Министарству
финансија-Пореска управа, Централа, Сектор
за развој и рачунарску подршку, Одељење
за пружање услуга пореским обвезницима,
Одсек за сервис пореских обвезника I, према
условима за радно место под редним бројем
185 Унутрашњег уређења и систематизације
радних места у Министарству финансијаПореска управа
1 извршилац
Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање
из научне, односно стручне области у оквиру образовнонаучног поља природно-математичких, техничко-технолошких
или друштвено-хуманистичких наука на студијама другог
степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке
академске студије, специјалистичке струковне студије), односно
на основним студијама у трајању од најмање 4 године; положен
државни стручни испит; најмање 7 година радног искуства у
струци; оспособљеност за рад на рачунару; познавање вештина
комуникације, поседовање знања из међународне праксе у
области сервиса пореским обвезницима, познавање енглеског
језика, систематичност и прецизност у раду.
Стручне оспособљености, знања и вештине које се
проверавају у изборном поступку: познавање Закона о
пореском поступку и пореској администрацији-усменим путем,
разговором са кандидатом.

7. Супервизор, у звању виши порески
саветник-остале функције, у Министарству
финансија-Пореска управа, Централа, Сектор
за развој и рачунарску подршку, Одељење
за пружање услуга пореским обвезницима,
Одсек за сервис пореских обвезника I, према
условима за радно место под редним бројем
186 Унутрашњег уређења и систематизације
радних места у Министарству финансијаПореска управа
1 извршилац
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Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање
из научне, односно стручне области у оквиру образовнонаучног поља природно-математичких, техничко-технолошких
или друштвено-хуманистичких наука на студијама другог
степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке
академске студије, специјалистичке струковне студије), односно
на основним студијама у трајању од најмање 4 године; положен
државни стручни испит; најмање 7 година радног искуства у
струци; оспособљеност за рад на рачунару; познавање вештина
комуникације, знање енглеског језика.
Стручне оспособљености, знања и вештине које се
проверавају у изборном поступку: познавање Закона о
пореском поступку и пореској администрацији-усменим путем,
разговором са кандидатом.

8. Агент-прва линија, у звању млађи порески
саветник-остале функције, у Министарству
финансија-Пореска управа, Централа, Сектор
за развој и рачунарску подршку, Одељење
за пружање услуга пореским обвезницима,
Одсек за сервис пореских обвезника I, према
условима за радно место под редним бројем
187 Унутрашњег уређења и систематизације
радних места у Министарству финансијаПореска управа
1 извршилац
Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање
из научне, односно стручне области у оквиру образовнонаучног поља природно-математичких, техничко-технолошких
или друштвено-хуманистичких наука на студијама другог
степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке
академске студије, специјалистичке струковне студије), односно
на основним студијама у трајању од најмање 4 године; положен
државни стручни испит; најмање 1 година радног искуства у
струци; познавање вештина комуникације, оспособљеност за рад
на рачунару, нарочито рада на претраживању базе података,
способност за тимски рад; познавање енглеског језика.
Стручне оспособљености, знања и вештине које се
проверавају у изборном поступку: познавање Закона о
пореском поступку и пореској администрацији-усменим путем,
разговором са кандидатом.

9. Агент-друга линија, у звању виши порески
саветник-остале функције, у Министарству
финансија-Пореска управа, Централа, Сектор
за развој и рачунарску подршку, Одељење
за пружање услуга пореским обвезницима,
Одсек за сервис пореских обвезника II, према
условима за радно место под редним бројем
189 Унутрашњег уређења и систематизације
радних места у Министарству финансијаПореска управа
1 извршилац
Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање
из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног
поља
природно-математичких,
техничко-технолошких
или
друштвено-хуманистичких наука на студијама другог степена
(дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске
студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним
студијама у трајању од најмање 4 године; положен државни
стручни испит; најмање 7 година радног искуства у струци;
оспособљеност за рад на рачунару, пoзнавање енглеског језика.

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

Стручне оспособљености, знања и вештине које се
проверавају у изборном поступку: познавање Закона о
пореском поступку и пореској администрацији-усменим путем,
разговором са кандидатом.
III Место рада:
За наведена радна места, место рада је Београд.
IV Адреса на коју се подносе пријаве:
Министарство финансија-Пореска управа, Централа, Београд,
Саве Машковића 3-5, са назнаком: „За јавни конкурс“.
V Лице које је задужено за давање обавештења о конкурсу:
Драгана Зарић, број тел. 011/3953-437, Министарство финансијаПореска управа, Централа.
ЗАЈЕДНИЧКО ЗА СВА РАДНА МЕСТА
Услови за рад на свим радним местима: држављанство
Републике Србије; да учеснику конкурса није престајао радни
однос у државном органу због теже повреде дужности из радног
односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање 6 месеци.
Рок за подношење пријава на конкурс:
Рок за подношење пријава је 8 дана и почиње да тече наредног
дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике
Србије“.
Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:
- пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном
искуству;
- оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству;
- оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге
рођених;
- оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна
спрема;
- оверена фотокопија радне књижице;
- оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном
државном стручном испиту за рад у државним органима;
- оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству
у струци;
- оригинал или оверена фотокопија сертификата или другог
доказа о знању енглеског језика (за радна места под бројем
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9).
Напомене
За сва радна места, радни однос се заснива на неодређено време.
Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном
органу, подлежу пробном раду од 6 месеци. Кандидати без
положеног државног стручног испита примају се на рад под
условом да исти 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, са
траженим документима за то радно место. Пријаве уз које нису

нсЗ
позивни центар
0800 300 301
(позив је бесплатан)

приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији
овереној у општини или суду, као и непотпуне и неблаговремене
пријаве биће одбачене.
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Рок за подношење пријава је 8 дана и почиње да тече наредног дана
од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
ПОРЕСКА УПРАВА
Београд
На основу члана 54 став 1 Закона о државним службеницима („Сл.
гласник РС“, бр. 79/05...104/09) и члана 169 б став 1 Закона о
пореском поступку и пореској администрацији („Сл. гласник РС“,
бр. 80/02...53/10), директор Пореске управе оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ
РАДНИХ МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ
ФИНАНСИЈА-ПОРЕСКОЈ УПРАВИ,
РЕГИОНАЛНОМ ЦЕНТРУ НИШ
I Oрган у коме се радна места попуњавају:
Министарство финансија-Пореска управа, Регионални
центар Ниш, Ниш, Страхињића Бана бб
II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место: порески инспектор
канцеларијске контроле, у звању порески
инспектор-основна функција, Одсек за
канцеларијску контролу, Одељење за
канцеларијску контролу, Филијала А Ниш,
Регионални центар Ниш
1 извршилац
УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне области правне
или економске науке на студијама другог степена или високо
образовање из научне, односно стручне области у оквиру
образовно-научног поља техничко-технолошких наука на
студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер,
специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне
студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4
године, положен државни стручни испит, радно искуство у струци
од најмање 3 године, оспособљеност за рад на рачунару.

2. Радно место: виши порески инспектор 2
теренске контроле, у звању виши порески
инспектор II-основна функција, Одсек за
теренску контролу, Одељење за теренску
контролу, Филијала А Ниш, Регионални
центар Ниш
1 извршилац
УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне области правне
или економске науке на студијама другог степена (дипломске
академске студије - мастер, специјалистичке академске студије,
специјалистичке струковне студије), односно на основним
студијама у трајању од најмање 4 године, положен државни
стручни испит, радно искуство у струци од најмање 6 година,
оспособљеност за рад на рачунару.

3. Радно место: порески инспектор 1 теренске
контроле, у звању порески инспектор
I-основна функција, Одсек за теренску
контролу, Одељење за теренску контролу,
Филијала А Ниш, Регионални центар Ниш
1 извршилац
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УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне области правне
или економске науке на студијама другог степена (дипломске
академске студије - мастер, специјалистичке академске студије,
специјалистичке струковне студије), односно на основним
студијама у трајању од најмање 4 године, положен државни
стручни испит, радно искуство у струци од најмање 5 година,
оспособљеност за рад на рачунару.

4. Радно место: порески инспектор 2 теренске
контроле, у звању порески инспектор IIосновна функција, Одсек за теренску
контролу, Одељење за теренску контролу,
Филијала А Ниш, Регионални центар Ниш
1 извршилац
УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне области правне
или економске науке на студијама другог степена (дипломске
академске студије - мастер, специјалистичке академске студије,
специјалистичке струковне студије), односно на основним
студијама у трајању од најмање 4 године, положен државни
стручни испит, радно искуство у струци од најмање 4 године,
оспособљеност за рад на рачунару.

5. Радно место: аналитичко-порески
послови наплате, у звању млађи порески
инспектор-основна функција, Одсек за
наплату, Одељење за наплату и пореско
рачуноводство, Филијала А Ниш, Регионални
центар Ниш
1 извршилац
УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне области правне
или економске науке на студијама другог степена (дипломске
академске студије - мастер, специјалистичке академске студије,
специјалистичке струковне студије), односно на основним
студијама у трајању од најмање 4 године, положен државни
стручни испит, радно искуство у струци од 1 године, оспособљеност
за рад на рачунару.

6. Радно место: порески инспектор
канцеларијске контроле, у звању порески
инспектор-основна функција, Експозитура
Дољевац, Филијала А Ниш, Регионални
центар Ниш
1 извршилац
УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне области правне
или економске науке или високо образовање из научне, односно
стручне области у оквиру образовно-научног поља техничкотехнолошких наука на студијама другог степена (дипломске
академске студије-мастер, специјалистичке академске студије,
специјалистичке струковне студије), односно на основним
студијама у трајању од најмање 4 године, положен државни
стручни испит, радно искуство у струци од најмање 3 године,
оспособљеност за рад на рачунару.

7. Радно место: порески инспектор
канцеларијске контроле, у звању порески
инспектор-основна функција, Експозитура
Медвеђа, Филијала А Лесковац, Регионални
центар Ниш
1 извршилац
УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне области правне
или економске науке или високо образовање из научне, односно
стручне области у оквиру образовно-научног поља техничкотехнолошких наука на студијама другог степена (дипломске
академске студије-мастер, специјалистичке академске студије,
специјалистичке струковне студије), односно на основним
студијама у трајању од најмање 4 године, положен државни
стручни испит, радно искуство у струци од најмање 3 године,
оспособљеност за рад на рачунару.
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8. Радно место: аналитичко-порески послови
наплате, у звању млађи порески инспекторосновна функција, Група за наплату, Одсек за
наплату и пореско рачуноводство, Филијала Ц
Прокупље, Регионални центар Ниш
1 извршилац
УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне области правне
или економске науке или високо образовање из научне, односно
стручне области у оквиру образовно-научног поља техничкотехнолошких наука на студијама другог степена (дипломске
академске студије-мастер, специјалистичке академске студије,
специјалистичке струковне студије), односно на основним
студијама у трајању од најмање 4 године, положен државни
стручни испит, радно искуство у струци од 1 године, оспособљеност
за рад на рачунару.

9. Радно место: порески извршитељ, у
звању порезник-стручни сарадник-основна
функција, Одсек за наплату, Одељење за
наплату и пореско рачуноводство, Филијала А
Ниш, Регионални центар Ниш
1 извршилац
УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне области правне
или економске науке или високо образовање из научне, односно
стручне области у оквиру образовно-научног поља техничкотехнолошке науке на студијама првог степена (основне академске
студије, основне струковне студије), односно на студијама у
трајању до 3 године; положен државни стручни испит; најмање
2 године радног искуства у струци, оспособљеност за рад на
рачунару.

10. Радно место: виши порезник-стручни
сарадник канцеларијске контроле, у звању
виши порезник-стручни сарадник-основна
функција, Експозитура Мерошина, Филијала А
Ниш, Регионални центар Ниш
1 извршилац
УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне области економске
или правне науке на студијама првог степена (основне академске
студије, основне струковне студије), односно на студијама у
трајању до 3 године; положен државни стручни испит; најмање
3 године радног искуства у струци, оспособљеност за рад на
рачунару.

11. Радно место: послови пореске евиденције,
у звању виши порезник-стручни сарадникосновна функција, Група за пореско
рачуноводство, Одсек за наплату и пореско
рачуноводство, Филијала Ц Власотинце,
Регионални центар Ниш
1 извршилац
УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне области економске
науке на студијама првог степена (основне академске студије,
основне струковне студије), односно на студијама у трајању до 3
године; положен државни стручни испит; најмање 3 године радног
искуства у струци, оспособљеност за рад на рачунару.

12. Радно место: порезник-стручни сарадник
канцеларијске контроле, у звању порезникстручни сарадник-основна функција,
Експозитура Кладово, Филијала Ц Неготин,
Регионални центар Ниш
1 извршилац
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УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне области економске
или правне науке на студијама првог степена (основне академске
студије, основне струковне студије), односно на студијама у
трајању до 3 године; положен државни стручни испит; најмање
2 године радног искуства у струци, оспособљеност за рад на
рачунару.

13. Радно место: послови пријема и уноса
пријава, у звању виши порески контролоросновна функција, Експозитура Бабушница,
Филијала Б Пирот, Регионални центар Ниш
1 извршилац
УСЛОВИ: ССС-друштвеног, природног или техничког смера, радно
искуство у струци од најмање 3 године, положен државни стручни
испит, оспособљеност за рад на рачунару.

14. Радно место: послови писарнице, у
звању виши порески референт-остале
функције, Експозитура Сокобања, Филијала Ц
Алексинац, Регионални центар Ниш
1 извршилац
УСЛОВИ: ССС-друштвеног, природног или техничког смера, радно
искуство у струци од најмање 3 године, положен државни стручни
испит, оспособљеност за рад на рачунару.

15. Радно место: послови пријема и уноса
пријава, у звању виши порески контролоросновна функција, Група за пореско
рачуноводство, Одсек за наплату и пореско
рачуноводство, Филијала Ц Књажевац,
Регионални центар Ниш
1 извршилац
УСЛОВИ: ССС-друштвеног, природног или техничког смера, радно
искуство у струци од најмање 3 године, положен државни стручни
испит, оспособљеност за рад на рачунару.

16. Радно место: послови пријема и уноса
пријава, у звању виши порески контролоросновна функција, Група за пореско
рачуноводство, Одсек за наплату и пореско
рачуноводство, Филијала Ц Бор, Регионални
центар Ниш
1 извршилац
УСЛОВИ: ССС-друштвеног, природног или техничког смера, радно
искуство у струци од најмање 3 године, положен државни стручни
испит, оспособљеност за рад на рачунару.

17. Радно место: послови пријема и уноса
пријава, у звању виши порески контролоросновна функција, Група за пореско
рачуноводство, Одсек за наплату и пореско
рачуноводство, Филијала Ц Неготин,
Регионални центар Ниш
1 извршилац
УСЛОВИ: ССС-друштвеног, природног или техничког смера, радно
искуство у струци од најмање 3 године, положен државни стручни
испит, оспособљеност за рад на рачунару.
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III Место рада:
За радно место под
За радно место под
За радно место под
За радно место под
За радно место под
За радно место под
За радно место под
За радно место под
За радно место под
За радно место под
За радно место под
За радно место под
За радно место под
За радно место под
За радно место под
За радно место под
За радно место под

бројем
бројем
бројем
бројем
бројем
бројем
бројем
бројем
бројем
бројем
бројем
бројем
бројем
бројем
бројем
бројем
бројем

1: место рада је Ниш.
2: место рада је Ниш.
3: место рада је Ниш.
4: место рада је Ниш.
5: место рада је Ниш.
6: место рада је Дољевац.
7: место рада је Медвеђа.
8: место рада је Прокупље.
9: место рада је Ниш.
10: место рада је Мерошина.
11: место рада је Власотинце.
12: место рада је Кладово.
13: место рада је Бабушница.
14: место рада је Сокобања.
15: место рада је Књажевац.
16: место рада је Бор.
17: место рада је Неготин.

IV Адреса на коју се подносе пријаве:
Министарство финансија-Пореска управа, Регионални центар
Ниш, Ниш, Страхињића бана бб, са назнаком: „За јавни конкурс“.
V Лице које је задужено за давање обавештења о конкурсу:
Јасмина Ивановић Кнежевић, број тел. 018/509-050, Министарство
финансија-Пореска управа, Регионални центар Ниш, сваког радног
дана, у времену од 09,00 до 11,00 часова.
ЗАЈЕДНИЧКО ЗА СВА РАДНА МЕСТА
Стручне оспособљености, знања и вештине које се
проверавају у изборном поступку:
- оспособљеност за рад на рачунару-практичним радом на
рачунару;
- познавање Закона о пореском поступку и пореској
администрацији и материјалног пореског законодавстваусмено, разговор са кандидатима.
Услови за рад на свим радним местима:
- држављанство Републике Србије;
- да учеснику конкурса није престајао радни однос у државном
органу због теже повреде дужности из радног односа и да
није осуђиван на казну затвора од најмање 6 месеци.
Рок за подношње пријава на конкурс:
Рок за подношење пријава је 8 дана и почиње да тече наредног
дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике
Србије“.
Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:
- пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном
искуству;
- оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству
(не старије од 6 месеци);

- оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге
рођених (издатог у складу са чл. 82 Закона о матичним
књигама-“Службени гласник РС“, бр. 20/09);
- оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна
спрема прописана као услов за одређено радно место;
- оверена фотокопија радне књижице са подацима о радном
искуству (најмање од 1. до 6. стране);
- оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном
државном стручном испиту за рад у државним органима,
односно оригинал или оверена фотокопија доказа о
положеном правосудном испиту;
- оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству
у струци (потврде и други акти из којих се може утврдити
на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком
периоду је стечено радно искуство);
- оригинали или оверене фотокопије уверења основног и
вишег суда да се против кандидата не води кривични
поступак за кривична дела која се гоне по службеној
дужности (не старије од 6 месеци);
- оригинал или оверена фотокопија уверења да кандидат није
осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци или
за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање
послова у државном органу (не старије од 6 месеци).
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 спровешће се
у Нишу, у просторијама Пореске управе, Регионалне групе за
образовање и комуникацију, Синђелићев трг 18, у термину који
ће бити накнадно одређен, о чему ће учесници конкурса бити
благовремено обавештени путем контакт телефона који наведу у
својим пријавама.
Са кандидатима који при провери познавања рада на рачунару не
добију оцену задовољава (односно на тесту освоје мање од шест
поена) неће се спроводити даљи изборни поступак.
Напомене:
За сва радна места, радни однос се заснива на неодређено време.
Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном
органу, подлежу пробном раду у трајању од 6 месеци. Кандидати
без положеног државног стручног испита примају се на рад под
условом да исти положе до окончања пробног рада. Kандидати
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, са
назнаком уз коју пријаву је приложена тражена документација.
Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу
или фотокопији овереној у општини или суду, као и непотпуне
и неблаговремене пријаве биће одбачене. Приложена конкурсна
документација се не враћа.

пословни центри
нсЗ

Подршка у
реализацији
предузетничке идеје
14
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854
У ОВОМ БРОЈУ

СЛОБОДНА РАДНА МЕСТА

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

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

Бесплатна публикација о запошљавању
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администрација и управа

Администрација
и управа
б Е о г ра д
градска оПШтина
Чукарица уПрава градске
оПШтине
11000 Београд, Шумадијски трг 2
тел. 011/3052-284, 3052-285

Заменик начелника управе
Градске општине Чукарица
УСЛОВИ: правни факултет, најмање 5
година радног искуства у струци и положен испит за рад у органима државне
управе. Поред наведених услова, потребно
је да кандидат испуњава услове предвиђене Законом о радним односима у државним органима („Сл. гласник РС“, бр. 48/91,
66/91, 44/98, 49/99, 34/01 и 39/02), и то:
да је држављанин Републике Србије, да
има општу здравствену способност, да није
осуђиван за кривично дело на безусловну
казну затвора од најмање шест месеци
или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном
органу. Постављење се врши на период од
5 година. Пријаве на оглас са доказима о
испуњавању наведених услова, у оригиналу или у овереној фотокопији, доставити
у року од 8 дана од дана објављивања, на
адресу Општине Чукарица, Одсек радних
односа и заједничких послова. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

КрУшЕвац

новИ сад
оПШтина баЧ
оПШтинска уПрава баЧ
21420 Бач
Трг др Зорана Ђинђића 1

Извршилац за послове интерне
контроле и ревизије у Одељењу
за финансије и буџет
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме,
завршен економски факултет, једна година радног искуства у струци; положен
стручни испит за рад у органима државне
управе. Потребна документација: оверена фотокопија радне књижице; уверење
о држављанству; извод из матичне књиге рођених; оверена фотокопија дипломе;
уверење о некажњавању; уверење о положеном стручном испиту за рад у органима
државне управе.

панчЕво

градска уПрава
града круШевца

37000 Крушевац, Газиместанска 1
тел. 037/414-750

Приправник ради
оспособљавања кроз практичан
рад у Градској управи града
Крушевца
на одређено време од 12 месеци

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених чл. 6 Закона о радним односима
у државним органима, кандидати треба
да испуњавају и следеће услове: високо
образовање стечено на студијама другог
степена, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године,
економски факултет. Уз пријаву са биографијом, кандидати су дужни да доставе
и потребна документа у оригиналу или у
овереној фотокопији: диплома о стручној
спреми, извод из матичне књиге рођених (издат на обрасцу сходно Закону о
матичним књигама, објављеном у „Службеном гласнику РС“, бр. 20/09), уверење
о држављанству (не старије од 6 месеци),
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уверење о здравственом стању-доставити
након доношења одлуке о пријему кандидата, уверење основног и вишег суда
да против лица није покренута истрага
и да није подигнута оптужница, уверење
Полицијске управе да лице није осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за
кажњиво дело које га чини неподобним за
обављање послова у државном органу и
фотокопију радне књижице. Пријаве слати на наведену адресу. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Избор кандидата извршиће се у
року од 15 дана по истеку рока за подношење пријаве.

градска уПрава

26000 Панчево, Трг краља Петра I 2-4

Административно-технички
секретар Градског већа
УСЛОВИ: Посебни услови: средња стручна
спрема-IV степен, 6 месеци радног искуства
и положен стручни испит за рад у државним органима. Општи 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. Пријаве на оглас са
доказима о испуњавању услова у погледу
општих и посебних услова из огласа, осим
доказа о општој здравственој способности,
подносе се у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узети у разматрање. Пријаве са доказима о
испуњавању услова из огласа могу се предати лично у Градском услужном центру
или поштом, на горенаведену адресу.

| Број 475 | 25.07.2012.

в ра њ Е
оПШтина ПреШево
оПШтинско веЋе
оПШтине ПреШево

17523 Прешево, Маршала Тита 36
тел. 017/669-137

Начелник Општинске управе
на период од пет година

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме,
завршен правни факултет и најмање 5
година радног искуства. Уз пријаву доставити: диплому о завршеном правном
факултету; уверење о положеном стручном испиту; доказ о радном искуству у
струци; уверење о држављанству РС;
извод из матичне књиге рођених; уверење о здравственом стању и 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.

ЗрЕњанИн
ПониШтеЊе огЛаса
оПШтина ЖитиШте
оПШтинска уПрава

23210 Житиште, Цара Душана 15
тел. 023/821-306, лок. 113
Оглас објављен 11.07.2012. године
у публикацији „Послови“, за радно
место: послови урбанизма и градитељства, поништава се у целости.

ПониШтеЊе огЛаса
оПШтина ЖитиШте
оПШтинска уПрава

23210 Житиште, Цара Душана 15
тел. 023/821-306, лок. 113
Оглас објављен 18.07.2012. године
у публикацији „Послови“, за радно
место: послови писарнице и архиве,
поништава се у целости.

Најкраћи пут
до посла

Сајмови
запошљавања
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трговина и услуге

Трговина и услуге
етно ресторан „јоваЊе“
11070 Нови Београд, Сурчинска 35
тел. 011/226-06-33

Кувар-помоћни кувар

на одређено време до 3 месеца
2 извршиоца
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у
наведеном занимању, пожељно радно
искуство. Пријаве слати у року од 30 дана
од дана објављивања огласа.

агенција за ПруЖаЊе
ПерсонаЛне асистенције
„коЛосеум“
11000 Београд, Панчићева 14
тел. 011/2637-820
е-mail: hc.koloseum@gmail.com

Пословни асистент-секретар
уговор о делу

УСЛОВИ: VII/1 или VI степен стручне спреме, дипломирани андрагог, дипломирани
социолог, дипломирани социјални радник
или андрагог; 3 месеца радног искуства
на административним пословима; основна информатичка обука. Пријаве слати на
е-mail: hc.koloseum@gmail.com.

Неговатељица
уговор о делу
5 извршилаца

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме, без обзира на занимање. Кандидати
могу доћи лично у просторије послодавца
да попуне пријаву-понедељком, средом и
петком, у времену од 10,00 до 13,00 часова; јављање кандидата на број телефона:
011/2637-820.
ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 15 дана
од дана објављивања огласа.

RAIFFEISEN BANKA AD
BEOGRAD
11070 Нови Београд
Булевар Зорана Ђинђића 64а

Сарадник за кредитирање у
малопродаји

сарадњу пуну изазова, могућност професионалног развоја и рад у динамичном
окружењу. Пријаве са биографијом слати
Одељењу за кадровске послове, са назнаком за коју позицију и град конкуришете,
на е-mail: hr.department@raiffeisenbank.rs
или на горенаведену адресу.

Сарадник за кредитирање у
малопродаји
за рад у Алексинцу
5 извршилаца

УСЛОВИ: минимум IV степен стручне спреме, искуство у директној продаји, познавање рада на рачунару, спремност за
рад на терену, способност успостављања
пословних контаката, мотивисаност за рад
и учење, добре организационе способности, комуникативност и динамичност,
спремност за тимски рад. Нудимо: активну
зараду у зависности од резултата продаје,
сарадњу пуну изазова, могућност професионалног развоја и рад у динамичном
окружењу. Пријаве са биографијом слати
Одељењу за кадровске послове, са назнаком за коју позицију и град конкуришете,
на е-mail: hr.department@raiffeisenbank.rs
или на горенаведену адресу.

„BALKAN јоBS“ Dоо

11000 Београд, Омладинска 11а
тел. 011/3670-264
е-mail: poslovi@balkanjobs.net

Манипулативни радник
30 извршилаца

Опис радног места: рад на утовару и истовару робе; манипулација робом у складишту; обављање складишних операција
кроз рад са РФ терминалима; врши друге
послове са робом који утичу на промену
стања робе на излазу у односу на стање
робе на улазу у складиште (комисионирање робе, декларисање); придржавање и
спровођење одредби процедура Друштва;
задужен је за обезбеђење квалитета и
квантитета робе у складишту у којем ради;
поштовање и спровођење инструкција
добијених од претпостављених; одржава хигијену складишне опреме и објеката; вршење и других послова по налогу
складиштара, руководиоца складишта,
односно директора сектора складишта.
УСЛОВИ: ССС, НК, КВ; радно време: 8 сати,
могућ сменски рад; зарада запослених
нето: 25.000-30.000 динара.

за рад у Нишу
5 извршилаца

Аутомеханичар

УСЛОВИ: минимум IV степен стручне спреме, искуство у директној продаји, познавање рада на рачунару, спремност за
рад на терену, способност успостављања
пословних контаката, мотивисаност за рад
и учење, добре организационе способности, комуникативност и динамичност,
спремност за тимски рад. Нудимо: активну
зараду у зависности од резултата продаје,

Опис радног места: врши преглед и одржавање механичких склопова на возилима;
обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

30 извршилаца

УСЛОВИ: ССС, НК, КВ, радно искуство 2
године; радно време: 8 сати, могућ сменски рад; зарада запослених нето: 25.00030.000 динара.

Референт одељења царинског
посредовања
30 извршилаца

Опис радног места: извршава и води
послове са клијентима за које је задужен
одлуком Кеy аccount menager-а; сарађује
са колегама из осталих одељења у циљу
унапређења пословања и бољег информисања; контролише дуговања и потраживања за трошкове у оквиру свог деловања; даје налоге осталим одељењима
у циљу решавања додељених послова;
врши обрачун трошкова за извршене услуге; придржава се прописаних процедура.
УСЛОВИ: минимум ССС, радно искуство 2
године; познавање рада на рачунару; радно време: 8 сати, могућ сменски рад; зарада запослених нето: 30.000-40.000 динара.

Возач у транспортном одељењу
30 извршилаца

Опис радног места: извршава налоге и
упутства добијена од надлежних референата; контролише исправност докумената која прате робу (ЦМР, цар. документа,
дозволе...) и одговара за њу; по пријему
робе одговара за њен квалитет и квантитет, током транспорта до места истовара;
води рачуна о средству које дужи, правилно га употребљава, обавештава референта транспортног одељења и референта
одржавања о евентуалним недостацима и
предлаже поправке; води рачуна о роковима важења своје и документације за возило и обавештава руководиоца одељења о
потреби продужавања истих, 15 дана пре
истека; придржава се важећих саобраћајних правила и прописа за територију кроз
коју пролази; уредно и правилно попуњава путни налог, транспортне дозволе; обавезно чува све рачуне са туре и прилаже
их приликом раздужења; врши обрачун
трошкова по путном налогу; придржава се
прописаних процедура.
УСЛОВИ: ССС, НК, КВ, возачка дозвола „Б
и Ц“ категорије; радно искуство 2 године;
радно време: 8 сати, могућ сменски рад;
зарада запослених нето: 30.000-40.000
динара.

Возач у општем одељењу
дистрибуције
30 извршилаца

Опис радног места: извршава налоге и
упутства добијена од надлежних референата; возач је материјално одговоран за
возило којим управља, да приликом пријема робе за развоз присуствује утовару и
да својим потписом на документу потврди
да се количине (пакети) које су утоварене
слажу са наведеним количинама у документу, да одржава спољну и унутрашњу
чистоћу возила, да води рачуна о техничкој
исправности возила и да све евентуално
уочене недостатке пријави координатору
одржавања возног парка ради отклањања
истих, да благовремено обави периодични лекарски преглед, а по налогу и упуту
непосредног руководиоца одговоран је за
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трговина и услуге
робу на развозу од момента пријема робе
до њене предаје, контролише исправност
докумената која прате робу (ЦМР, отпремнице, цар. документа...) и одговара за њу;
по пријему робе одговара за квалитет и
квантитет, током транспорта, све до истовара; води рачуна о средству које дужи,
правилно га употребљава, обавештава
директора техничког сектора о евентуалним недостацима и предлаже поправке;
води рачуна о роковима важења своје
и документације за возило и обавештава шефа службе о потреби продужавања
истих, 15 дана пре истека; придржава се
важећих саобраћајних правила и прописа;
уредно и правилно попуњава путни налог;
обавезно чува све рачуне са туре и прилаже их приликом раздужења; врши обрачун
трошкова по путном налогу; придржава се
прописаних процедура у сектору.

УСЛОВИ: минимум ССС, радно искуство
2 године; познавање рада на рачунару;
енглески језик-виши ниво; радно време: 8
сати, могућ сменски рад; зарада запослених нето: 25.000-30.000 динара.

Ликвидатор

30 извршилаца
Опис радног места: врши проверу улазних
фактура и ажурирање наплате и плаћања
према изводима пословних банака; врши
благајничке послове и води дневник благајне; прати законске прописе у оквиру
свог деловања; врши израду излазних
фактура и организује слање документације на основу налога добијених из референата свих сектора.

УСЛОВИ: ССС, НК, КВ, возачка дозвола „Б
и Ц“ категорије; радно искуство 2 године;
радно време: 8 сати, могућ сменски рад;
зарада запослених нето: 25.000-30.000
динара.

УСЛОВИ: минимум ССС; радно искуство
2 године; познавање рада на рачунару;
знање енглеског језика-средњи ниво; радно време: 8 сати, могућ сменски рад; зарада запослених нето: 25.000-30.000 динара.

Царински референт

Виљушкариста у хладњачи

Опис радног места: присуствује и обавља преглед царинске робе на царинским
испоставама и у приватном царинском
складишту; извршава налоге руководиоца пословнице и одговара за исправност
исте; обавештава шефа пословнице о свим
информацијама везаним за ток царињења
робе, о евентуалним недостацима, вишковима, оштећењима робе која је предмет
царињења.

Опис радног места: рад на средствима
унутрашњег транспорта; манипулација
робом у складишту; обављање складишних операција кроз рад са РФ терминалима; врши друге послове са робе који утичу
на промену стања робе на излазу у односу на стање робе на улазу у складиште
(комисионирање робе, декларисање);
придржавање и спровођење одредби процедура Друштва; одржава хигијену складишне опреме и објеката; задужен је за
обезбеђење квалитета и квантитета робе
у складишту у којем ради; поштовање и
спровођење инструкција добијених од
претпостављених; поштовање прописаних
процедура и распореда рада у хладњачи;
вршење и других послова по налогу складиштара, менаџера складишта, односно
директора сектора складишта.

30 извршилаца

УСЛОВИ: минимум ССС, радно искуство 2
године; познавање рада на рачунару; радно време: 8 сати, могућ сменски рад; зарада запослених нето: 35.000-40.000 динара.

Диспечер контролор
међународног транспорта
30 извршилаца

Опис радног места: задужује и раздужује возаче у међународном транспорту
(транспортним дозволама, новцем, тахо
листовима, ЦМР-овима, боновима...), у
складу са одобрењем менаџера међународног транспорта; прати промену трошкова транспорта у земљи и иностранству;
предлаже директору сектора мере за
смањење трошкова транспорта; контролише обрачун трошкова и приложене рачуне
од стране возача и обавештава руководиоца међународног транспорта о евентуалним неправилностима и одступањима
од процедура; припрема и прати раздужење дозвола, ЦЕМТ-ова, сертификата
за возила и ради друге послове везане за
министарство које је задужено за друмски
транспорт; припрема и прати раздужење
TIR Carnet-а у ПКС; врши набавку канцеларијског материјала и опреме за одељење
међународног транспорта; фактурише
услуге међународног транспорта и организације међународног транспорта; придржава се прописаних процедура у сектору.
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30 извршилаца

УСЛОВИ: ССС, НК, КВ, радно искуство 2
године; возачка дозвола „Б“ категорије;
радно време: 8 сати, могућ сменски рад;
зарада запослених нето: 35.000-40.000
динара.

Административни радник у
банци
30 извршилаца

Опис радног места: управљање обрасцима
и извештајима; анализирање статистичких
података и других извештаја везано за све
аспекте пословања; показивање иницијативе, позитивног става и квалитетних перформанси у раду; обављање осталих задатака по налогу надређеног.
УСЛОВИ: минимум ССС, радно искуство
2 године; познавање рада на рачунару;
енглески језик-виши ниво; радно време: 8
сати, могућ сменски рад; зарада запослених нето: 25.000-30.000 динара.
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Рецепциониста
30 извршилаца

Опис радног места: пријем, давање информација и усмеравање клијената; преузимање, распоређивање и слање интерне
и екстерне поште; завођење поште; организовање ванредних курира по Београду; организовање ванредних курира за
иностранство (Fedex); вођење деловодне
књиге свих докумената за која постоји
доказ да су примљена (документа послата са повратницом и документа примљена уз потпис); послуживање клијената
током састанака са директорима; преузимање позива директора сектора за послове са становништвом и директора сектора
за послове са привредом када они нису у
могућности; ажурирање и прослеђивање
приспелих часописа; сређивање и одржавање кухиње и наручивање залиха;
поштовање норми из области безбедности
информација дефинисаних у документима
банке; извршавање осталих конкретних
послова по налогу директно надређеног.
УСЛОВИ: ССС, радно искуство 2 године;
познавање рада на рачунару; енглески
језик-виши ниво; радно време: 8 сати,
могућ сменски рад; зарада запослених
нето: 25.000-30.000 динара.

Магационер

30 извршилаца
Опис радног места: пријем и истовар
робе у магацину и припрема за одвајање;
одвајање примљене робе према врсти и
категорији и сладиштење у одговарајући
магацински простор; манипулација робом
у магацину и складиштење без оштећења;
тачно и прецизно одвајање робе; поштовање ФИФО правила; отпремање робе у
возила према спецификацији поруџбине
за доставу; пописивање робе у оквиру
редовних и ванредних пописа; извештавање непосредног руководиоца о текућем
пословању магацина, пријему и испоруци робе; ради и друге послове по налогу
шефа магацина галантерије.
УСЛОВИ: ССС, НК, КВ; радно време: 8 сати,
могућ сменски рад; зарада запослених
нето: 25.000-30.000 динара.

Оператер на бетонским базамаХИТНО
30 извршилаца

Опис радног места: управљање технолошким процесом производње бетона;
одговоран за производњу бетона сходно
датим рецептурама; администрира процесима производње у САП/Дорнер; обрада
налога за утовар; дневна координација са
осталим секторима Холцим Србија; залихе
материјала; одговорност за стање залиха
материјала; пријем количина свих компонената бетона (агрегат, цемент, адитиви);
преглед (контрола) квалитета материјала;
учествовање у пописима залиха; управља
утоваривачем; одржавање, прегледи, одржавање опреме и утоваривача у исправном и уредном стању; дневни преглед
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трговина и услуге
бетоњерке, пријава уочених недостатака и
одржавање уредности бетоњерке; помаже
при отклањању кварова на погону.
УСЛОВИ: минимум ССС, радно искуство
2 године; познавање рада на рачунару;
енглески језик-виши ниво; радно време: 8
сати, могућ сменски рад; зарада запослених нето: 40.000-50.000 динара.

Пословна секретарица
30 извршилаца

Опис радног места: секретарски послови
(примање телефонских позива); архивирање и обрада документације; организација и координација пословних процеса;
кореспонденција; утврђивање распореда
радног времена послодавца, уређивање
пословне
документације;
сређивање
поште, као и осталих материјала; евидентирање рада запослених; остали секретарски послови.
УСЛОВИ: минимум ССС; радно искуство
2 године; познавање рада на рачунару;
енглески језик-виши ниво; радно време: 8
сати, могућ сменски рад; зарада запослених нето: 25.000-30.000 динара.

Пословна секретарица
(волонтер)
10 извршилаца

Опис радног места: скенирање, копирање,
завођење поште, обављање осталих
административних послова. Врста радног
односа: ангажовање по основу уговора о
волонтирању.

Друштвена одговорност

УСЛОВИ: минимум средња стручна спрема; енглески језик-виши ниво; рад на
ПРИОРИТЕТИ У
рачунару.

ЗАПОШЉАВАЊУ

Агент у продаји осигурања

Општи услов за све наведене позицијеместо рада: Београд и остала места/градови на подручју Републике Србије. Заинтересовани кандидати треба да доставе CV
на наведену мејл адресу или да се јаве на
наведени број телефона.

Поново огЛаШава
„INNOVING“ Dоо

Трајање конкурса: до 31.07.2012. године.

Трговачки путниккомерцијалиста

на одређено време од 3 месеца

с.р. сервис еЛектронике
„звонко“
12000 Пожаревац, Немањина 57а
тел. 012/541-022

Програмер C++
УСЛОВИ: без обзира на стручну спрему, познавање C++ програма, пожељно
практично искуство у програмирању C++
програмском језику, познавање електронике ће се сматрати као предност, пожељно знање енглеског језика. Пријаве на
конкурс доставити у писаној форми на
е-mail: еlizabeta@d-logic.rs или усмено, уз
претходно заказан разговор на број тел.
069/669-692.

Нудимо вам: радни однос у успешној
интернационалној компанији, лидеру у
пословима животних осигурања; тренинг
и обуку, свакодневно усавршавање и стицање нових знања и вештина; загарантовану зараду са адекватним вредновањем
рада и резултата рада; добро организовано радно окружење.

Програми
приправништва –
знање у пракси

Обука за
УСЛОВИ: минимум
активноССС, познавање рада
на рачунару; енглески језик-средњи ниво;
тражење
радно време:
8 сати, могућ сменски рад;
посла нето: 25.000-30.000
зарада запослених

Шанса за
младе

динара.

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у било
ком занимању, пожељно радно искуство
на истим или сличним пословима, основи
рада на рачунару, средњи ниво мађарског и енглеског језика, возачка дозвола
„Б“ категорије, рад на терену. Пожељно:
особа женског пола, од 22 до 40 година.
Јавити се на горенаведени број телефона
Габријели Пантелин. Рок за пријављивање
је до 10.08.2012. године.

„SYSTEMLABOR“ Dоо

24000 Суботица, Кох Роберта 8

Продаја и комерцијала

на територији Војводине, са седиштем
у Суботици, на одређено време од 3
месеца као период пробног рада

сзр „сервис енергија“
вЛасник драган стоШиЋ

24000 Суботица, Ивана Антуновића 141
тел. 063/154-62-06

Сервисер беле технике

са 50% радног времена, на одређено
време од 3 месеца као период пробног
рада
УСЛОВИ: III степен стручне спреме у траженом занимању, 6 месеци радног искуства, возачка Национална
дозвола „Б“служба
категорије,
за
запошљавање
рад на терену. Пријава
кандидата: до
20.08.2012. године, на горенаведени број
телефона.

УСЛОВИ: од IV до VII степен стручности,
пољопривредне струке, основи рада на
рачунару, возачка дозвола „Б“ категорије,
пожељно знање мађарског језика-средњи
ниво, комуникативост, способност за склапање послова и сарадњу са купцима, рад
на терену. Радне биографије слати на
e-mail: levego1@gmail.com. Рок за пријаву:
до 30.08.2012.САЈМОВИ
године.
ЗАПОШЉАВАЊА

„заШтита сигурност“ доо
11000 Београд, Савска 15
тел. 011/7622-106

Радник физичког обезбеђења

50 извршилаца

Опис радног места: развијање и
унапређење продаје свих производа осигурања у региону; придобијање нових клијената и одржавање односа са постојећим;
наплата сачињених понуда клијентима;
плански, синхронизован и организован
рад
у тиму; доследно
Национална
службаиспуњавање планских и преузетих обавеза; праћење рада
за запошљавање
конкуренције.

24000 Суботица, Пап Пала 17
тел. 069/117-88-92
e-mail: gabrijela.pantelin@innoving.rs

на одређено време до 12 месеци
10 извршилаца

економиЧна екоЛоШка
е-куЋа доо

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, без
обзира на занимање. Кандидати треба да
се јаве на број телефона: 011/7622-106.
Рок за пријаву је 15 дана од дана објављивања огласа.

32000 Чачак, Коњевићи
e-mail: ekoloskakuca@gmail.com

Менаџер продаје
за рад у Београду

УСЛОВИ: VII/1 или VI/1 степен стручне
спреме, француски језик (виши или конверзацијски) обавезан, пожељно знање
енглеског језика (средњи ниво), немачког
језика (средњи ниво) и основна информатичка обука (Windows, Wоrd, Еxcel, Еxplorer,
Оutlook), радно искуство у продаји.

Друштвена одговорност
Шанса за младе
ПРИОРИТЕТИ
У
ЗАПОШЉАВАЊУ

Школа је знање,
посао је занат

САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА
НАЈКРАЋИ ПУТ
ДО ПОСЛА
Национална служба
за запошљавање
Национална
служба
за запошљавање
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трговина и услуге

концерн „Фармаком мб“
11070 Нови Београд
Милутина Миланковића 136 б
е-mail: оffice@retail.farmakom.cо.rs

Продавац мешовите робе

на одређено време од 3 месеца
15 извршилаца
УСЛОВИ: од III до V степена стручне
спреме. Сва заинтересована лица треба
да дођу на разговор код послодавца, на
наведену адресу, радним данима од 13,00
до 15,00 часова или да своје биографије
пошаљу на е-mail: оffice@retail.farmakom.
cо.rs. Рок за пријављивање је 30 дана од
дана објављивања.

„вивана“ доо

24412 Палић, Хоргошки пут 71
тел. 024/762-193

Продавац намештаја

на одређено време од 12 месеци
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, лице
млађе од 30 или старије од 45 година,
које није било у радном односу најмање 6
месеци, са местом становања на Палићу,
6 месеци радног искуства у трговини, рад
на рачунару-МS Оffice, Еxcel, Windows,
знање мађарског језика-средњи ниво, рад
у сменама. Пријаве кандидата на e-mail:
inb@inbajmok.com или поштом на адресу:
Хоргошки пут 71, 24412 Палић или на број
тел. 024/762-193. Рок за пријављивање је
до 31.07.2012. године.

Фризерско-козметиЧки
саЛон „SWееT IN“
11000 Београд, Адмирала Гепрата 3
тел. 063/632-994

Мушко-женски фризер

на одређено време од 3 месеца
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, фризер за жене, фризер за мушкарце; 1 година радног искуства. Рок за пријаву је 15
дана од дана објављивања огласа. Контакт
телефон: 063/399-763.

тП „квин“ доо

34000 Крагујевац
Драге Тодоровић бб
тел. 034/304-810
e-mail: vesna.nestorovic@tpkvin.com

Продавац-касир (рад у
малопродаји)

на одређено време 3 месеца
5 извршилаца
УСЛОВИ: средња стручна спрема, без обзира на занимање, рад у сменама. Пријаве на
оглас слати на e-mail: vesna.nestorovic@
tpkvin.com, најкасније до 31.07.2012. године.
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„језеро“ доо

„RAIFFеISEN BANK“
аD BEOGRAD

34000 Крагујевац
Саве Ковачевића бб
тел. 034/331-598

11070 Нови Београд
Булевар Зорана Ђинђића 64а
е-mail: hr.department@raiffеisenbank.rs

Возач кипера

на одређено време 3 месеца
3 извршиоца

Сарадник за кредитирање у
малопродаји

УСЛОВИ: без обзира на занимање и степен стручне спреме, поседовање „Ц и Е“
возачке дозволе; рад у сменама; теренски
рад; пожељно радно искуство. Лица заинтересована за радно место треба да се јаве
лично, на горенаведену адресу, у времену од 09,00 до 16,00 часова, најкасније до
31.07.2012. године.

„RAIFFеISEN BANK“
аD BEOGRAD

11070 Нови Београд
Булевар Зорана Ђинђића 64а
е-mail: hr.department@raiffеisenbank.rs

Сарадник за кредитирање у
малопродаји

за рад у малопродајним објектима
партнера банке
5 извршилаца
УСЛОВИ: минимум IV степен стручне спреме, искуство у директној продаји, познавање рада на рачунару, спремност за
рад на терену, способност лаког успостављања пословних контаката, мотивисаност за рад и учење, добре организационе
способности, комуникативност и динамичност, спремност за тимски рад.

за рад у малопродајним објектима
партнера банке, за рад на подручју
Бора, Алексинца и Ниша
10 извршилаца
УСЛОВИ: минимум IV степен стручне спреме, искуство у директној продаји, познавање рада на рачунару, спремност за
рад на терену, способност лаког успостављања пословних контаката, мотивисаност за рад и учење, добре организационе
способности, комуникативност и динамичност, спремност за тимски рад.
Ваш задатак ће бити продаја потрошачког кредита намењеног куповини широке
лепезе производа за домаћинство. Нудимо: атрактивну зараду у зависности од
резултата продаје, сарадњу пуну изазова,
могућност професионалног развоја, рад у
динамичном окружењу. Ако желите да се
придружите најдинамичнијој банкарској
групи, пошаљите своју пријаву са биографијом: Одељењу за кадровске послове, са назнаком за коју позицију и који
град конкуришете (е-mail: hr.department@
raiffеisenbank.rs или на адресу: Raiffеisen
banka а.d. Одељење за кадровске послове,
Булевар Зорана Ђинђића 64а, 11070 Нови
Београд). Биће контактирани само кандидати који уђу у ужи избор.

ОСТАЛО: Нудимо: атрактивну зараду у
зависности од резултата продаје, сарадњу
пуну изазова, могућност професионалног развоја, рад у динамичном окружењу;
ваш задатак ће бити продаја потрошачког кредита намењеног куповини широке
лепезе производа за домаћинство. Пријаве на оглас са биографијом слати на мејл
или на горенаведену адресу: Одељењу за
кадровске послове, са назнаком за коју
позицију и који град конкуришете. Само
кандидати који уђу у ужи избор биће контактирани.

„југоПревоз“ ад ковин
26220 Ковин, Немањина 108
тел. 013/742-388

Аутоелектроничар
УСЛОВИ: VII или VI степен стручне спреме,
електроструке или III или IV степен стручне спреме, струка: аутоелектроничар,
пожељно радно искуство. Заинтересовани кандидати могу директно контактирати
послодавца на број телефона: 013/742-388
или пријаве слати на горенаведену адресу,
са назнаком: „За конкурс“.
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Грађевинарство и индустрија

Грађевинарство
и индустрија
ад „имт“
у реструктурираЊу
11070 Нови Београд
Земунска 26

Пословођа

на одређено време до 3 месеца
УСЛОВИ: V или III степен стручне спреме,
ВК или КВ металоглодач, радно искуство 10
година у струци на пословима озубљења.

Металоглодач

на одређено време до 3 месеца
УСЛОВИ: V или III степен стручне спреме,
ВК или КВ металоглодач, радно искуство 5
година у струци на пословима озубљења.
ОСТАЛО: Пријаве слати на наведену адресу или на е-mail: zorica.ј.kostic@imt.cо.rs.

ЖгП гП „београд“ ад

11000 Београд, Водоводска 160
тел. 011/2510-961, 2510-842 (08,00-16,00)
e-mail: zgp@beotel.rs

Возач

на одређено време 12 месеци
Опис посла: обављање послова возача
аутомобила, теретног возила, комбија,
мини-аутобуса и других друмских возила у
складу са потребама фирме.
Место рада: Београд и Ражањ.
УСЛОВИ: без обзира на ниво и врсту завршене школе; обавезно поседовање возачке дозволе „Б“ и „Ц“ категорије, пожељно поседовање возачке дозволе „Д“ и „Е“
категорије; радно искуство: минимум 2
године на пословима возача. Oбезбеђен
смештај; обезбеђена исхрана; теренски
рад; пуно радно време; пробни рад 3 месеца. Трајање конкурса: до 31.07.2012. године. Заинтересовани кандидати треба да се
на горенаведене бројеве телефона обрате
особи за контакт: Кристиану Цвијетићу.

37000 Крушевац, 14. октобра бб
факс: 037/428-363
е-mail: flory@flory.rs

Технолог у производњи
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани инжењер прехрамбене технологије, познавање рада на рачунару, познавање страних језика (енглески, руски),
познавање стандарда HАCCP, ISO, радно
искуство минимум 3 године у прехрамбеној индустрији. Општи услови: изражене
способности за комуникацију, тимски рад
и организацију; поседовање возачке дозволе „Б“ категорије. Уколико имате жељу
да у будућности будете део нашег тима,
уколико сте амбициозни, креативни, самоиницијативни и желите да се стално усавршавате и проширујете границе својих
могућности и свог успеха, ваш CV можете
послати на наведене адресе. Молимо да
се приликом пријаве не шаље оригинална
документација. На разговор ће бити позвани само кандидати који уђу у ужи избор.
Рок за пријаву је 20 дана од дана објављивања огласа.

нсЗ позивни
центар

0800 300 301
(позив је бесплатан)

„тECHNOCOVERING“ Dоо
24000 Суботица
Едварда Кардеља 84ц
тел. 024/551-707

Оглашава радна места за рад у Суботици, са обуком у иностранству, за
следећа радна места:

Тапацирер

ЖгП гП „београд“ ад

„FLORY“ Dоо

ОСТАЛО: Место рада: Ражањ; радни однос
на одређено време 3 месеца, након тога
могућност продужетка радног односа. Радно искуство: минимум 2 године на датим
пословима, осим за НК радника: минимум
6 месеци радног искуства на датом послу;
обезбеђен смештај; обезбеђена исхрана;
теренски рад; радно место са повећаним
ризиком; радно време: 8 сати дневно;
пробни рад 1 месец; радови се одвијају
на санацији моста на аутопуту код Ражња.
Трајање конкурса: до 31.07.2012. године.
Заинтересовани кандидати треба да се на
горенаведене бројеве телефона обрате
особи за контакт: Кристиану Цвијетићу.

11000 Београд, Водоводска 160
тел. 011/2510-961, 2510-842 (08,00-16,00)
e-mail: zgp@beotel.rs

Електричар
3 извршиоца

Опис посла: одржавање постојећих и
уградња нових инсталација.

Бравар-варилац
3 извршиоца

Опис посла: поправка машина, рад у припреми за градилиште.

Зидар

3 извршиоца
Опис посла: зидање, бетонирање, шаловање.

Армирач

3 извршиоца
Опис посла: израда и постављање разних
арматура.

на одређено време од 3 месеца
2 извршиоца
УСЛОВИ: I до III степен стручне спреме,
без обзира на занимање, без обзира на
радно искуство, пробни рад 1 месец.

Варилац-бравар за послове
варења и резања гвожђа
на одређено време од 3 месеца
2 извршиоца

УСЛОВИ: I до III степен стручне спреме,
лице без обзира на врсту и степен стручне
спреме, 12 месеци радног искуства на траженим пословима, возачка дозвола „Б“ и
„Ц“ категорије, пробни рад 1 месец.

Зидар за рад са гипс и картон
плочама
на одређено време од 3 месеца

УСЛОВИ: од I до III степен стручне спреме,
лице без обзира на врсту и степен стручне
спреме, 12 месеци радног искуства у раду
са гипс и картон плочама, пробни рад 1
месец.

Тесар

Електромеханичар

3 извршиоца

на одређено време од 3 месеца

Опис посла: израда оплата, монтирање
скеле, малтерисање.

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, електромеханичар за машине и опрему, 12
месеци радног искуства на траженим
пословима, пробни рад 1 месец.

УСЛОВИ: III степен стручне спреме.

НК радник

3 извршиоца
Опис посла: манипулативни радник.
УСЛОВИ: I степен стручне спреме.

ОСТАЛО: Радне биографије са сликом доставити на e-mail: recruitment@
technocovering.com или се обратити
на број тел. 024/551-707, Александри
Томашковић. Рок за пријављивање је до
15.08.2012. године.
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Поново огЛаШава
„мој дом ентеријери“

24000 Суботица, Матије Гупца 50
тел. 064/7066-745

Молер

на одређено време од 3 месеца
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, молер,
12 месеци радног искуства на траженим
пословима, способност за рад на висини.

Гипсар

на одређено време од 3 месеца
УСЛОВИ: III степен стручне спреме,
гипсар, 12 месеци радног искуства на траженим пословима, способност за рад на
висини.
ОСТАЛО: Јавити се Тодору Килибарди,
на број телефона: 064/7066-745, радним
данима у времену од 07,00 до 15,00 часова, најкасније до 05.08.2012. године.

„BX-CONSTRUCTIONS“ DOO
11000 Београд
Господар Јевремова 41

Тесар

15 извршилаца

Армирач

инмонтдраг инЖеЊеринг
11000 Београд
Браће Крсмановић 22
тел. 011/3660-282, 061/6227-831

Руководилац радова за
инсталације водовода и
канализације

на одређено време 10 месеци
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме,
дипломирани инжењер грађевинарства;
3 године радног искуства на наведеним
пословима; возачка дозвола „Б“ категорије; рад на рачунару. Кандидати се
могу јавити на е-mail: inmontd@gmail.com
или на бројеве телефона: 011/3660-282 и
061/6227-831. Рок за пријављивање је 15
дана од дана објављивања.

УСЛОВИ: рад на Коридору 10, изградња
мостова и тунела, пожељно искуство у
мостоградњи, плус је уколико кандидати имају возачку дозволу „Б“ категорије, предвиђен пробни рад. Заинтересовани кандидати могу да се јаве на број
телефона: 069/3431-203 или на e-mail:
bx.constructions@gmail.com

„гЛобаЛ Линк“ доо
веЛика ПЛана
11320 Велика Плана
Феликса Каница 14
тел. 064/1162-064

доо „ЛитоПаПир“

32000 Чачак, Хајдук Вељкова 52
тел. 032/303-908
e-mail: оffice@litopapir.rs

Вођа машине за производњу
кеса
на одређено време од 6 месеци
10 извршилаца

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме, машинског, графичког или папиропрерађивачког смера; без обзира на радно
искуство; на одређено време од 6 месеци,
уз могућност заснивања радног односа на
неодређено време.

на одређено време од 6 месеци
2 извршиоца
УСЛОВИ: VII или VI степен стручне спреме, економског или техничког смера; без
обзира на радно искуство; на одређено
време од 6 месеци, уз могућност заснивања радног односа на неодређено време.

Менаџер спољне трговине
на одређено време од 6 месеци

УСЛОВИ: VII или VI степен стручне спреме, економског смера; без обзира на радно
искуство; на одређено време од 6 месеци,
уз могућност заснивања радног односа на
неодређено време; потребно познавање
енглеског језика.

Технолог

Механичар-послови одржавања

на одређено време од 6 месеци
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен, сервисни машински
механичар или III степен, машински механичар, на одређено време; посебна знања
и вештине: основна информатичка обука
(Windows, Wоrd, Еxcel, Еxplorer, Оutlook) и
енглески језик-почетни ниво. Број радних
сати недељно: 48.

УСЛОВИ: ВШС, ВК, средња стручна спрема, технолошког, графичког или техничког
смера; без обзира на радно искуство; на
одређено време од 6 месеци, уз могућност
заснивања радног односа на неодређено
време; потребно познавање технологије
флексо штампе, познавање софтверских
пакета Аdobe и Corel, познавање производа папир амбалаже.

на одређено време 1 месец
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национаЛна сЛуЖба за
заПоШљаваЊе
11000 Београд, Краља Милутина 8

Оглашава слободно радно место, за
рад у СР Немачкој:
Послодавац: St Georg Кlinikum Еisenach
Место рада: Еisenach, Тhüringen, SR
Nemačka

Специјалиста кардиологије
(интервентни кардиолог)
2 извршиоца

Опис посла: послови лекара специјалисте
интервентног кардиолога.

Менаџер продаје

15 извршилаца

Mедицина
и пољопривреда

УСЛОВИ: специјалиста кардиологије;
знање немачког језика-средњи ниво
(минимум Б1 ниво, пожељан Б2); стручни
испит; лиценца пожељна; радно искуство:
неопходно је да лекар зна самостално да
врши катетеризацију, уградњу стентова,
Ехо и осталу кардиолошку дијагностику.
Врста радног односа: на неодређено време
(пробни рад 6 месеци).
ОСТАЛО: Обезбеђен смештај и исхрана;
основна плата је 4.100€ бруто, а повећава се у договору са послодавцем (у зависности од искуства и вештине лекара);
дужина радног времена: 8 часова дневно;
рад у сменама; ноћни рад; могу конкурисати и лекари који су у пензији.
Потребна документација: радна биографија/CV на немачком језику (са фотографијом, контакт подацима и подацима о
траженим искуствима и знањима, пожељно је имати сертификат/уверење о положеном курсу немачког језика); пропратно
писмо на немачком језику; фотокопија
дипломе медицинског факултета преведена на немачки језик; фотокопија уверења
о положеном специјалистичком испиту
преведена на немачки језик.
Начин конкурисања: Документацију доставити поштом на адресу: Национална служба за запошљавање, Одељење за посредовање у запошљавању, Дечанска 8/V, 11000
Београд, са назнаком: „За конкурс: кардиолог-СР Немачка“. Некомплетне пријаве
неће бити разматране. Рок трајања конкурса: до попуне радног места.

Обука за
активнО
тражење
пОсла

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

Медицина и пољопривреда

национаЛна сЛуЖба за
заПоШљаваЊе
11000 Београд, Краља Милутина 8

Оглашава слободно радно место, за
рад у СР Немачкој:
Послодавац: St Georg Кlinikum Еisenach
Место рада: Еisenach, Тhüringen, SR
Nemačka

Специјалиста
неуропсихијатрије/
лекар опште медицине
на специјализацији из
неуропсихијатрије
Опис посла: послови лекара специјалисте
неуропсихијатрије.
УСЛОВИ: специјалиста неурологије, специјалиста психијатрије, специјалиста неуропсихијатрије или лекар опште медицине
на специјализацији из неурологије/ психијатрије/неуропсихијатрије; знање немачког језика-минимум Б1 ниво, пожељан Б2;
пожељно основно знање рада на рачунару (Wоrd, Еxcel); стручни испит за лекаре
специјалисте; радно искуство: пожељно
1-2 године започете специјализације (за
лекаре опште медицине).
Врста радног односа: на одређено време од 2 године (пробни рад 6 месеци), са
могућношћу заснивања радног односа на
неодређено време.
ОСТАЛО: Обезбеђен смештај, исхрана и
новчани приход од 400€ до завршетка Б2
нивоа немачког језика (најдуже 6 месеци),
након тога се заснива радни однос на 2
године са платом од 4.100€ бруто; дужина радног времена: 8 часова дневно; рад
у сменама.
Потребна документација: радна биографија/CV са фотографијом на немачком
језику (са контакт подацима и подацима
о траженим знањима, пожељно је имати
сертификат/уверење о положеном курсу немачког језика); пропратно писмо
на немачком језику; фотокопија дипломе медицинског факултета; фотокопија
уверења о положеном специјалистичком
испиту-за лекаре специјалисте или доказ
о току специјализације из тражених области.
Начин конкурисања: Документацију доставити поштом на адресу: Национална служба за запошљавање, Одељење за посредовање у запошљавању, Дечанска 8/V,
11000 Београд, са назнаком: „За конкурс:
неуропсихијатар-СР Немачка“. Некомплетне пријаве неће бити разматране. Рок
трајања конкурса: до попуне радног места.

дом здравља круПаЊ

Крупањ, Владе Зечевића 61
тел. 015/581-311 (11,00-14,00), 065/2285-662

Дипломирани биохемичар
Опис посла: извођење свих биохемијских
анализа; спровођење унутрашње и спољашње контроле квалитета рада.
УСЛОВИ: дипломирани фармацеут, смер
биохемија или доктор медицине-специјалиста биохемије, положен стручни испит.
ОСТАЛО: пробни рад 3 месеца, обезбеђен
смештај; плаћен превоз до 40 км удаљености од места рада. Конкурс је отворен до
попуне радног места. Заинтересовани кандидати треба да се на горенаведене бројеве телефона обрате особама за контакт:
Аници Мићић и Љубици Исаиловић Радић.

сПецијаЛистиЧка
оФтаЛмоЛоШка
ординација
„PERFECT VISION“

24000 Суботица, Сенћански пут 15
тел. 060/6565-023, 024/55-75-75
e-mail: mirjana.trkulja@kucazdravlja.rs

Специјалиста офталмологије
2 извршиоца

Опис посла: специјалистички офталмолошки прегледи, дијагностика, хирургија.
УСЛОВИ: завршен медицински факултет-специјалиста офталмологије; радно искуство: пожељно (није неопходно);
познавање рада на рачунару (МS Оffice
пакет); знање енглеског језика; возачка
дозвола „Б“ категорије (пожељна, није
услов). Обезбеђен је смештај близу клинике; пробни рад (4 месеца); рад у сменама.
Трајање конкурса: до попуне радног места. Заинтересовани кандидати треба да се
на горенаведене бројеве телефона обрате
особи за контакт: Мирјани Тркуљи.

здравствени центар
кЛадово

завод за биоциде и
медицинску екоЛогију
11000 Београд, Требевићка 16
тел. 011/3054-022

Референт за основна средства,
магацин ДДД препарата и
опреме
Опис послова: књижење рачуна новокупљених основних средстава, унос у
посебни део аналитичких евиденција,
израда реверса, промена амортизованих
стопа, спровођење одлука Управног одбора у вези са основним средствима, израда
обрачуна амортизације, рачуноводствене
и пореске, запослени је дужан да радне
задатке извршава у свему по процедурама предвиђеним системом квалитета ISO
стандарда Завода за биоциде и медицинску екологију, прави годишње и кварталне планове набавки и планове препарата
и опреме, вођење приручног магацина
за ДДД, руковање, издавање и повраћај
материјала и опреме према прописаним
поступцима, вођење магацинских картица
и документације, извештавање о стању у
магацину, запослени је дужан да се одазове на сваки позив који му је упућен преко интерне мобилне телефонске мреже у
току радног времена, а у време пасивног
дежурства и ван радног времена, односно
24 часа на дан, запослени је дужан да радне задатке извршава у свему по процедурама предвиђеним системом квалитета
ISO стандарда Завода за биоциде и медицинску екологију.
Посебни радни задаци: контрола усаглашености и ажурности протока радне документације, контрола ефикасности процеса
рада преко радне документације.
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме.

Радник на одржавању чистоће
Основни задатак радног места: послови
прања лабораторијског посуђа и прибора
за рад, одржавање хигијене у санитарним
чворовима, одржавање чистоће у објектима и у кругу Завода, прање и пеглање радне одеће за запослене у Заводу.
УСЛОВИ: II степен стручне спреме.

Кладово, Дунавска 1-3
тел. 019/801-116

Лабораторијски техничар

Специјалиста радиотерапије

Опис послова: лабораторијски послови
у лабораторији за испитивање зооноза и
трасмисионих заразних болести и биолошке ефикасности дезинфицијенаса и антисептика.

на одређено време до годину дана

Опис посла: обављање послова из домена
лекара специјалисте радиолога - радиотерапеута.
УСЛОВИ: VII/2 степен, лекар специјалиста;
положен специјалистички испит; лиценца за лекаре; потребна најмање 1 година
радног искуства у струци. Обезбеђен је
смештај; скраћено радно време: 30 сати
недељно. Трајање конкурса: до попуне
радног места. Заинтересовани кандидати
треба да се на горенаведени број телефона обрате особама за контакт: Слађани
Натошевић и Бојани Скрлатовић.

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска школа, лабораторијски техничар,
положен стручни испит.
ОСТАЛО: Уз пријаву се подноси: биографија и докази о испуњености услова конкурса у неовереним фотокопијама. Пријаве
са траженим прилозима достављају се на
адресу Завода. Рок за подношење пријава
је 8 дана од дана објављивања огласа.
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Медицина и пољопривреда

дом здравља
„нови београд“

11070 Нови Београд, Гоце Делчева 30
тел. 011/222-21-00, 222-21-41

Хигијеничарка

на одређено време због повећаног
обима посла
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна
школа. Пријаве са кратком биографијом,
адресом, контакт телефоном и неовереним фотокопијама докумената којима се
доказује испуњеност услова огласа предати преко Архиве Дома здравља (III
спрат, соба бр. 3), на наведену адресу, са
назнаком за које радно место се подноси
пријава. Одлука о избору биће објављена на огласној табли поред собе Архиве, а
изабрани кандидат биће лично обавештен
телефонским путем.

сПецијаЛна боЛница за
интерне боЛести
„врЊаЧка баЊа“

дом здравља гроцка

Гроцка, Српско-грчког пријатељства 17

Спремачица

Медицинска сестра
педијатријског смераприправник-волонтер

на одређено време од 6 месеци
4 извршиоца

2 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених законом,
кандидат треба да испуњава и следеће
посебне услове: завршена основна или
средња школа, са или без радног искуства.
Уз кратку биографију поднети следећу
документацију: диплому о завршеној школи; фотокопију личне карте.

Медицинска сестра-техничар
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених законом,
кандидат треба да испуњава и следеће
посебне услове: завршена средња медицинска школа, смер медицинска сестратехничар; положен стручни испит. Уз
кратку биографију поднети следећу документацију: диплому о завршеној школи;
диплому о положеном стручном испиту;
фотокопију личне карте.

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена медицинска школа, медицинска сестра педијатријског смера.

Медицинска сестра
стоматолошког смераприправник-волонтер

на одређено време од 6 месеци
3 извршиоца
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена медицинска школа, медицинска сестра стоматолошког смера.

САЈМОВИдом
ЗАПОШЉАВАЊА
здравља

ОСТАЛО: Како достављену документацију
Национална
служба
36210 Врњачка Бања,
8. марта 12
не враћамо кандидатима, иста не мора бити
за запошљавање оверена. Одлука о избору кандидата биће
Медицинска сестра-техничар
објављена на огласној табли Дома здра4 извршиоца
вља, а информације се могу добити у Правно-кадровској служби Дома здравља. Рок за
подношење пријава је 8 дана од дана објаВиша медицинска сестра
вљивања у публикацији „Послови“. Пријаве се подносе на горенаведену адресу или
Електротехничар
непосредно у канцеларији писарнице Правне службе. Пријаве поднете мимо означеног рока и без потпуне документације неће
УСЛОВИ: за медицинске сестре-техничаре:
се узимати у разматрање.
IV степен стручне спреме, средња медицинска школа, положен стручни испит;
за вишу медицинску сестру: VI степен
стручне спреме, виша медицинска школа,
дом здравља ваљево
положен стручни испит; за електротехни14000 Ваљево, Железничка 12
чара: III или IV степен стручне спреме,
тел. 014/295-367
електротехничке струке. Заинтересовани
кандидати уз пријаву подносе: оверену
Медицинска сестра-зубни
фотокопију дипломе о стручној спреми,
техничар-приправник-волонтер
оверену фотокопију потврде о положеном
на одређено време од 6 месеци
стручном испиту (за медицинску сестру и
вишу медицинску сестру), европски CV на
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, заврсрпском језику. Рок за подношење пријава
шена медицинска школа, медицинска сесје 8 дана од дана објављивања у публитра-зубни техничар.
кацији „Послови“. Оглас ће бити објављен
и на веб-сајту Министарства здравља.
Медицинска сестра општег
Документацију доставити на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене
смера-приправник-волонтер
пријаве неће се разматрати. Са предложена одређено време од 6 месеци
ним кандидатима обавиће се разговор пре
8 извршилаца
доношења одлуке о избору.
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена медицинска школа, медицинска сестра општег смера.

„вељко вЛаХовиЋ“

21460 Врбас, Палих бораца 20
тел. 021/7954-410

Специјалиста гинекологије и
акушерства
УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме,
завршен медицински факултет и специјализација из гинекологије и акушерства.
Потребна документација: оверена фотокопија дипломе о завршеном медицинском
факултету, положеном стручном испиту и
специјализацији из гинекологије и акушерства. Пријаве слати на наведену адресу,
Служби за опште и правне послове. Оглас
је отворен до попуне радног места.

сПецијаЛна боЛница за
интерне боЛести
„врЊаЧка баЊа“

САЈМОВИ
36210 Врњачка Бања, 8. марта 12
Специјалиста интерне
ЗАПОШЉАВАЊА
медицине

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, медицински факултет, положен стручни испит
из интерне медицине. Заинтересовани
кандидати уз пријаву подносе: оверену
фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету, оверену фотокопију
потврде о положеном стручном испиту за
специјалисту интерне медицине, европски
CV на
српском језику. Рок за подношење
Национална
служба
Медицинска сестра акушерског
пријава је 15 дана од дана објављивања
за запошљавање
у публикацији „Послови“. Оглас ће бити
смера-приправник-волонтер
објављен и на веб-сајту Министарства
на одређено време од 6 месеци
здравља. Документацију доставити на
2 извршиоца
горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, заврСа предложеним кандидатима обавиће се
шена медицинска школа, медицинска сесразговор пре доношења одлуке о избору.
тра акушерског смера.

НАЈКРАЋИ ПУТ
ДО ПОСЛА

Шанса за младе

Школа је знање,
посао је занат
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Друштвена

У

Медицина и пољопривреда

дом здравља свиЛајнац
35210 Свилајнац, Краља Петра I 47

Доктор медицине

на пословима доктора медицине у
Служби хитне медицинске помоћи у
Дому здравља Свилајнац
УСЛОВИ: висока стручна спрема, завршен
медицински факултет-VII степен стручне
спреме, положен стручни испит, лиценца
за рад лекарске коморе, познавање рада
на рачунару, минимум једна година рада у
струци. Молбе достављати на горенаведену адресу, са назнаком: „Молба за заснивање радног односа-доктор медицине“.
Заинтересовани кандидати, уз пријаву на
оглас са кратком биографијом, као доказе подносе оверене фотокопије: дипломе о завршеном медицинском факултету,
уверења о положеном стручном испиту,
лиценце за рад Лекарске коморе Србије,
доказа о радном искуству-стажу у струци (радне књижице). Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања.
Непотпуне и неблаговремене молбе неће
се разматрати.

земљорадниЧка задруга
„кумане“
23271 Кумане, Љубице Одаџић бб
тел. 023/786-086

Директор

на период од 5 година
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава
следеће услове: да поседује високу стручну спрему пољопривредне, економске или
правне струке-завршен пољопривредни,
економски или правни факултет-VII/1 степен, радно искуство од 3 године на руководећим пословима, да није осуђиван за
кривична дела против привреде и службене дужности за које су наступиле правне
последице осуде. Конкурс је отворен 10
дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати. Пријаве са
доказима о испуњавању тражених услова
доставити на горенаведену адресу.

PRO STORE PLUS

Доњи Добрић
Кнеза Иве од Семберије бб
тел. 062/758-182

Ветеринарски техничар
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, ветеринарске или пољопривредне школе,
ветеринарски или техничар живинарОбука
залица која имају радства. Предност
имају
но искуство,активно
а у обзир долазе и лица без
радног искуства;
плаћени путни трошкотражење
ви, обезбеђена храна. Рок за пријаву је 15
посла
дана од дана објављивања.

оПШта боЛница

12000 Пожаревац
Братства и јединства 135

Машински инжењер

на одређено време од 3 месеца при
Одељењу техничких послова Опште
болнице Пожаревац
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, потребан је и завршен
машински факултет (VII степен/мастер
студије) и 5 година радног искуства у струци. Уз пријаву у којој је потребно навести
за које радно место се кандидат пријављује
доставити: кратку биографију са адресом
и контакт телефоном, оверену фотокопију
дипломе о завршеном машинском факултету (VII степен/мастер студије), потврду
претходног послодавца о радном искуству
у струци, извод из матичне књиге рођених
(не старији од шест месеци) или оверена
фотокопија. Рок за подношење пријава је
8 дана од дана објављивања. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаву са документацијом доставити
на горенаведену адресу.

дом здравља Житорађа
18412 Житорађа
Топлички хероји 55
тел. 027/8362-470

Доктор медицине

на одређено време од три месеца, због
повећаног обима посла
УСЛОВИ: Заинтересовани кандидати уз
пријаву са кратком биографијом као доказе подносе: доказ о завршеном медицинском факултету, звање: доктор медицине;
лиценцу за рад; извод из матичне књиге
рођених; уверење о држављанству; уверење о положеном стручном испиту. Докази морају бити у оригиналу или оверене
фотокопије. Молбе доставити на горенаведену адресу, са назнаком: „Молба за
заснивање радног односа-доктор медицине“. Рок за подношење пријава је 8
дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“.

оПШта боЛница
„свети Лука“

11300 Смедерево
Кнез Михаилова 51
тел. 026/223-522, лок. 167

Доктор медицине

са положеним стручним испитом и
лиценцом за рад у струци, на одређено
време од годину дана, до повратка
доктора са неплаћеног одсуства, за
рад уДруштвена
Организационојодговорност
јединици за
пријем и збрињавање хитних стања

ПРИОРИТЕТИ
У
УСЛОВИ:
Као доказе о испуњености
услова кандидати
су
дужни
да
доставе: пријаЗАПОШЉАВАЊУ

бројем телефона и адресом, оверену фотокопију дипломе о завршеном VII/1 степену
стручне спреме, доктор медицине, оверену
фотокопију уверења о положеном стручном испиту, оверену фотокопију линценце
за рад у струци. Рок за подношење пријава
је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве на оглас достављати у затвореним ковертама, писарници Болнице или поштом на адресу: Општа
болница „Свети Лука“, Смедерево, Кнез
Михаилова 51, са назнаком: „Пријава на
оглас“, са навођењем радног места за које
се конкурише. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.

сПецијаЛна боЛница за
ПЛуЋне боЛести „озрен“
18230 Сокобања, Насеље Озрен бб
тел. 018/830-522

Дипломирани фармацеут
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани фармацеут; положен стручни
испит; лиценца за рад у струци. Као доказе о испуњености ових услова кандидати
су дужни да доставе: пријаву на конкурс
са кратком биографијом, бројем телефона
и адресом; оверену фотокопију дипломе о
завршеном VII/1 степену стручне спреме,
дипломирани фармацеут; оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту; оверену фотокопију лиценце за рад у
струци. Пријаве кандидата које не садрже
тражену документацију сматраће се непотпуним и неће бити разматране. Пријаве
на оглас достављати у затвореним ковертама, лично или поштом, са назнаком:
„Пријава на оглас“.

дом здравља беЛа црква
26340 Бела Црква
Јована Поповића бб
тел. 013/853-020

Доктор медицине

на одређено време до 6 месеци
2 извршиоца
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме,
завршен медицински факултет, положен
стручни испит. Уз пријаву на оглас доставити доказе о испуњавању услова огласа
у погледу стручне спреме и положеног
стручног испита. Пријаве слати на горенаведену адресу. Оглас је отворен 8 дана од
дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Национална служба
за запошљавање

ву на конкурс са кратком биографијом,
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Медицина и пољопривреда / наука и образовање

Наука и образовање

сПецијаЛна боЛница за
реХабиЛитацију
32250 Ивањица, 13. септембар 78
тел. 032/662-261
e-mail: rhcentiv@eunet.rs

ЗАКОН О ОСНОВАМА
СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА И
ВАСПИТАЊА

Медицински техничар-сестра
на одређено време до повратка
раднице са породиљског боловања

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинске струке, са положеним државним
испитом, радно искуство, лиценца и познавање информационих система применљивих у здравству, потребно лекарско уверење.

Медицински техничар-сестра

на одређено време до једне године, уз
пробни рад од једног месеца
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинске струке, са положеним државним
испитом, радно искуство, лиценца и познавање информационих система применљивих у здравству, потребно лекарско уверење.

Медицински техничар-сестра

на одређено време од шест месеци, уз
пробни рад од једног месеца
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинске струке, са положеним државним испитом, радно искуство, лиценца и
познавање информационих система применљивих у здравству, потребно лекарско
уверење. Извршилац се прима за рад на
радном месту вођења медицинске документације и извештаја. Рад се заснива на
одређено време од 6 месеци, уз пробни
рад од једног месеца, са могућношћу продужетка радног односа.

Шеф ресторана
УСЛОВИ: VII, VI или IV степен стручне
спреме, угоститељског смера, са радним
искуством. Предност имају кандидати са
радним искуством на руководећим местима од најмање три године, елементарно познавање страног језика (предност
енглески језик), пожељне референце,
потребно лекарско уверење.

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 родоскрвњење, 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.
Када се образовно-васпитни рад остварује на језику националне мањине, осим
услова из става 1 овог члана, лице мора
да има и доказ о знању језика на коме се
остварује образовно-васпитни рад.
Услови из ст. 1 и 2 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 става 2 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 ст. 1 и 2 овог члана
или ако одбије да се подвргне лекарском
прегледу у надлежној здравственој установи.

Продавац у трафици

на одређено време до повратка
раднице са породиљског одсуства

б Е о г ра д
деЧји куЛтурни центар
„мајдан“
11000 Београд, Козјачка 3-5
тел. 011/3692-645
е-mail: оffice@dkcmajdan.org.rs

Координатор за спортскорекреативне активности
УСЛОВИ: IV, VI или VII степен стручне
спреме, искуство у раду на истим или сличним пословима од једне године; да кандидат испуњава остале услове предвиђене
позитивним прописима, особа са одговарајућим комуникационим и организационим вештинама, доказ да особа није осуђивана и да се против исте не води кривични
поступак. Рок за подношење пријаве је 15
дана од дана објављивања конкурса.

висока текстиЛна
струковна ШкоЛа за
дизајн, теХноЛогију и
менаЏмент

11000 Београд, Старине Новака 24
тел. 011/3234-002

Наставник у звање предавача
за ужу уметничку област Дизајн
текстила и одеће
са 50% радног времена, на одређено
време од 5 година

УСЛОВИ: академски назив магистра уметности, претходно завршен факултет примењених уметности, одсек дизајн текстила
или високо образовање-факултет примењених уметности, одсек дизајн текстила,
призната уметничка дела, способност за
наставни рад. Додатне информације могу
се добити на број телефона: 011/3234-002.
Кандидат приликом пријављивања подноси: пријаву на конкурс, уверење о држављанству, оверену фотокопију дипломе о
завршеном факултету и академском називу, доказ да није осуђиван (чл. 62 Закона о
високом образовању), биографију, списак
уметничких радова и саме радове, доказ о
досадашњем раду. Пријаве са доказима о
испуњавању услова кандидати подносе у
року од 8 дана од дана објављивања конкурса, на адресу школе.

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, са
познавањем рада на фискалним касама и
познавањем општег информационог система, потребно лекарско уверење.
ОСТАЛО: Конкурс је отворен 15 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови“, а потребну документацију за пријаву
на конкурс послати на наведену адресу. За
све информације позвати наведени број
телефона и тражити правну службу.
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наука и образовање

универзитет у београду
маШински ФакуЛтет

Асистент за ужу научну област
Математика-Рачунарство

Ванредни професор на
одређено време од 5 година
или редовни професор на
неодређено време, са пуним
радним временом за ужу
научну област Техничка физика

УСЛОВИ: завршен математички факултет-VII/2 степен стручне спреме и други
услови утврђени чл. 72 Закона о високом
образовању и чл. 11.5. Статута Машинског
факултета.

11000 Београд, Краљице Марије 16

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

Доцент или ванредни
професор за ужу научну област
Индустријско инжењерство

оПШта гимназија
„миЛутин миЛанковиЋ“

на одређено време од 3 године

универзитет у београду
Шумарски ФакуЛтет
11000 Београд, Кнеза Вишеслава 1
тел. 011/3053-921

Наставник-доцент за ужу
научну област Ерозија и
конзервација земљишта и вода

на одређено време од 5 година

на одређено време од 5 година, без
обзира на радно искуство

УСЛОВИ: завршен машински факултетVIII степен стручне спреме, доктор наука
и други услови утврђени чл. 65 Закона о
високом образовању и чл. 11.4. Статута
Машинског факултета.

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме,
докторат из уже научне области за коју
се наставник бира, Шумарски факултет,
одсек Еколошки инжењеринг у заштити
земљишних и водних ресурса.

Доцент за ужу научну област
Ваздухопловство

Асистент за ужу научну област
Планирање газдовања шумама

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: завршен машински факултетVIII степен стручне спреме, доктор наука
и други услови утврђени чл. 65 Закона о
високом образовању и чл. 11.4. Статута
Машинског факултета.

Доцент или ванредни
професор за ужу научну област
Термотехника
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: завршен машински факултетVIII степен стручне спреме, доктор наука
и други услови утврђени чл. 65 Закона о
високом образовању и чл. 11.4. Статута
Машинског факултета.

Доцент за ужу научну област
Моторна возила
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: завршен машински факултетVIII степен стручне спреме, доктор наука
и други услови утврђени чл. 65 Закона о
високом образовању и чл. 11.4. Статута
Машинског факултета.

Доцент за ужу научну област
Опште машинске конструкције
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: завршен машински факултетVIII степен стручне спреме, доктор наука
и други услови утврђени чл. 65 Закона о
високом образовању и чл. 11.4. Статута
Машинског факултета.

на одређено време од 3 године, без
обзира на радно искуство

УСЛОВИ: студент докторских студија који
је претходне нивое студија завршио са
укупном просечном оценом најмање осам
или VII/2 степен стручне спреме, магистратура из уже научне области са прихваћеном темом докторске дисертације,
Шумарски факултет, одсек Шумарство.
ОСТАЛО: Избор наставника-доцента врши
се на период од 5 година, а асистента на 3
године. Остали услови за избор наставника
и сарадника утврђени су Законом о високом образовању, Статутом Универзитета
у Београду и Статутом и Правилником о
систематизацији послова и радних задатака радника Шумарског факултета. Пријаве
са биографијом и доказима о испуњености
услова из конкурса (оверене фотокопије
диплома, извод из матичне књиге рођених,
држављанство, списак научних и стручних
радова, сепарати радова), достављају се
надлежној служби Шумарског факултета у
Београду, Кнеза Вишеслава 1, у року од 8
дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“.

Обука за
активнО
тражење
пОсла

11090 Београд, Кнеза Вишеслава 27
тел. 011/3530-600, 3530-602

Наставник физике

са 45% радног времена
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у
наведеном занимању. Уз пријаву кандидати су дужни да поднесу: основне биографске податке, оверен препис дипломе
о завршеном факултету, прилоге којима
доказују своје стручне и друге квалитете,
препоруке и сл, уверење о држављанству
РС, извод из матичке књиге рођених, уверење о здравственој способности, уверење да нису осуђивани за кривично дело
на безусловну казну затвора од најмање 3
месеца, односно за кривична дела утврђена законом која их чине неподобним за
обављање послова у школи. Кандидати
за наставнике који испуњавају услове у
складу са чл. 8 Закона о основама система
образовања и васпитања и Правилником о
врсти стручне спреме за наставнике у гимназији, који је донет од стране Министарства провете РС и општим актом Школе,
имају право учешћа на конкурсу. Пробни
рад траје до 6 месеци. Пријаве на оглас
достављају се у року од 15 дана од дана
објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

универзитет у београду
ФакуЛтет
организациониХ наука
11000 Београд, Јове Илића 154
тел. 011/3950-867

Ванредни професор за ужу
научну област Информациони
системи
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: научни назив доктора наука
из одговарајуће научне области; научни, односно стручни радови објављени у
научним часописима или зборницима, са
рецензијама и способност за наставни рад;
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, монографија, практикум
или збирка задатака за ужу научну област
за коју се бира и више радова саопштених
на међународним или домаћим научним
скуповима. Уз пријаву приложити: диплому о одговарајућој стручној спреми из
одговарајуће научне области, биографију,
списак радова и саме радове.

Доцент за ужу научну област
Страни језици-енглески језик
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: научни назив доктора наука;
научни, односно стручни радови објавље-
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наука и образовање
ни у научним часописима или зборницима
са рецензијама и способност за наставни
рад. Уз пријаву приложити: диплому о
одговарајућој стручној спреми; биографију; списак радова и саме радове.

Доцент за ужу научну област
Електронско пословање
на одређено време од 5 година, са
30% радног времена

УСЛОВИ: научни назив доктора наука;
научни, односно стручни радови објављени у научним часописима или зборницима
са рецензијама и способност за наставни
рад. Уз пријаву приложити: диплому о
одговарајућој стручној спреми; биографију; списак радова и саме радове.

Доцент за ужу научну област
Логистика квалитета
на одређено време од 5 година, са
10% радног времена

УСЛОВИ: научни назив доктора наука;
научни, односно стручни радови објављени у научним часописима или зборницима
са рецензијама и способност за наставни
рад. Уз пријаву приложити: диплому о
одговарајућој стручној спреми; биографију; списак радова и саме радове.

Асистент за ужу научну област
Индустријско и менаџмент
инжењерство
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских студија или
магистар наука из одговарајуће области
коме је прихваћена тема докторске дисертације, који је претходне нивое студија
завршио са укупном просечном оценом
најмање 08,00; смисао за наставни рад.
Уз пријаву приложити: диплому о одговарајућој стручној спреми, потврду о уписаним докторским студијама; потврду о
прихваћеној теми докторске дисертације,
биографију, списак радова и саме радове.
ОСТАЛО: Услови за избор прописани су
Законом о високом образовању, Статутом
Универзитета, Статутом Факултета и Правилником о организацији и систематизацији послова на Факултету. Рок за пријаву
је 15 дана од дана објављивања конкурса.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се разматрати.

Модеран јавни сервис
Брз и ефикасан
одговор
на захтеве клијената
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оШ „Живомир савковиЋ“
11409 Ковачевац
тел. 011/8213-207

11000 Београд, Франше Депереа 86
тел. 063/348-279

Директор

на мандатни период од четири године
УСЛОВИ: високо образовање из чл. 8 став
2 Закона о основама система образовања и
васпитања за наставника основне школе,
за педагога и психолога; да кандидат има
дозволу за рад, обуку и положен испит за
директора установе и најмање пет година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да испуњава услове
прописане у чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања. Изабрани
кандидат дужан је да након прописивања
програма испита за директора исти положи у законом предвиђеном року. Кандидат
уз пријаву подноси: биографију са кратким прегледом кретања у служби; оверену
фотокопију дипломе; оверену фотокопију
уверења о положеном стручном испиту
(лиценца); потврду о радном стажу; уверење о држављанству-не старије од шест
месеци; извод из матичне књиге рођених;
лекарско уверење којим се потврђује психичка, физичка и здравствена способност
за рад са ученицима (не старије од шест
месеци). Доказ да кандидат није осуђиван
школа прибавља по службеној дужности.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узимати у разматрање. Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве слати на горенаведену адресу школе. Све информације на
број телефона: 011/8213-207.

висока здравствена ШкоЛа
струковниХ студија у
београду
11080 Земун, Цара Душана 254

Област Естетика и декоративна
козметика - извршилац у звању
предавача
на одређено време, са 35% радног
времена

УСЛОВИ: VII/2 степен, магистеријум или
специјализација из одговарајуће области факултета ликовних уметности или
специјализација из дерматовенерологије, искуство у настави 3 године. Општи
и посебни услови предвиђени су Законом
о високом образовању, Статутом школе и
Правилником о систематизацији радних
места. Пријаве на конкурс са биографијом,
овереним дипломама, уверењем о држављанству и другим прилозима којима кандидат доказује да испуњава услове конкурса подносе се у року од 8 дана од дана
објављивања, на адресу школе. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве
неће се разматрати.
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науЧни институт за
теХноЛогију нукЛеарниХ
и другиХ минераЛниХ
сировина

Шеф Службе за економскофинансијске послове
на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме,
дипломирани економиста; 3 године радног искуства; лиценцирани овлашћени
рачуновођа; познавање рада на рачунару.
Пријаве слати на е-mail: itnms@itnms.аc.rs.

Правни ФакуЛтет
универзитета у београду
11000 Београд
Булевар краља Александра 67

Асистент практичне наставе
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: дипломирани правник, положен
правосудни испит, студент докторских студија у области правних наука или магистар
правних наука који је претходне нивое
студија завршио са укупном просечном
оценом најмање 08,00. Избор се врши у
складу са чл. 70 став 4 Закона о високом
образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05,
100/07-аутентично тумачење, 97/08 и
44/10), чл. 106 Статута Правног факултета
Универзитета у Београду и Правилником о
условима, начину и поступку избора асистента практичне наставе Правног факултета Универзитета у Београду. Пријаве
кандидата са прилозима (биографија, списак научних радова, радови, дипломе о
одговарајућој стручној спреми, извод из
матичне књиге рођених и уверење о држављанству) подносе се Правном факултету
Универзитета у Београду, на горенаведену
адресу, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

универзитет у београду
биоЛоШки ФакуЛтет
11000 Београд, Студентски трг 16
тел. 011/2636-163

Доцент за ужу научну област
Биологија ћелија и ткива
на Катедри за биологију ћелија и
ткива у Институту за зоологију, на
одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област
Екологија, биогеографија и
заштита животне средине

на Катедри за екологију и географију
животиња у Институту за зоологију, на
одређено време од 5 година

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

наука и образовање

Доцент за ужу научну област
Алгологија и микологија

на Катедри за алгологију, микологију
и лихенологију у Институту за
ботанику и Ботаничкој башти
„Јевремовац“, на одређено време од 5
година
УСЛОВИ: научни степен доктора наука
из научне области за коју се бира; непостојање сметње из чл. 62 став 4 Закона
о високом образовању и остали услови
утврђени чл. 64 Закона о високом образовању. Пријаву са биографијом, овереним
преписом дипломе и списком и сепаратима научних и стручних радова доставити
Архиви Факултета, на наведену адресу, у
року од 15 дана од дана објављивања.

ПониШтеЊе конкурса
висока текстиЛна
струковна ШкоЛа за
дизајн, теХноЛогију и
менаЏмент

11000 Београд, Старине Новака 24
тел. 011/3234-002
Конкурс објављен 11.07.2012. године
у публикацији „Послови“, поништава се за радно место: наставник у
звање професора струковних студија
или предавача за ужу научну област
Менаџмент, на неодређено или
одређено време од 5 година, зависно
од звања.

висока текстиЛна
струковна ШкоЛа за
дизајн, теХноЛогију и
менаЏмент

11000 Београд, Старине Новака 24
тел. 011/3234-002

Наставник у звање професора
струковних студија или
предавача за уже научне
области Менаџмент и
Текстилно инжењерство

Универзитетски наставник
за ужу научну област
Прерађивачка металургија и
метални материјали

ПољоПривредни ФакуЛтет
11080 Земун, Немањина 6

Продавац на огледном добру
Пољопривредног факултета
„Радмиловац“

на одређено време

пробни рад 3 месеца

УСЛОВИ: III и IV степен, пуно радно време, избор се врши по огласу (избор врши
декан); пробни рад од 3 месеца.

Радник у пекари на огледном
добру Пољопривредног
факултета „Радмиловац“
пробни рад 3 месеца

УСЛОВИ: пољопривредна или друга стручна школа-III или IV степен; 1 година радног искуства у струци, пуно радно време, избор се врши по огласу (избор врши
декан); пробни рад 3 месеца.
ОСТАЛО: Остали услови утврђени су Законом, Правилником о раду и Правилником
о организацији и систематизацији радних места Факултета, у складу са којима ће бити извршен избор пријављених
кандидата. Пријаве на оглас са доказима
о испуњености услова (пријава на оглас,
диплома о одговарајућој стручној спреми,
извод из матичне књиге рођених, уверење
о држављанству, потврда надлежног органа да кандидат није под истрагом - документа у оригиналу или у овереном препису
и не старија од 6 месеци), достављају се
на горенаведену адресу. Оглас је отворен
8 дана.

бор
теХниЧки ФакуЛтет бор

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом и Статутом Техничког факултета, кандидат треба да испуњава и следеће посебне услове за рад: VIII степен
стручне спреме, докторат техничких наука
из научне области Металуршко инжењерство, са завршеним Техничким факултетом. Остали услови утврђени су одредбом
члана 64 Закона о високом образовању
(„Сл. гласник РС“, бр. 44/2010) и чл. 99 и
100 Статута Техничког факултета у Бору,
као и Правилником о стицању звања и
заснивању радног односа универзитетских
наставника на Универзитету у Београду.

Сарадник универзитета у звање
асистента за ужу научну област
Хемија, хемијска технологија и
хемијско инжењерство
на одређено време

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом и Статутом Техничког факултета, кандидат треба да испуњава и следеће посебне услове за рад: VII/1 степен
стручне спреме, дипломирани инжењер са
завршеним четворогодишњим или петогодишњим или мастер студијама хемијско-технолошких наука. Остали услови
утврђени су одредбама чл. 71 и 72 Закона
о високом образовању („Сл. гласник РС“,
бр. 76/2005) и члана 103 Статута Техничког факултета у Бору.
ОСТАЛО: Пријаве на конкурс, са доказима о испуњавању услова конкурса, достављају се на адресу Факултета. Рок за
пријаву је 15 дана од дана објављивања.

теХниЧка ШкоЛа неготин

19210 Бор, Војске Југославије 12
тел. 030/424-555

19300 Неготин, Пикијева 9

Директор

на неодређено или одређено време од
5 година, зависно од звања

Универзитетски наставник
за ужу научну област Хемија,
хемијска технологија и
хемијско инжењерство

УСЛОВИ: академски назив доктора наука из области индустријског менаџмента;
претходно завршен технолошко-металуршки факултет или технички факултет; објављени радови; способност за наставни рад.
Кандидат приликом пријављивања подноси: пријаву на конкурс, уверење о држављанству, оверену фотокопију дипломе о
завршеном факултету и академском називу, доказ да није осуђиван (члан 62 Закона
о високом образовању), биографију, списак
научних, односно стручних радова, односно
уметничких радова и саме радове, доказ о
досадашњем раду. Пријаве са доказима о
испуњавању услова поднети на наведену
адресу школе. Додатне информације на
број телефона: 011/3234-002.

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом и Статутом Техничког факултета, кандидат треба да испуњава и следеће посебне услове за рад: VIII степен
стручне спреме, докторат техничких наука
из научне области Хемијско - технолошких
наука. Остали услови утврђени су одредбом члана 64 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 44/2010) и чл.
99 и 100 Статута Техничког факултета у
Бору, као и Правилника о стицању звања и
заснивању радног односа универзитетских
наставника на Универзитету у Београду.

на период од 4 године

на одређено време, са непуним
радним временом

УСЛОВИ: Кандидати поред услова предвиђених Законом о раду, треба да испуњавају и услове утврђене Правилником о
врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у
стручним школама. Поред наведених услова, кандидат треба да испуњава и услове
прописане чл. 8 ст. 2 и чл. 120 Закона о
основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/2009,
52/2011). Директор школе се бира на
период од 4 године. Мандат директора
почиње да тече од дана ступања на дужност. Кандидати су дужни да уз пријаву на
конкурс доставе: радну биографију, оверене фотокопије (не старије од 6 месеци)
или оригинале дипломе о стеченој стручној спреми, извода из матичне књиге рођених, уверења о држављанству (не старије
од 6 месеци), потврду о радном искуству,
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одговарајуће лекарско уверење о здравственој способности и о психофизичкој и
здравственој способности за рад са децом.
Доказ о неосуђиваности прибавља школа
по службеној дужности. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве
слати на горенаведену адресу школе, са
назнаком: „За конкурс“.

ПредШкоЛска установа
„ПЧеЛица“
19300 Неготин
тел. 019/542-635

Медицинска сестра на
превентиви, тријажна сестра
УСЛОВИ: виша медицинска сестра
педијатријског смера, медицинска сестра педијатријског смера или медицинска сестра-васпитач са средњом стручном
спремом. Кандидати треба да испуњавају
услове из чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву
на конкурс кандидати треба да приложе:
извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству РС (не старије од 6
месеци), оверен препис дипломе о стручној спреми, уверење надлежног основног
и вишег суда да се против њих не води
истрага и кривични поступак (не старије
од 6 месеци). Доказ да кандидат није
осуђиван/а прибавља установа, а лекарско уверење се доставља пре закључења
уговора о раду. Пре доношења одлуке о
избору, извршиће се провера психофизичких способности за рад са децом и ученицима, од стране надлежне службе за
послове запошљавања, свих кандидата
који испуњавају услове конкурса, а сходно
члану 130 ст. 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања
конкурса. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање. Ближе информације о конкурсу могу се добити
код секретара установе и на горенаведени
број телефона.

38263 Врбовац

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: поседовање одговарајућег високог образовања из чл. 8 став
2 Закона о основама система образовања
и васпитања - високо образовање стречено на студијама другог степена-дипломске,
академске студије-мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке
струковне студије, у складу са Законом о

Наставник групе грађевинских
предмета
за 8 часова (50% радног времена)

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове утврђене у чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз
пријаву на конкурс приложити: оверен
препис/фотокопију дипломе о стеченом
образовању и доказ о држављанству. У
спровођењу конкурса и пријему кандидата школа ће примењивати Статут, Закон
о основама система образовања и васпитања, Посебан колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и
домовима ученика и Закон о раду. Непотпуна и неблаговремена документација
неће се узимати у разматрање. Конкурс је
отворен 15 дана од дана објављивања у
публикацији „Послови“.
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Коретиште
38252 Коретиште-Шилово

Конкурс објављен 18.07.2012. године
у публикацији „Послови“, поништава
се за радна места: медицинска сестра-васпитач, за рад у Станишору
(рад са млађим мешовитим групама);
медицинска сестра-васпитач, за рад у
Партешу (рад са млађим мешовитим
групама)-2 извршиоца, и медицинска сестра-васпитач, за рад у Шилову
(рад са млађим мешовитим групама).

ч ач а К
ПониШтеЊе конкурса
установа за ПредШкоЛско
васПитаЊе и образоваЊе
деЧји вртиЋ „иваЊица“
Ивањица, Косовска 48
тел. 032/662-244

Конкурс објављен 11.07.2012. године
у публикацији „Послови“, поништава
се за радно место: кувар.

КИКИнда

Чока, Маршала Тита бб
тел. 0230/72-189

38250 Горње Кусце-Гњилане
тел. 0280/77-208, 065/8448-687

за 16 часова (100% радног времена)

теХниЧка ШкоЛа
врбовац-витина

ПониШтеЊе деЛа конкурса
ПредШкоЛска установа
„коЛибри“

ПредШкоЛска установа
„радост“

теХниЧка ШкоЛа
„драги ПоПовиЋ“

Наставник групе машинских
предмета

гњИланЕ

30

високом образовању („Службени гласник
РС“, бр. 76/05, 100/07, 97/08 и 44/10),
почев од 10. септембра 2005. године или
на основним студијама у трајању најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра
2005. године, за наставника, педагога
или психолога; поседовање дозволе за
рад (лиценца); услови утврђени у чл. 120
Закона о основама система образовања
и васпитања; најмање пет година рада
у установи на пословима образовања и
васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања и васпитања. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања
у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у
разматрање. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: доказ о држављанству (не старије од 6 месеци), оверен
препис/фотокопију дипломе о стеченом
образовању, оверен препис/фотокопију
документа о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту, потврду о
радном искуству, лекарско уверење (не
старије од 6 месеци), извод из казнене
евиденције МУП-а и суда (не старији од
6 месеци), оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених (не
старије од 6 месеци), преглед кретања у
служби са биографским подацима, доказе
о својим стручним и организационим способностима. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе и
на број телефона: 0280/381-017. Пријаве
са доказима о испуњености услова конкурса слати на адресу школе, са назнаком:
„Конкурс за директора школе“.

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат треба да има високо
образовање, лиценцу за васпитача, педагога, психолога и другог стручног сарадника; положен испит за директора установе и најмање 5 година радног искуства у
области образовања и васпитања или васпитач који има више образовање, лиценцу
за васпитача и најмање 10 година радног
стажа у области образовања и васпитања
(доказ о наведеној стручној спреми доставити у оригиналу или оверену фотокопију);
уверење о држављанству РС; уверење да
није осуђиван правоснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; лекарско уверење.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање. Рок за подношење
пријава је 15 дана од дана објављивања у
публикацији „Послови“. Пријаве слати на
горенаведену адресу.
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КосовсК а мИТровИц а
висока теХниЧка ШкоЛа
струковниХ студија
из уроШевца

Са привременим седиштем у Звечану
38227 Звечан, Бранислава Нушића 6
За избор у звање професора струковних студија или предавача и заснивање радног односа:

Наставник за ужу научну
област Примењена математика
и математички модели у
техници
УСЛОВИ: VIII или VII/2 степен стручне
спреме, завршен природно-математички
факултет-одговарајући смер, односно група предмета; докторат или магистратура
из области којој припада наставни предмет и просечна оцена најмање осам у току
студија, објављени стручни радови и да
кандидат показује способност за наставни
рад.

Наставник за ужу научну
област Саобраћајни системи
УСЛОВИ: VIII или VII/2 степен стручне
спреме, завршен саобраћајни факултетодговарајући смер, односно група предмета; докторат или магистратура из области
којој припада наставни предмет и просечна оцена најмање осам у току студија,
објављени стручни радови и да кандидат
показује способност за наставни рад.

Наставник за ужу научну
област Производне технологије
у машинству
УСЛОВИ: VIII или VII/2 степен стручне
спреме, завршен машински факултетодговарајући смер, односно група предмета; докторат или магистратура из области
којој припада наставни предмет и просечна оцена најмање осам у току студија,
објављени стручни радови и да кандидат
показује способност за наставни рад.

76/2005), Статута ВТШСС Урошевац, у
складу са којима ће бити извршен избор
кандидата и заснивање радног односа.
Уз пријаву доставити доказе о испуњавању услова конкурса, списак научних и
стручних радова са неопходним индексним ознакама и саме радове, биографију
са описом школско-образовне и раднопрофесионалне историје; доказ да кандидати нису осуђивани за кривично дело
на безусловну казну затвора од најмање
6 месеци или за кажњиво дело које их
чини неподобним за обављање послова
у државном органу (не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге држављана и извод из матичне књиге рођених;
доказ о испуњеној психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад у просвети. Документа морају бити оригинална или оверене копије. Рок за подношење
пријава је 15 дана од дана објављивања.
Пријаве слати на горенаведену адресу.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
бити разматране. Додатне информације
у вези са конкурсом могу се добити на
бројеве телефона: 028/665-636; 028/665106-тел/факс;
063/8300-453-директор;
063/8039-984-секретар.

К ра г У ј Е в а ц
ПредШкоЛска установа
„соФија ристиЋ“
34310 Топола
Авенија краља Петра I 10/а
тел. 034/811-489

Васпитач

на одређено време, за рад у групи
целодневног боравка у Тополи
6 извршилаца

Васпитач

на одређено време, за рад у
предшколској групи у селу Липовац

Васпитач

на одређено време, за рад у
предшколској групи у селу
Јарменовци

Наставник за ужу научну
област Безбедност и заштита на
раду

Васпитач

УСЛОВИ: VIII или VII/2 степен стручне
спреме, завршен факултет заштите на
раду-одговарајући смер, односно група
предмета; докторат или магистратура из
области којој припада наставни предмет
и просечна оцена најмање осам у току
студија, објављени стручни радови и да
кандидат показује способност за наставни
рад.

Васпитач

ОСТАЛО: Остали услови утврђени су одговарајућим одредбама Закона о високом
образовању („Службени гласник РС“, бр.

на одређено време, за рад у
предшколској групи у селу Горња
Трнава

на одређено време, за рад у
предшколској групи у селу Жабари
на одређено време, за рад у
предшколској групи у селу Овсиште

Васпитач

на одређено време, за рад у
предшколској групи у селу Клока

Васпитач

Васпитач

на одређено време, за рад у
предшколској групи у селу Доња
Трнава

Васпитач

на одређено време, за рад у
предшколској групи у селу Загорица

Васпитач

на одређено време, за рад у
предшколској групи у селу Винча
УСЛОВИ: више образовање, односно одговарајуће високо образовање на студијама
првог степена (основне струковне студије
или основне академске студије) у трајању
од три године или на студијама другог степена (дипломске академске студије)-васпитач, у складу са законом, као и услови
предвиђени чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву
на конкурс кандидати треба да приложе
следећа документа: оверен препис или
оверену фотокопију дипломе о стеченом
образовању; доказ о држављанству Републике Србије (уверење о држављанству).
Пријаве слати у затвореној коверти, са
назнаком: „За конкурс“, на горенаведену
адресу. Уверење да кандидат није осуђиван прибавља установа. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се разматрати.
Ближе информације могу се добити код
секретара установе и на број телефона:
034/811-489.

оШ „вук ст. караЏиЋ“
34000 Крагујевац, Чегарска 3
тел. 034/335-464

Помоћни радник
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена основна школа у складу са Правилником
о систематизацији и организацији радних
места у ОШ „Вук Ст. Караџић“ у Крагујевцу.
Уз пријаву на конкурс кандидати су у обавези да доставе: уверење о држављанству
Републике Србије (не старије од 6 месеци);
сведочанство о завршеној основној школи-осам разреда; извод из матичне књиге рођених. Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са ученицима доставља кандидат
који заснује радни однос по конкурсу, пре
закључења уговора о раду, а уверење да
кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања прибавља установа. Тражена документа достављају се у
оригиналу или као оверене копије. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање; број телефона за информације: 034/335-464-секретар школе.

ВаШа праВа адреса:

http://www.nsz.gov.rs/
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трговинско-угоститељска
ШкоЛа „тоза драговиЋ“
34000 Крагујевац
Саве Ковачевића 25
тел. 034/333-237

Спремачица
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена основна школа. Кандидат треба да
испуњава услове прописане чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву доставити: краћу биографију; извод из матичне књиге рођених;
доказ о стручној спреми (оверене копије);
уверење о држављанству Републике
Србије. Доказ о неосуђиваности кандидата прибавља установа, а доказ о здравственој способности доставља изабрани
кандидат пре закључења уговора о раду.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање.

К ра љ Е в о
маШински ФакуЛтет
краљево
36000 Краљево, Доситејева 19
тел. 036/383-377

Наставник у звање ванредног
професора за ужу научну
област Производно машинство
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат наука из научне области за коју се
наставник бира. Поред општих услова
утврђених законом, кандидат треба да
испуњава и услове предвиђене Законом о
високом образовању, актима Универзитета у Крагујевцу, у складу са којима ће бити
извршен избор пријављених кандидата.
Уз пријаву доставити: биографију, доказ
о испуњавању услова конкурса у погледу школске спреме, одговарајуће доказе
у погледу неосуђиваности у смислу чл. 62
став 3 Закона о високом образовању и чл.
125е став 1 Статута Универзитета у Крагујевцу, списак научних и стручних радова,
као и саме радове и све остале доказе од
значаја за избор. Пријаве са доказима доставити на адресу Факултета, у року од 15
дана од дана објављивања конкурса.

биографију, доказ о испуњавању услова
конкурса у погледу школске спреме, одговарајуће доказе у погледу неосуђиваности
у смислу чл. 62 став 3 Закона о високом
образовању и чл. 125е став 1 Статута Универзитета у Крагујевцу, списак научних и
стручних радова, као и саме радове и све
остале доказе од значаја за избор. Пријаве
са доказима доставити на адресу Факултета, у року од 15 дана од дана објављивања
конкурса.

Сарадник у звање асистента за
ужу научну област Железничко
машинство
на одређено време од 3 године

Сарадник у звање асистента за
ужу научну област Математика
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме,
магистратура из научне области за коју се
врши избор и прихваћена тема докторске дисертације или студент докторских
студија који је претходне нивое студија
завршио са укупном просечном оценом
најмање 08,00. Поред општих услова
утврђених законом, кандидат треба да
испуњава и услове предвиђене Законом о
високом образовању, актима Универзитета
у Крагујевцу и актима Факултета, у складу
са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата. Уз пријаву доставити:
биографију, доказ о испуњавању услова
конкурса у погледу школске спреме-оверену фотокопију дипломе о одговарајућој
стручној спреми, потврду о уписаним докторским студијама, одлуку о прихваћеној теми докторске дисертације, одговарајуће доказе у погледу неосуђиваности
у смислу чл. 62 став 3 Закона о високом
образовању и чл. 125е став 1 Статута Универзитета у Крагујевцу, списак научних и
стручних радова, као и саме радове и све
остале доказе од значаја за избор. Пријаве
са доказима доставити на адресу Факултета, у року од 15 дана од дана објављивања
конкурса. Непотпуне и неблаговремено
достављене пријаве неће се разматрати.

Наставник у звање наставника
страног језика за ужу научну
област Страни језици-енглески
језик
на одређено време од 4 године

УСЛОВИ: VII/1 или VII/2 степен стручне спреме из научне области за коју се
наставник бира. Поред општих услова
утврђених законом, кандидат треба да
испуњава и услове предвиђене Законом о
високом образовању, актима универзитета
у Крагујевцу и актима Факултета, у складу
са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата. Уз пријаву доставити:
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лЕсКовац
стШ „воЖд карађорђе“
16230 Лебане, Цара Душана 78
тел. 016/843-205

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: VII/1 степен, високо образовање
за наставника ове врсте школе-на студијама другог степена (дипломске академске
студије-мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне
студије) у складу са Законом о високом
овразовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/07,
100/07-аутентично тумачење и 97/08),
почев од 10. септембра 2005. године; на
основним студијама у трајању од најмање
четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра
2005. године; дозвола за рад (лиценца) за
наставника, педагога и психолога, обука
и положен испит за директора установе
(обавезан након доношења Правилника од
стране министра просвете и науке) и најмање 5 година рада у установи на пословима образовања; да кандидат испуњава
услове утврђене у чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања.
Потребна документација: оверена фотокопија дипломе; оверена фотокопија
уверења о положеном стручном испиту
за наставника, педагога или психолога;
потврда о радном стажу у области образовања и васпитања; уверење о држављанству (оверена фотокопија-не старија од 6
месеци); извод из матичне књиге рођених
(оверена фотокопија). Лекарско уверење
је потребно када одлука о избору постане коначна, пре закључивања уговора о
раду. Податке о неосуђиваности за наведена кривична дела школа ће службено
затражити из казнене евиденције. Конкурс
је отворен 15 дана од дана објављивања
у публикацији „Послови“. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узимати
у разматрање. Пријаве са потпуном документацијом доставити на адресу школе.

Tржиштe рада
аналитички
приступ
запошљавању

национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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нИш
универзитет у ниШу
Природно-математиЧки
ФакуЛтет
18000 Ниш, Вишеградска 33

Наставник у звању доцента
за ужу научну област
Индустријска хемија
на одређено време од 60 месеци

УСЛОВИ: доктор хемијских наука. Доставити: пријаву, биографију, оверен препис дипломе о докторату, списак научних
радова са библиографским подацима, као
и саме радове (списак радова доставити у
електронском облику, за сваки рад у часопису навести одговарајући линк).

Наставник у зању доцента за
ужу научну област Друштвена
географија
на одређено време од 60 месеци

УСЛОВИ: доктор географских наука. Доставити: пријаву, биографију, оверен препис дипломе о докторату, списак научних
радова са библиографским подацима, као
и саме радове (списак радова доставити у
електронском облику, за сваки рад у часопису навести одговарајући линк).

рад (лиценце); уверење о држављанству
(не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених; лекарско уверење се
подноси пре закључења уговора; уверење
да лице није осуђивано прибавља установа. Рок за подношење пријава је 8 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве на конкурс, са потребном
документацијом и краћом биографијом,
кандидати достављају лично или поштом.

новИ сад
ФакуЛтет теХниЧкиХ наука

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме,
грађевинске струке, одсек геодезија, педагошко искуство и услови прописани чл. 72
Закона о високом образовању.

Расписује конкурс за изборе у звања
и заснивање радног односа за следећа радна места:

Асистент за ужу стручну,
уметничку, односно научну
област Инжењерски
менаџмент-пројектни
менаџмент

21000 Нови Сад
Трг Доситеја Обрадовића 6
тел. 021/4852-506

Редовни или ванредни
професор за ужу научну
област Уметност примењена на
архитектуру, технику и дизајнвизуелна уметност
УСЛОВИ: педагошко и професионално
искуство из уже научне области за коју се
бира и услови прописани чл. 64 Закона о
високом образовању.

Доцент или ванредни професор
за ужу стручну, уметничку,
односно научну област Физика

УСЛОВИ: да је кандидат студент мастер
академских студија, да је студије првог
степена завршио са просечном оценом
најмање 09,00. Доставити: пријаву, биографију, диплому о завршеним основним
студијама и потврду о статусу студента
мастера академских студија.

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, природно-математичке струке, смер физика и
услови прописани чл. 64 Закона о високом
образовању.

новИ па Зар
ПредШкоЛска установа
„мЛадост“
36300 Нови Пазар, Луг 1
тел. 020/312-763

Педагог
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће
образовање-високо образовање на студијама другог степена (мастер академске
студије, специјалистичке академске студије или на основним студијама у трајању
од 4 године-дипломирани педагог); да
испуњава услове прописане у чл. 120
Закона о основама система образовања
и васпитања; радно искуство од најмање
Обука за
3 године; дозвола за рад (лиценца). Уз
активно
пријаву кандидат
треба да приложи сладећу документацију:
оверен препис (фототражење
копију) дипломе
послао стеченом образовању;
оверен препис (фотокопију) дозволе за

Асистент за ужу стручну,
уметничку, односно научну
област Геодезија
2 извршиоца

Сарадник у настави за ужу
научну област Физика

на одређено време од 12 месеци

у најмање једном пројекту од националног значаја, радно искуство у наставном
процесу у звању асистента у трајању од
најмање три године на предметима уже
научне области за коју се бира и услови
прописани чл. 72 Закона о високом образовању.

Доцент или ванредни професор
за ужу стручну, уметничку,
односно научну област
Хидротехника
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме,
грађевинске струке и услови прописани
чл. 64 Закона о високом образовању.

Доцент за ужу стручну,
уметничку, односно научну
област Информациони и
комуникациони системи
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, струке индустријско инжењерство и менаџмент
или информатичке струке и услови прописани чл. 64 Закона о високом образовању.

Асистент за ужу стручну,
Друштвена
одговорност
уметничку,
односно
научну
област Теорија конструкција

ПРИОРИТЕТИ
У
УСЛОВИ:
VII/1 степен стручне
спреме,
грађевинске
струке,
смер
конструкцијеЗАПОШЉАВАЊУ

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме,
електротехничке струке-мастер инжењер,
уписане докторске студије из области
индустријско инжењерство/инжењерски
менаџмент, радно искуство у наставном
процесу у звању асистента у трајању од
најмање једне године, завршен факултет
грађевинске струке, одсек геодезија, педагошко искуство и услови прописани чл. 72
Закона о високом образовању.

Сарадник у настави за ужу
стручну, уметничку, односно
научну област Инжењерски
менаџмент-инжењерство и
менаџмент медија
са 30% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме,
електротехничке и рачунарске струке мастер инжењер и услови прописани чл.
71 Закона о високом образовању.
ОСТАЛО: Приложити молбу за избор у
звање и пријем у радни однос (навести
прецизан назив уже научне области) и
доказе о испуњености услова конкурса:
краћу биографију, оверене фотокопије
диплома, доказ о држављанству, списак
објављених научних радова, књиге и саме
радове. Пријаве слати на горенаведену
адресу за свако радно место појединачно.
Комисија ће разматрати само благовремене и потпуне пријаве. Конкурс је отворен 7
дана од дана објављивања.

Национална служба
за запошљавање

мастер инжењер, учешће као сарадник
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ПониШтеЊе деЛа конкурса
ФакуЛтет теХниЧкиХ наука

пИроТ

21000 Нови Сад
Трг Доситеја Обрадовића 6

оШ „љуПЧе ШПанац“

Конкурс објављен 04.07.2012. године
у публикацији „Послови“, поништава
се за радно место: сарадник у настави
за ужу стручну, уметничку, односно
научну област Примењене рачунарске науке и информатика-3 извршиоца.

Директор

основна ШкоЛа
„јован јовановиЋ змај“
21239 Ђурђево, Краља Петра I 59
тел. 021/839-033
е-mail: zmaj.djurdjevo@gmail.com

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат треба да поседује одговарајуће високо образовање стечено 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 четири
године, по пропису које је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године за наставника основне школе, педагога
и психолога; дозвола за рад за обављање
послова наставника или стручног сарадника; најмање 5 година рада у установи
образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања; да испуњава
услове прописане у чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз
пријаву кандидат подноси: краћу биографију и податке о кретању у служби, диплому о стеченом високом образовању; доказ
о поседовању дозволе за рад (лиценца или
уверење о положеном стручном испиту),
потврду о радном искуству у области образовања; уверење о држављанству. Наведени документи морају бити у оригиналу
или у фотокопији овереној у основном
суду или општинској управи, не старији
од 6 месеци. Уз пријаву кандидат може да
достави и друге прилоге којима доказује
своје стручне и организационе квалитете. Уверење о неосуђиваности прибавља
школа, а лекарско уверење доставља изабрани кандидат пре закључења уговора
о раду. Рок за пријављивање је 15 дана.
Пријаве слати на наведену адресу или
донети лично у секретаријат школе, у времену од 08,00 до 12,00 часова. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се узимати
у разматрање.

Највећа понуда
слободних послова
на једном месту

34

18310 Бела Паланка
Светосавска бб
тел. 018/855-077

на период од четири године
УСЛОВИ: лице које има одговарајуће
високо образовање-на студијама другог
степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије) у складу
са Законом о високом образовању („Сл.
гласник РС“, бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08 и 44/10), почев од
10.09.2005. године; на основним студијама у трајању од најмање четири године,
по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године; да испуњава услове за наставника основне школе, за
педагога и психолога; да испуњава услове
утврђене у чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања; најмање
пет година рада у установи на пословима
образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања; да има дозволу за рад-лиценцу; дозволу за рад-лиценцу за директора, обуку и положен испит за
директора установе (прибавља се након
избора за директора, у року од годину
дана од дана доношења Правилника). Уз
пријаву на конкурс кандидат подноси следећу документацију: биографске податке,
односно радну биографију; оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању;
оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту; потврду установе
о радном стажу у области образовања са
назнаком радног места; уверење да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 ст. 2 тач.
3 ЗОСОВ (прибавља школа по службеној
дужности); оверену фотокопију уверења о
држављанству (не старије од шест месеци); лекарско уверење да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима (накнадно подноси
изабрани кандидат). Рок за пријављивање
је 15 дана од дана објављивања конкурса.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање. Пријаве доставити
на адресу школе. Ближа обавештења на
број телефона: 018/855-077.

пож арЕвац
оШ „јован ШербановиЋ“
12321 Лазница
тел. 012/649-302, 649-620

Васпитач
УСЛОВИ: Поред законом предвиђених
општих услова за обављање послова, уз
пријаву на конкурс са кратком биографијом, кандидати су дужни да имају и о
истом поднесу, у оригиналу или у овереној
копији: доказ о одговарајућој врсти и степену стручне спреме (лице које има одговарајуће више образовање, односно одговарајуће високо образовање на студијама
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првог степена - основне струковне студије
или основне академске студије, у трајању
од три године или на студијама другог степена - дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије
или специјалистичке струковне студијеваспитач, у складу са законом); о психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са децом и ученицима (лекарско
уверење); потврду да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања; уверење о држављанству Републике Србије-не старије од шест месеци;
извод из матичне књиге рођених. Доказ о
испуњености услова из тач. 1, 4 и 5 подноси се уз пријаву на конкурс, а доказ о
испуњености услова из тач. 2 подноси се
пре закључења уговора о раду, а доказ из
тач. 3 прибавља школа. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у обзир.
Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања. Пријаве слати на адресу школе.

економско-трговинска
ШкоЛа
12000 Пожаревац

Наставник српског језика и
књижевности

на одређено време до повратка
запослене из иностранства (одсутне
по чл. 79 Закона о раду), за 60%
радног времена
УСЛОВИ: из чл. 8 Закона о основама система образовања и васпитања-проф. српског језика и књижевности, проф. српске
књижевности и језика, проф. српске књижевности и језика са општом књижевношћу, дипл. филолог за књижевност и српски језик, дипл. филолог за српски језик
и књижевност и друго по Правилнику о
врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у
стручним школама.

Наставник економске групе
предмета

на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства
УСЛОВИ: из чл. 8 Закона о основама система образовања и васпитања - дипл. економиста (сви смерови).
ОСТАЛО: Поред општих услова и наведених услова у погледу стручности, кандидат
треба да испуњава и друге посебне услове, утврђене у чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз
пријаву са кратком биографијом кандидат
подноси следеће доказе: оверену фотокопију дипломе; уверење о држављанству (оригинал или оверену фотокопију);
извод из матичне књиге рођених (оверену
фотокопију). Лекарско уверење се подноси пре закључења уговора о раду; уверење о неосуђиваности прибавља школа.
Проверу психофизичких способности за
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наука и образовање
рад са децом и ученицима врши надлежна
служба за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака. Избор
кандидата биће извршен у року од 8 дана
од дана добијања мишљења органа управљања. Пријаве се подносе на адресу школе, у року од 8 дана од дана објављивања
конкурса. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узети у разматрање.

ПониШтеЊе конкурса
теХниЧка ШкоЛа
„никоЛа тесЛа“
12320 Жагубица, Хомољска бб

Конкурс објављен 20.06.2012. године у публикацији „Послови“, за радно
место: педагог, са 50% радног времена, и конкурс објављен 27.06.2012.
године у публикацији „Послови“, за
радно место: професор економске
групе предмета, на одређено време
до повратка запосленог са функције,
поништавају се у целости.

медицинска ШкоЛа

12000 Пожаревац, Лоле Рибара 6-8

Наставник медицинске
биохемије-теорија
са 50% радног времена

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут, специјалиста за медицинску биохемију, доктор медицине, специјалиста за клиничку
биохемију, дипломирани фармацеут, дипломирани биохемичар, дипломирани фармацеут-медицински биохемичар, дипломирани биохемичар-мастер.

Наставник медицинске
биохемије-вежбе
са 30% радног времена

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут, специјалиста за медицинску биохемију, доктор медицине, специјалиста за клиничку
биохемију, дипломирани фармацеут, дипломирани биохемичар, виши лабораторијски техничар, дипломирани фармацеут-медицински биохемичар, дипломирани
биохемичар-мастер.

Наставник фармацеутске
технологије
са 35% радног времена

Наставник фармакогнозије

Наставник неуропсихијатрије
са негом-теорија

са 50% радног времена

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут, специјалиста за контролу лековитог биља,
дипломирани фармацеут.

Наставник фармацеутске
хемије

са 10% радног времена

УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста
за неуропсихијатрију.

Наставник неуропсихијатрије

са 50% радног времена

са 10% радног времена

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут, специјалиста за испитивање и контролу лекова, дипломирани фармацеут, дипломирани
фармацеут-медицински биохемичар.

УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста
за неуропсихијатрију.

Наставник увода у
козметологију

Наставник педијатрије са
негом-теорија
са 30% радног времена

са 10% радног времена
УСЛОВИ: дипломирани фармацеут-специјалиста козметолог, дипломирани фармацеут.

Наставник санитарне хемије
са 10% радног времена

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут, специјалиста за санитарну хемију, дипломирани фармацеут, дипломирани фармацеут-медицински биохемичар.

УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста
за педијатрију.

Наставник педијатрије
са 10% радног времена

УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста
за педијатрију.

Наставник гинекологије и
акушерства са негом-теорија
са 10% радног времена

Наставник инфектологије са
негом-теорија

УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста
за општу гинекологију и акушерство.

УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста
инфектолог.

Наставник гинекологије и
акушерства

са 20% радног времена

Наставник инфектологије

са 10% радног времена

УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста
за општу гинекологију и акушерство.

са 10% радног времена

УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста
инфектолог.

Наставник интерне медицине
са негом-теорија

Наставник технологије
зуботехничког материјалатеорија
са 20% радног времена

са 20% радног времена

УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста
за интерну медицину.

Наставник интерне медицине
са 25% радног времена

УСЛОВИ: доктор стоматологије-спец. стоматолошке протетике.

Наставник тоталне протезетеорија
са 15% радног времена

УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста
за интерну медицину.

УСЛОВИ: доктор стоматологије-спец. стоматолошке протетике.

Наставник хирургије са негомтеорија

Наставник морфологије зубатеорија

са 20% радног времена

са 5% радног времена

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут, специјалиста фармацеутологије, дипломирани фармацеут.

УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста
за општу хирургију или једне од хируршких грана.

УСЛОВИ: доктор стоматологије-спец. стоматолошке протетике.

Наставник фармацеутске
технологије

Наставник хирургије
са 20% радног времена

Наставник ортодонтских
апарата-теорија

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут, специјалиста фармацеутске технологије, дипломирани фармацеут.

УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста
за општу хирургију или једне од хируршких грана.

УСЛОВИ: доктор стоматологије-спец. за
ортопедију вилица.

са 10% радног времена
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Наставник парцијалне протезетеорија
са 10% радног времена

УСЛОВИ: доктор стоматологије-спец. стоматолшке протетике.

Наставник фиксне протетикетеорија
са 30% радног времена

УСЛОВИ: доктор стоматологије-спец. стоматолошке протетике.

Наставник математике

на одређено време до повратка са
функције директора школе
УСЛОВИ: професор математике, дипломирани математичар, дипломирани математичар-професор математике, дипломирани
математичар-теоријска математика, дипломирани математичар-примењена математика, дипл. инжењер математике (са
изборним предметом основи геометрије),
дипломирани информатичар, професор
хемије-математике, професор географијематематике, професор физике-математике, професор биологије-математике, дипломирани професор математике-мастер,
дипломирани математичар-мастер, професор математике-теоријско усмерење,
професор математике-теоријски смер,
професор информатике-математике, дипломирани математичар за теоријску математику и примене, дипломирани математичар за рачунарство и информатику,
дипломирани
математичар-информатичар, дипломирани математичар-математика финансија, дипломирани математичарастроном, дипломирани математичар за
математику економије, професор математике и рачунарства.
ОСТАЛО: Кандидат треба да испуњава
услове прописане чл. 8, 120 и 121 Закона
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11),
Правилником о врсти стручне спреме
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама („Сл.
гласник РС-Просветни гласник“, бр. 5/91,
1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/2001,
3/2003, 8/2003, 11/2004, 5/2005, 6/2005,
2/2007, 4/2007, 7/2008, 11/2008, 5/2011 и
8/2011) и Правилником о врсти образовања наставника у стручним школама који
остварују наставни план и програм огледа
за образовне профиле козметички техничар, лабораторијски техничар, медицинска
сестра - техничар, стоматолошка сестра техничар, фармацеутски техничар, физиотарапеутски техничар, здравствени неговатељ и масер („Сл. гласник РС-Просветни
гласник“, бр. 25/2004, 1/2007 и 10/2009).
Уз пријаву на конкурс кандидати прилажу следећу документацију (оригинал или
оверене фотокопије): диплому, извод из
матичне књиге рођених и уверење о држављанству. Докази о испуњености услова
из чл. 120 став 1 тач. 1 и 4 и става 2 Закона о основама система образовања и васпитања подносе се уз пријаву на конкурс,
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доказ из чл. 120 став 1 тач. 2 пре закључења уговора о раду, а из става 1 тач. 3
истог члана прибавља установа. Непотпуне и/или неблаговремене пријаве неће се
разматрати. Рок за пријаву је 15 дана од
дана објављивања, на адресу школе.

оШ „радомир ЛазиЋ“

11423 Азања, Милије Батинића 1
тел. 026/301-308

Директор

проКУпљЕ

на период од четири године

ПредШкоЛска установа
„сунце“
18430 Куршумлија, Косовска 36
тел. 027/381-534

Стручни сарадник за физичко
васпитање
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, професор физичког васпитања, професор
физичке културе, дипломирани педагог
физичке културе, професор физичког васпитања-дипломирани тренер са назнаком
спортске гране, професор физичког васпитања-дипломирани организатор спортске рекреације, професор физичког васпитања-дипломирани кинезитерапеут, да
кандидат испуњава услове из чл. 8 и 120
Закона о основама система образовања
и васпитања. Потребна документација:
диплома о одговарајућем образовању
(оверена фотокопија); извод из матичне
књиге рођених; уверење о држављанствуне старије од 6 месеци; доказ о неосуђиваности кандидата прибавља установа по
службеној дужности; уверење о психофизичкој и здравственој способности за рад
са децом подноси изабрани кандидат пре
закључења уговора о раду. Вршиће се
претходна провера психофизичких способности кандидата од стране Националне службе за запошљавање у Прокупљу,
о чему ће кандидати бити благовремено
обавештени. Рок за пријављивање је 8
дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узимати у разматрање.
Контакт телефон: 027/381-534.

медицинска ШкоЛа
„др аЛекса савиЋ“
18400 Прокупље
Ратка Павловића 20
тел. 027/324-462

Шеф рачуноводства
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани економиста - мастер, дипломирани економиста који је стекао високо образовање на основним студијама у
трајању од 4 године. Заинтересовани кандидати уз пријаву подносе: диплому или
оверену фотокопију; извод из матичне
књиге рођених; уверење о држављанству.
Рок за подношење пријава је 8 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узети у разматрање.
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УСЛОВИ: За директора школе може да
буде изабрано лице које има високо образовање, лиценцу за наставника, васпитача и стручног сарадника, положен испит
за директора школе и најмање пет година
радног стажа у области образовања и васпитања. Директор школе се бира на период од четири године. Мандат директора
тече од дана ступања на дужност. Кандидат треба да поседује одговарајуће високо
образовање за наставника основне школе,
за педагога или психолога, из чл. 8 став 2
Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009
и 52/2011), и то: на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије
или специјалистичке струковне студије), у
складу са Законом о високом образовању
(„Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење и 97/08 и 44/10), почев од
10. септембра 2005. године; на основним
студијама у трајању од најмање 4 године,
по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године,
за наставника те врсте школе и подручја
рада, за васпитача и стручног сарадника.
Доказ о испуњености овог услова подноси
се уз пријаву на конкурс у оригиналу или
у овереној фотокопији. Кандидат треба да
има: дозволу за рад-лиценцу, обуку и положен испит за директора установе-доказ о
испуњености услова подноси се уз пријаву на конкурс у оригиналу или у овереној
фотокопији (напомена: програм обуке за
директора школе и Правилник о полагању
испита за директора школе нису донети;
изабрани кандидат биће у обавези да у
законском року положи испит за директора), најмање 5 година рада у установи
на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовањадоказ о испуњености услова подноси се уз
пријаву на конкурс у оригиналу; психичку,
физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима-доказ о испуњености услова подноси се пре закључења
уговора о раду у оригиналу; уверење да
није под истрагом-доказ о испуњености
услова подноси се уз пријаву на конкурс у
оригиналу-не старије од 6 месеци; да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања
и васпитања-доказ о испуњености услова прибавља установа/школа. Уз пријаву
доставити оригинал или оверену фотокопију: дипломе о одговарајућем високом
образовању, лиценце, односно уверење
о положеном стручном испиту за наставника, педагога или психолога, потврду о
радном искуству у области образовања и
васпитања, уверење издато од надлежног
суда (прибавља кандидат), одговарајуће
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лекарско уверење потребно за наставника, педагога или психолога од стране
надлежне здравствене установе подноси
се пре закључивања уговора о раду (уверење подноси изабрани кандидат), извод
из матичне књиге рођених, уверење о
држављанству Републике Србије-доказ о
испуњености услова подноси се уз пријаву на конкурс у оригиналу или у овереној
фотокопији-не старије од 6 месеци. Биографија са кратким прегледом кретања у
служби и предлогом програма рада директора школе подноси се уз пријаву на конкурс. Рок за подношење пријава је 8 дана
од дана објављивања, на адресу школе.
Под потпуном пријавом сматра се пријава која у прилогу садржи доказе-документа у складу са условима конкурса, којима
кандидат доказује да испуњава услове
предвиђене конкурсом. Неблаговремене
и непотпуне
пријаве одговорност
неће се разматрати.
Друштвена

на. Ближе информације могу се добити код
секретара школе, на број тел. 025/773-211.
Документа слати на горенаведену адресу,
са назнаком: „За конкурс“.

срЕмсКа мИТровИца
деЧија установа
„деЧија радост“

22406 Ириг, Змај Јовина 61
тел. 022/461-322

сУбоТИца

Директор

на период од четири године

УСЛОВИ: За директора може да буде изабрано лице које испуњава следеће услове:
високо образовање за васпитача или стручног сарадника на студијама другог степена
(мастер академске студије, специјалистичслужба
ке академскеНационална
студије или специјалистичке
за
запошљавање
ПРИОРИТЕТИ
У
струковне студије), у складу са Законом о
текстиЛно-теХноЛоШка
високом образовању („Сл. гласник РС“, бр.
ЗАПОШЉАВАЊУ
и ПољоПривредна ШкоЛа
76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08
и 44/10), почев од 10.05.2005. године или
„десПот ђурађ“
високо образовање на основним студија11300 Смедерево, 17. октобра 40
ма у трајању од најмање четири године,
тел. 026/640-930
по пропису који је уређивао високо образовање до 10.05.2005. године; дозвола
Наставник ветеринарске групе
за рад, обука и положен испит за дирекпредмета
тора установе и најмање пет година рада
на одређено време, у својству
у установи, након стеченог одговарајућег
приправника
образовања; високо образовање за васпитача на студијама првог степена (основне
Национална служба
академске, односно струковне студије),
Наставник пољопривреде
за 54%
запошљавање
студијама у трајању од три године или
са
радног времена, смер
више образовање, дозвола за рад, обука
сточарски, на одређено време у
и положен испит за директора установе и
својству приправника
најмање десет година рада у предшколској установи на пословима васпитања и
УСЛОВИ: Уз пријаву кандидати подносе:
образовања, након стеченог одговарајућег
оверену фотокопију дипломе VII/1 стеобразовања; кандидат треба да испуњапен стручне спреме у наведеном занива услове предвиђене чл. 120 Закона о
мању, уверење о држављанству Републиосновама система образовања и васпике Србије-не старије од 6 месеци. Рок за
тања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11).
пријаву ја 8 дана од дана објављивања.
Директор установе се бира на период од
4 године. Уз пријаву на конкурс доставити: оверену фотокопију дипломе о стечесомбор
младе
ној Шанса
стручној за
спреми;
оверену фотокопију
уверења о положеном стручном испиту,
односно испиту за лиценцу; оригинал или
гимназија
оверену фотокопију уверења о држављан„никоЛа тесЛа“
ству Републике Србије (не старије од 6
25260 Апатин, Блок 112 бб
месеци); доказ о радном искуству у устател. 025/773-211
нови на пословима образовања и васпитања (пет, односно десет година) након
Наставник енглеског језика
стеченог образовања; радну биографију;
предлог програма рада директора устаУСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће
нове (није обавезно); лекарско уверење
Обуке и субвенције (за запошљавање)
образовање-VII/1 степен стручне спреме;
о психичкој, физичкој и здраственој спода испуњава услове прописане у чл. 120
собности за рад са децом. Министарство
Закона о основама система образовања
просвете и науке није организовало полаи васпитања. Рок за пријаву је 8 дана од
гање испита за директора-документација о
дана објављивања конкурса. Неблаговреположеном испиту за директора сматраће
мене и непотпуне пријаве неће се узети у
се потпуном, а изабрани кандидат биће у
разматрање. Уз пријаву на конкурс прилообавези да исти положи у законом преджити: оверен препис или оверену фотоковиђеном року. Уверење о некажњавању
пију дипломе о стеченој стручној спреми;
у складу са чл. 120 ст. 1 тачка 3 Закона
оверен препис или оверену фотокопију
о основама система образовања и васпиуверења о положеном стручном испиту;
тања-по службеној дужности прибавља
здравствено уверење; доказ да кандидат
установа. Рок за подношење пријава је 15
није осуђиван; извод из књиге држављадана од дана објављивања у публикацији

Програми
риправништва –
знање у пракси
Шанса за
младе

Школа је знање,
посао је занат

ПРАВИ
У служби
ОДГОВОРИ
НА
ВАШЕклијената
ЗАХТЕВЕ
ПРАВИ
ОДГОВОРИ НА
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ

Прави људи

„Послови“. Пријаве слати на адресу установе, са назнаком: „За конкурс“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве са потребном
документацијом доставити на горенаведену адресу. Све потребне информације у
вези са конкурсом кандидати могу добити
од секретара установе и на број телефона:
022/461-322, радним даном у времену од
07,00 до 13,00 часова.

еванђеоска црква у србији
ХриШЋанска еванђеоска
црква
црква наде
САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА
са седиШтем
у суботици
24000 Суботица
Алеја маршала Тита 33/93
тел. 024/531-326

Заменик пастира цркве
УСЛОВИ: IV степен, средња стручна спрема-школа теолошког усмерења, да је
хришћанин 15 година, најмање 10 година
у служби, именован, рукоположен од стране старешина цркве, знање оба језика средине.

Пастир душебрижник
УСЛОВИ: IV степен, средња стручна спрема теолошког усмерења, да је хришћанин
15 година, најмање 10 година у служби,
именован, рукоположен од стране старешина цркве, знање оба језика средине,
уверење о стручном испиту.

САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА

Учитељ-проповедник

НАЈКРАЋИ ПУТ
ДО ПОСЛА

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, теолошки факултет, да је хришћанин 20 година, најмање 10 година у служби, именован
и рукоположен од стране црквених старешина.

Национална служба

ОСТАЛО: Оглас је отворен 8 дана од дана
запошљавање
објављивања.за
Пријаве
на оглас подносе се
на адресу: Хришћанска еванђеоска црква,
Црква наде у Суботици, Алеја маршала
Тита 33/93, пастир Цркве Врачар Стево,
24000 Суботица.

Друштвена
одговорност

Људи су
мера успеха
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еванђеоска црква у србији
еванђеоска црква наде
Чантавир са седиШтем у
Чантавиру
24220 Чантавир, 5. виногради 15
тел. 024/783-866

Заменик пастира цркве
УСЛОВИ: IV степен, средња стручна спрема теолошког усмерења, најмање 10 година службе проповедника, најмање 15
година хришћанске службе, именован од
стране старешина цркве, знање оба језика
средине. Оглас је отворен 8 дана од дана
објављивања. Пријаве на оглас подносе се
адресу: Еванђеоска Црква наде у Чантавиру, 5. виногради 15, 24220 Чантавир.

оШ „вук караЏиЋ“

24322 Ловћенац, Ђуре Стругара 30
тел. 024/736-066

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање
из чл. 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања за наставника
основне школе, педагога или психолога,
на студијама другог степена-дипломске
академске студије - мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке
струковне студије, у складу са Законом
о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07-аутентично
тумачење и 97/08), почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по
пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, поседовање лиценце или уверења о
положеном стручном испиту за наставника, педагога или психолога, најмање пет
година рада на пословима образовања и
васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања; да кандидат испуњава услове прописане у чл. 120 Закона о основама
система образовања и васпитања; да има
обуку и положен испит за директора установе (програм обуке за директора школе и
Правилник о полагању испита за директора школе нису донети, па ће изабрани кандидат бити у обавези да у законском року
положи испит за директора). Уз пријаву
приложити: оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом високом образовању, оригинал или оверену фотокопију
уверења о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту, потврду о
најмање 5 година рада у области образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања, уверење о држављанству Републике Србије (не старије од
6 месеци), извод из матичне књиге рођених. Уверење да кандидат има психичку,
физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима прибавља школа по
службеној дужности. Уверење да кандидат
није осуђиван правоснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1
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тачка 3 ЗОСОВ прибавља школа по службеној дужности. Изабрани директор биће
у обавези да у законском року положи
испит за директора, након што министар
просвете донесе подзаконски акт о полагању испита за директора школе. Конкурс
је отворен 15 дана од дана објављивања.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узети у разматрање. Пријаве са документацијом и прилозима достављају се
на адресу школе. Кандидати ће бити обавештени о резултатима конкурса у року од
осам дана од избора.

УжИцЕ
оШ „богосав јанковиЋ“
31242 Кремна
тел. 031/3808-495

оШ „свети сава“
24000 Суботица
Аксентија Мародића бб
тел. 024/692-120

Професор математике
са 89% радног времена

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: За директора школе може бити
изабрано лице које испуњава прописане услове из чл. 59, чл. 8 став 2 и чл. 120
Закона о основама система образовања и
васпитања; да има одговарајуће високо
образовања из чл. 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања,
стечено на студијама другог степена-мастер академске студије, специјалистичке
академске студије или специјалистичке
струковне студије, у складу са Законом
о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07-аутентично
тумачење, 97/08 и 44/10), почев од 10.
септембра 2005. године или на основним
студијама у трајању од најмање четири
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.
године, за наставника основне школе, за
педагога или психолога; да има дозволу за
рад (лиценцу); да има најмање пет година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. Директор се бира
на период од четири године. Уз пријаву
на конкурс приложити: оверен препис
или оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем високом образовању,
оверен препис или оверену фотокопију
документа о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту, потврду о
радном искуству (најмање 5 година рада
у установи на пословима образовања и
васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања), уверење о држављанству
Републике Србије (оригинал или оверену
фотокопију), преглед кретања у служби
са биографским подацима, оквирни план
рада за време мандата. Лекарско уверење
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима
подноси се пре закључења уговора о раду.
Уверење да кандидат није осуђиван за
кривична дела утврђена чл. 120 став 1 тач.
3 Закона о основама система образовања
и васпитања, прибавља школа. Изабрани кандидат је дужан да савлада обуку и
положи испит за директора ради стицања
лиценце за директора на начин и у роковима које пропише министар, а у складу са
чл. 59 Закона о основама система образовања и васпитања. Рок за пријављивање
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је 15 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве са доказима о
испуњавању услова подносе се на адресу
школе, са назнаком: „За конкурс за избор
директора школе“ или лично у просторијама секретара школе, у времену од 08,00 до
13,00 часова. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе,
на број телефона: 024/692-120.

Професор математике

са 89% радног времена, за рад у ИО
Биоска

Професор математике

са 89% радног времена, за рад у ИО
Мокра Гора
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме у наведеном занимању, а у складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника.
Кандидати морају испуњавати услове прописане чл. 120 Закона о основама система
образовања и васпитања. Проверу психофизичких способности кандидата за рад са
децом и ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања, применом
стандардизованих поступака.

ПољоПривредна ШкоЛа
са домом уЧеника
„љубо миЋиЋ“
31210 Пожега, Болничка 2
тел. 031/3816-478, 811-131

Наставник математике
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање
стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке
академске студије или специјалистичке
струковне студије), у складу са Законом
о високом образовању, односно на основним студијама у трајању од четири године. Кандидат треба да испуњава услове
прописане у чл. 24-29 Закона о раду, као
и у чл. 8 и 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, бр. 72/09 и 52/11). Уз пријаву на конкурс кандидат подноси: оверене фотокопије дипломе и уверења о држављанствуне старије од 6 месеци, као и извод из
матичне књиге рођених, док се лекарско
уверење прилаже непосредно пре закључења уговора о раду (кандидат уз пријаву доставља и биографске податке). Рок
за подношење пријава је 15 дана од дана
објављивања конкурса. Пријаве слати на
адресу школе. Ближе информације о конкурсу могу се добити на бројеве телефона:
031/3816-478 и 031/811-131.
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оШ „стеван ЧоЛовиЋ“
31230 Ариље
Браће Михаиловића 8
тел. 031/891-953

Наставник немачког језика
норма часова 133%

Наставник математике
Наставник математике

са непуним радним временом (норма
часова 78%)
УСЛОВИ: 1) одговарајуће високо образовање на студијама другог степена
(дипломске академске студије-мастер,
специјалистичке академске студије или
специјалистичке струковне студије), у
складу са Законом о високом образовању;
високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године,
по пропису о високом образовању који
се примењивао до 10.09.2005. године
(диплома); 2) да кандидат има психичку,
физичку и здравствену способност за рад
са ученицима (лекарско уверење и провера психофизичких способности за рад са
ученицима коју врши Национална служба
за запошљавање-Филијала Ужице); 3) да
није осуђиван правоснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (уверење које издаје
МУП); 4) да је држављанин Републике
Србије (уверење о држављанству). Кандидати уз пријаву подносе доказе о испуњености услова из тач. 1 и 4. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће бити разматране.

ваљЕво
оШ „миЛан ракиЋ“

14242 Мионица, Кнеза Грбовића 31
тел. 014/3421-168, 62-068

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: За директора школе може бити
изабрано лице које има одговарајуће високо образовање стечено на студијама другог
степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), у складу
са Законом о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење и 97/08 и 44/10), а почев
од 10. септембра 2005. године или на
основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; обука и положен
испит за директора установе и најмање
5 година рада у установи на пословима
образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања; да испуњава
услове прописане у чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања.
Уз пријаву кандидат подноси: биографске податке, односно радну биографију;

оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем високом образовању;
оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односно уверења о
положеном испиту за лиценцу (дозволи за
рад); потврду о радном искуству у области
образовања; оригинал уверења о држављанству (не старије до шест месеци);
извод из матичне књиге рођених; остала
документа која могу послужити приликом
доношења одлуке о избору. Одговарајуће
лекарско уверење доставља изабрани
кандидат, а уверење о неосуђиваности за
кривична дела и некажњавању прибавља
школа. Рок за пријављивање је 15 дана
од дана објављивања конкурса. Пријаве
се достављају на горенаведену адресу, са
назнаком: „Конкурс за директора“.

низационих способности (факултативно).
Документација без доказа о положеном
испиту за директора сматраће се потпуном, а изабрани директор биће у обавези
да исти положи у законском року. Доказ
о неосуђиваности и доказ о непостојању
дискриминаторног понашања на страни
кандидата за директора прибавља школа
службеним путем, пре доношења одлуке
о избору. Пријаве се достављају на адресу школе. Ближе информације о конкурсу
могу се добити код секретара школе и на
број телефона: 017/815-250.

оШ „вук караЏиЋ“

17530 Сурдулица, Јадранска бб
тел. 017/815-950

Директор

в ра њ Е

на период од 4 године

основна ШкоЛа
„јован јовановиЋ змај“
17530 Сурдулица
Дринске дивизије 6
тел. 017/815-250

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које испуњава следеће услове:
поседовање одговарајућег високог образовања из чл. 8 став 2 Закона о основама
система образовања и васпитања, односно
високо образовање стечено на студијама
другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије
или специјалистичке струковне студије), у
складу са Законом о високом образовању,
почев од 10. септембра 2005. године или
високо образовање на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по
пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; да има
образовање за наставника основне школе,
за педагога и психолога, дозволу за рад,
обуку и положен испит за директора установе и најмање пет година рада у установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања;
да испуњава услове прописане у чл. 120
Закона о основама система образовања и
васпитања. Директор се бира на период
од четири године. Рок за пријављивање
је 15 дана од дана објављивања конкурса.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање. Уз пријаву на конкурс поднети: уверење о држављанству
Републике Србије (не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених (не
старији од 6 месеци); оверен препис или
оверену фотокопију дипломе о стеченом
образовању; оверен препис или оверену
фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу;
потврду о радном искуству у области образовања и васпитања; лекарско уверење
да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима;
радну биографију; оквирни план рада за
време мандата; доказ о поседовању орга-

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, а
према чл. 8 ст. 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, бр. 72/09, 52/11), за наставника те
врсте школе и подручја рада, за педагога и
психолога: високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије
или специјалистичке струковне студије), у
складу са Законом о високом образовању
(„Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07, 97/08,
44/10), почев од 10.09.2005. године или
на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09. 2005.
године; да кандидат поседује дозволу за
рад-положен стручни испит за наставника,
стручног сарадника, да има обуку и положен испит за директора установе (основне школе); најмање пет година рада у
установи (основној школи) на пословима
образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања; да испуњава
услове прописане у чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања.
Уз пријаву на конкурс доставити следећа
документа: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству РС, диплому или уверење о стеченом одговарајућем
високом образовању, уверење о положеном стручном испиту за наставника,
педагога или психолога (дозвола за рад),
уверење о обуци и положеном испиту за
директора основне школе (изабрано лице
које нема положен испит за директора
дужно је да исти положи у року од годину дана од дана ступања на дужност), уверење о радном искуству од најмање пет
година у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања, уверење да кандидат
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, уверење о неосуђиваности из основног суда
да кандидат није осуђиван правоснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл.
120 ст. 1 тач. 3 Закона о основама система
образовања и васпитања, уверење да се
против кандидата не води кривични поступак, радну биографију са подацима о кретању у служби, прилоге којима доказује
своје стручне, организационе, педагош-
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наука и образовање
ке и друге способности. Документа која
се прилажу уз пријаву на конкурс морају
бити у оригиналу или у овереном препису,
односно копији и не старија од 6 месеци.
Неблаговремене, непотпуне и неуредне
пријаве неће бити узете у разматрање. Рок
за пријаву је 15 дана. Пријаве са документацијом слати на адресу школе, са назнаком: „За конкурс“.

висока ШкоЛа за
васПитаЧе струковниХ
студија из гЊиЛана

Са привременим седиштем у Бујановцу
17520 Бујановац, Карађорђев трг бб
тел. 017/653-692, 650-056

Наставник за област педагошке
науке
2 извршиоца

УСЛОВИ: завршен филозофски факултет-група
за
педагогију,
завршене
постдипломске студије и одбрањена
докторска дисертација. Поред доказа о
испуњености горенаведених услова, кандидат уз пријаву треба да достави: извод
из матичне књиге држављана, уверење
да није кажњаван за кривична дела која
га чине неподобним за обављање послова у просвети, преглед кретања у служби
са биографијом, списак научних и стручних радова, као и саме радове (враћају
се након спроведеног поступка избора
у звање наставника). Рок за пријаву је 8
дана.

Наставник за област
филозофске науке
са 30% радног времена

УСЛОВИ: завршен филозофски факултет-група за филозофију, завршене
постдипломске студије и одбрањена
докторска дисертација. Поред доказа о
испуњености горенаведених услова, кандидат уз пријаву треба да достави: извод
из матичне књиге држављана, уверење
да није кажњаван за кривична дела која
га чине неподобним за обављања послова у просвети, преглед кретања у служби
са биографијом, списак научних и стручних радова, као и саме радове (враћају
се након спроведеног поступка избора
у звање наставника). Рок за пријаву је 8
дана.
ОСТАЛО: Пријаву са доказима о испуњености свих услова послати на горенаведену адресу. Рок за пријављивање је 8
дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узимати у разматрање.

ЗајЕчар
ПредШкоЛска установа
„ђуЛиЋи“
19000 Зајечар
Насеље Краљевица бб

Васпитач

2 извршиоца
УСЛОВИ: стечено образовање регулисано
чл. 8 Закона о основама система образовања и васпитања; да кандидат испуњава
услове утврђене у чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања.
Доказ о неосуђиваности кандидата прибавља установа. Психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом доказује

се лекарским уверењем које изабрани кандидат доставља пре закључивања уговора
о раду. Уз пријаву и биографију кандидати подносе следећа документа: диплому
о стеченом образовању; уверење о држављанству (не старије од 6 месеци); извод
из матичне књиге рођених. Документација
се подноси у оригиналу или као оверене
копије. Рок за пријаву је 8 дана од дана
објављивања конкурса. Пријаве доставити на наведену адресу. Неблаговремене
пријаве неће бити разматране.

Чистачица

4 извршиоца

Чистачица

на одређено време преко 60 дана
УСЛОВИ: завршена основна школа-I степен стручне спреме; да кандидат испуњава
услове утврђене у чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања.
Доказ о неосуђиваности кандидата прибавља установа; психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом доказује
се лекарским уверењем које изабрани кандидат доставља пре закључивања уговора
о раду. Уз пријаву и биографију кандидати подносе следећа документа: диплому
о стеченом образовању; уверење о држављанству (не старије од 6 месеци); извод
из матичне књиге рођених. Документација
се подноси у оригиналу или као оверена
копија. Рок за пријаву је 8 дана од дана
објављивања конкурса. Пријаве доставити на наведену адресу. Неблаговремене
пријаве неће бити разматране.

Клубови за
тражење посла
Сигуран наступ на
тржишту рада
информишите се код
свог саветодавца
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КАКО ДО ПЕНЗИЈЕ
Примам новчану накнаду од децембра прошле године, када сам остао без
посла и када сам имао 39 година и четири месеца радног стажа. Моје прапра
во на накнаду истиче 25. августа, када би требало и да одем у пензију.
Проблем је што моја фирма две године није уплаћивала доприносе. У ПИО
фонду кажу да могу у пензију, ако уплатим недостајући стаж или ако сачесаче
кам да влада коначно (како је и обећано) донесе одлуку и повеже стаж (за
2010. и 2011). Шта да радим? Да ли постоји могућност продужетка пријема
новчане накнаде, јер сам је ја користио само 8 месеци?
Приликом одлучивања по захтевима за новчану накнаду Национална служба за запошљазапошља
вање утврђује релевантне чињенице на основу доказа које достављају подносиоци захтезахте
ва, као и на основу доказа прибављених у поступку одлучивања. Основни доказ из кога се
утврђују чињенице које се односе на период који је одређено лице провело у осигурању и
на основу кога се утврђује дужина трајања права на новчану накнаду је радна књижица.
Исти доказ је меродаван и за утврђивање чињеница које су од утицаја на престанак права
на новчану накнаду по основу испуњавања услова за остваривање права на старосну пенпензију. Указујемо да не постоји законски основ да се исплата новчане накнаде настави после
датума испуњавања ових услова, из разлога што претходни послодавци корисника права
нису вршили уплату доприноса за обавезно социјално осигурње, због ког разлога није могуће
остварити право на старосну пензију. Национална служба указује на могућност да запослени
благовремено покрене поступак код надлежних органа, који би имао за циљ да послодавац
измири ову своју законску обавезу, а као крајњу могућност и на уплату доприноса од стране
запосленог у поступку пред надлежном филијалом пензијског фонда.

Поставите
питања
Телефон:
011/29 29 509
Адреса:
Послови - Национална
служба за запошљавање
Дечанска 8/3
11000 Београд
e-mail:
novine@nsz.gov.rs
abacevic@nsz.gov.rs

Радни однос код приватног послодавца ми је престао 30.06.2011. године.
Због смањеног обима посла проглашен сам технолошким вишком и сада
би требало да се пријавим на евиденцију незапослених. Међутим, послодапослода
вац је изгубио моју радну књижицу. С обзиром да је законски рок за пријаприја
ву на евиденцију НСЗ 30 дана, да ли могу да се пријавим са фотокопијом
радне књижице, уколико документ не буде пронађен у овом року?
За пријаву на евиденцију Националне службе по престанку радног односа потребна вам је
следећа документација: радна књижица, лична карта, уверење о завршеној школи и решење о
престанку радног односа. С обзиром да је послодавац изгубио вашу радну књижицу, потребно
је да је огласите неважећом, извадите нову и потом се пријавите на евиденцију.
Радила сам више од пет година као наставник веронауке у основној школи.
Сваке школске године сам потписивала нови уговор и била ангажована на
одређено време, али без прекида. Остала сам у другом стању и 25 дана пре
термина за порођај (који је био 22. априла, а породила сам се 24. априла)
отишла на трудничко, а потом на породиљско одсуство. Мој уговор о раду
истиче 31. августа 2011. До тада ћу примати накнаду за породиљско одод
суство, али које кораке треба даље да предузмем?
Саветујемо вам да се након престанка уговора о раду пријавите на евиденцију незапослених
Националне службе за запошљавање, како бисте остварили право на новчану накнаду у слуслу
чају незапослености, која би у вашем случају, с обзиром на радни стаж, трајала шест месеци.
Поред стандардних докумената - закључена радна књижица, лична карта, уверење о заврзавр
шеној школи и решење о престанку радног односа, потребни су вам и решење о породиљском
одсуству и одсуству са рада ради неге детета и крштеница детета. Након истека тих шест
месеци, имате право на накнаду до истека законом загарантованог породиљског одсуства.

Бесплатна публикација о запошљавању
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Омбудсман указао на пропусте у вези са правима особа са инвалидитетом

бЕЗ јЕдИнсТвЕног
плана И мЕТодологИјЕ

Не постоји сталан и координиран рад државних и локалних органа власти на примени
Стратегије унапређења положаја особа са инвалидитетом и остваривању њених циљева.
Одређене мере се предузимају повремено, појединачно и неравномерно
Канцеларија заштитникa грађана је започела контролу рада
државних органа када је у питању положај особа са инвалидитетом. Заменик омбудсмана др Горан Башић и његов тим су утврдили
пропусте у раду Министарства рада и социјалне политике, Сектор за
питања особа са инвалидитетом.
Заштитник грађана у препоруци упућеној Министарству рада
и социјалне политике је утврдио да је овај орган пропустио да припреми за усвајање три акциона плана за периоде 2007-2009, 20092011, 2011-2013. године, иако је Влада Републике Србије 2006. године
усвојила Стратегију унапређења положаја особа са инвалидитетом
у Републици Србији, којом је предвиђена и обавеза доношења двогодишњих акционих планова, ради остварења циљева постављених
овим документом.
“На основу контролних посета, које је Одељење заштитника
грађана за права особа са инвалидитетом и старе остварило 2012.
године, у Ваљеву, Шапцу, Великој Плани, Кладову, Неготину, Панчеву, и састанка који је 26. јуна организован са представницима тринаест градова и општина у Јабланичком и Пчињском округу, утврђено
је да не постоји сталан и координиран рад државних и локалних
органа власти на примени Стратегије и остваривању њених циљева, него да се одређене мере предузимају повремено, појединачно
и неравномерно, без јединственог плана и методологије“, каже се у
тексту препоруке.
Оваквим поступком, наглашава Заштитник грађана, права
особа са инвалидитетом су знатно отежана и успорена, што се одражава и на унапређење њиховог положаја.
Заштитник грађана је препоручио Министарству рада да обавести Владу Републике Србије о разлозима због којих није припремило ове документе. Поред тога, Министарство без одлагања треба
да предузме све мере и активности, како би будући акциони планови били припремљени у предвиђеном року и у складу с циљевима
Стратегије, као и то да њима буду јасно одређени носиоци активности, утврђени рокови за спровођење и извори и начин финансирања
предвиђених мера.

Министарство рада и социјалне политике требало је да спроведе одговарајуће активности и предузме друге мере, како би се
успоставила боља организацији и координација рада, у којој би сви
органи благовремено обавили своје активности и омогућили да
Стратегија буде спроведена. Најзад, Министарство рада и социјалне
политике је пропустило да обавести Владу Републике Србије у вези
с проблемима који онемогућавају доношење акционих планова и
да се обрати Заштитнику грађана и укаже му на проблеме сарадње
с државним органима који онемогућавају или отежавају остваривање људских и других права грађана.

Јавни радови у Западнобачком округу

добрИ рЕЗУлТаТИ
Представници Националне службе за запошљавање - Филијале Сомбор обишли су јавне радове који се изводе на подручју
Западнобачког округа. Јавни радови спроведени су у области
социјалних, хуманитарних, културних делатности, одржавања и
обнављања инфраструктуре и заштите животне средине и природе. Забележени су веома добри резултати. У Бездану је уређена
песковита плажа, у Бачком Моноштору радило се на чишћењу
Великог бачког канала, канала Дунав-Тиса-Дунав и чишћењу дунавских рукаваца, у Бачком Брегу ради се на уређењу атмосферских канала, у Гакову је уређено сеоско гробље.
За 2012. годину одобрено је 17 јавних радова на којима су
запослена 83 незапослена лица. Укупна вредност ових радова је
око 9 милиона динара. Девет пројеката је до сада успешно реализовано, а преосталих 8 завршава се почетком августа. Дужина трајања јавних радова је од 2 до 4 месеца. На подручју града
Сомбора реализује се 10 јавних радова, у Кули 3, у Оџацима 3 и у
Апатину један јавни рад.
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Нерентабилни европски рудници угља

УгрожЕна радна мЕсТа
Министри индустрије ЕУ су у децембру 2010. одлучили да европска индустрија угља, под одређеним условима,
може да прима државну помоћ до 2018, када ће чланице морати да затворе нерентабилне руднике. Према
одлуци, чланице ће постепено укидати субвенције, како би се олакшало затварање некокурентних рудника

У

Европској унији, према подацима Еуростата, у 2010.
произведено је 163 милиона тона угља и лигнита, а
2003. године 207 милиона тона. Од земаља ЕУ, Шпанија, Румунија и Немачка највише су погођене одлуком донетом на нивоу ЕУ о затварању рудника угља
који послују са губицима. Ти рудници морају бити затворени до
2018. године, а до тада чланице морају да постепено смањују и
на крају укину субвенције индустрији угља. Чланицама је ипак
дат вишегодишњи рок, како би се ублажили социјални потреси,
пошто ће затварање нерентабилних рудника донети отпуштања.
У индустрији угља у ЕУ је директно или индиректно запослено
око 100.000 људи. Због кризе и смањења субвенција само у Шпанији, како упозоравају синдикати, у рударском сектору угрожено
је између 25.000 и 30.000 радних места.

Министри индустрије ЕУ су у децембру 2010. одлучили да
европска индустрија угља, под одређеним условима, може да
прима државну помоћ до 2018, када ће чланице морати да затворе нерентабилне руднике. Према одлуци, чланице ће постепено укидати субвенције како би се олакшало затварање неконкурентних рудника угља до децембра 2018. Одређена државна
помоћ ће бити дозвољена до 2027. године, али само за посебне
трошкове, који се не односе на производњу, већ на социјалне програме и обнављање локације.
Европска комисија је првобитно предлагала да се ти рудници затворе 2014. године, али је тај рок продужила на инсистирање
Немачке и Шпаније, које су желеле да процес буде социјално одговоран, односно да им се остави простор да ублаже социјалне
последице затварања.

Комисија је проценила да експлоатација угља у рудницима
није више исплатива и да је боље усмерити државну помоћ у обновљиве изворе енергије.
У Шпанији, која мора да смањи буџетски дефицит, конзервативна влада је планирала да за 63% смањи помоћ рударским
басенима, са 301 милион евра у 2011. на 111 милиона ове године.
Синдикати упозоравају да би то могло да зада коначан ударац
сектору који већ слаби, и наводе да је угрожено између 25.000 и
30.000 радних места.
Румунија је усвојила план, уз сагласност Европске уније и
Међународног монетарног фонда, који предвиђа затварање три
рудника до 2018. године, док ће четири рудника наставити да
раде. Део рудара треба да оде у превремену пензију, док ће други
бити распоређени у руднике који ће наставити да раде, или ће
добити помоћ за преквалификацију.
Тако ће рудник у Петрили, у подножју Карпата, бити затворен 2015, након 153 године рада. Од 4.000 рудара запослених
1988. остало их је 688, а место је суочено са немаштином и незапосленошћу.
Према прогнозама Међународне агенције за енергетику
из децембра, потрошња угља у свету би требало да настави да
снажно расте до 2016, и то за око 18%, због потрошње у Кини и
Индији. Међутим, она се неће повећавати у већој мери у земљама
Организације за економску сарадњу и развој (ОЕЦД), пре свега у
Европи и САД.
У 27 чланица ЕУ производња угља је значајно опала у протеклих 20 година. У 2010. чинила је само трећину нивоа производње из 1990. године, показују подаци европске статистичке
службе Еуростат.
ЕУ ипак наставља да увози угаљ, пре свега из Русије и Колумбије, како би задовољила потражњу.
А.Б.

Србија производи највише лигнита
Према подацима Републичког завода за статистику, у
Србији је у 2010. произведено готово 38 милиона тона угља,
углавном лигнита. Србија се у великој мери ослања на угаљ у
производњи електричне енергије. Главни рударски басени су
Колубара и Костолац, у чијим површинским коповима се производи лигнит. Лигнит из тих басена се користи за производњу
струје у термоелектранама. Лигнит има топлотну вредност у
просеку 7500 килоџула по килограму (kJ/kg).
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Нови систем контроле уплате пореза и доприноса

ПОСЛОДАВЦИ И ДАЉЕ
НЕ ИЗМИРУЈУ ОБАВЕЗЕ
Само зараде, без пореза и доприноса, исплатило је 12.000 послодаваца у првој недељи примене нових мера за
банке, које су у обавези да обавесте Пореску управу о уплаћеним порезима и доприносима на зараде

П

очео је нови систем контроле уплата пореза и доприноса на зараде, према којем су банке дужне да Пореској
управи достављају податке о уплатама дажбина. Практичан рад новог система почео је у уторак, 3. јула, када
су банке Пореској управи доставиле податке за претходни дан. Сваког радног дана 33 банке у Србији слаће податке
Удружењу банака Србије (УБС), између 8.00 и 11.00 часова, а УБС
ће обједињене податке слати Пореској управи до 13.00 часова.
Прва недеља, како банке свакодневно обавештавају Пореску управу о исплатама зарада, открила је 12.000 послодаваца
који су радницима обезбедили само „голу“ плату, без обавезних
доприноса. Неплатише ових дана могу да очекују усмену опомену порезника, а уколико и после недељу дана не уплате следовање за здравствено и пензионо осигурање, ући ће у систем
контроле. Ако фирме то не учине саме, порезници ће обавезе наплатити принудно, у року од 15 до 30 дана.
Током прошле недеље преко банака је прошло укупно
750.000 трансакција које имају везе за зарадама радника. Међу
њима је било 210.000 исплата зарада, укупне вредности 11,6 милијарди динара.
„Кроз 450.000 трансакција уплаћено је 10,9 милијарди динара доприноса. Њих је више, јер се доприноси исплаћују на више

рачуна, кроз више трансакција. Око 25.000 послодаваца исплатило је и плате и доприносе, а укупан износ је 21 милијарда динара. Око 32.000 послодаваца је исплатило само доприносе. Плате
без других обавеза, у укупном износу од 890 милиона динара,
исплатило је 12.000 послодаваца. По укупној суми можемо да
претпоставимо да је реч о малим предузећима, са малим бројем
запослених и нижим зарадама. Тих 12.000 је наша циљна група
и уколико се тренд настави, до краја месеца ћемо доћи до 60.000
предузећа која не плаћају порезе и доприносе“, открива прве резултате Дејан Видојевић, помоћник директора Пореске управе.
У Пореској управи очекују да ће новим системом контроле
успети да до краја године повећају наплату доприноса за 45 милијарди динара.
„Током прошле године наплаћено је 398 милијарди динара
доприноса. За првих шест месеци ове године стигло је 202 милијарде динара, значи да је тренд исти. Верујемо да ћемо овим
системом наплату повећати за 15 одсто, а 45 милијарди динара није мали износ, посебно ако се има у виду да су годишњи
трансфери из буџета за ПИО фонд и здравствено осигурање 290
милијарди динара“, додаје Видојевић.
Ове мере су предвиђене изменама Закона о пореском поступку и администрацији, којим се забрањује исплата зарада без
истовременог плаћања обавеза. У саопштењу Пореске управе се
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наводи да је неопходно истовремено исплатити обавезе по основу пореза и доприноса за социјално осигурање, обрачунатих
у складу са законом, на одговарајуће уплатне рачуне јавних
прихода. У случају недовољног износа средстава на пословном
рачуну, дозвољава се исплата сразмерног дела зараде и припадајућих пореза и доприноса. Контролу примене наведеног члана
закона вршиће Пореска управа преко својих организационих јединица, према месту седишта пореског обвезника.
Законом је предвиђено да се привредном субјекту да рок од
осам дана да изврши своју обавезу и уплати порезе и доприносе
заједно са зарадама. Ако се то не догоди, порезници ће у року
од 15 дана започети поступак принудне наплате, који је значајно скраћен у односу на претходни период, када је та процедура
много дуже трајала.
Друга фаза, односно пуна примена измена Закона о пореском поступку и пореској администрацији, којима је предвиђено
да банке преузму контролу уплата доприноса и пореза на зараде, почеће 1. јануара идуће године. Нови систем наплате јако је
сличан систему који је успостављен у Македонији пре неколико
година, као и систему који је Хрватска увела ове године. Такви
системи наплате постоје и у великом броју европских земаља.
Видојевић је навео да у Србији тренутно око 60.000 послодаваца не уплаћује доприносе обавезног социјалног осигурања,
што је велики проценат од укупног броја послодаваца, којих има
око 350.000.
А.Б.

Порезници да контролишу
уплате, не банке
Удружење „Послодавац“ затражило је да се контрола уплата пореза и доприноса на зараде не преноси на банке, већ да
то настави да ради Пореска управа. У саоштењу „Послодавца“
се износи сумња да је преношење те обавезе на пословне банке
можда начин да се банкама обезбеди додатни приход на терет
послодаваца.
„Давање овлашћења банкама да обављају те послове је
нонсенс у правном систему, јер је делатност банака ‚продаја
новца‘ клијентима, уз обавезу заштите података“, наводи Удружење полодаваца и истиче да је неопходно да се контрола
уплате доприноса врати у токове Пореске управе и ефикасност тих послова обезбеди увођењем електронске управе и
унапређењем рада државних службеника.
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Следеће године почиње изградња првог ветропарка у Србији

БОРБА ЗА ВЕТРЕЊАЧЕ

Србија је тренутно једина земља у Европи у којој ветропаркови још увек не постоје. Марк Крендал, председник
америчке компаније „Континентал винд партнерс“, нагласио је да оваква инвестиција доприноси енергетској
сигурности земље, омогућава смањење увоза струје, а уједно отвара простор за развој инвестиција, унапређење
локалне инфраструктуре и нова радна места током изградње
Председник америчке компаније „Континентал винд партнерс“ (Continental Wind Partners - CWP), која планира да у наредне
четири године инвестира 450 милиона евра у развој ветропарка
„Чибук“ у Ковину, изјавио је у Новом Саду да Србија, а нарочито
Војводина, има велики потенцијал за коришћење ветра као извора енергије.
Изградња првог ветропарка у Србији одвијаће се у две фазе.
Почетак изградње планиран је за крај лета наредне године. Прва
фаза, током које ће бити постављено првих 60 ветротурбина, требало би да буде окончана 2014. године, док је завршетак целокупног пројекта планиран за крај 2015. године. Капацитет ветропарка износи 300 МW са планираних 100 до 130 турбина и биће
седми највећи ветропарк у Европи, који ће моћи да задовољи
потребе за струјом више од 30.000 домаћинстава.
„Турбине ће морати да буду увезене, с обзиром да их у Србији
нико не производи, али ће изграња комплетне инфраструктурне
мреже, како торњева тако и неопходних путева, бити поверена
локалним компанијама,“ рекао је Марк Крендал за Бизлајф портал.
Србија је тренутно једина земља у Европи у којој ветропаркови још увек не постоје, а Марк Крендал је нагласио да оваква
инвестиција доприноси енергетској сигурности земље, омогућава смањење увоза струје, а уједно отвара простор за развој инвестиција, унапређење локалне инфраструктуре и нова радна места
током изградње. Ветротурбине неће бити постављене у насељеним местима. Погодност је што сами стубови не заузимају доста
места, а откупљено земљиште биће дато на трајно обрађивање.
Србија је са просечном годишњом јачином ветра од 7 м/с једна од ветровитијих земаља у Европи. „Источна Војводина представља најпогоднију територију за изградњу ветропарка, а на-
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кон овог подручја требало би размислити о југоисточној Србији.
Ипак, изградња ветропарка у овој области је нешто компликованија због брдовитог предела, али и неодстатка инфраструктуре
за пренос енергије, што и повећава износ инвестиције“, рекао је
Крендал.
Крендал је истакао и да компанија „Континентал винд партнерс“ и „Егзит“ фестивал сарађују на промоцији енергије ветра
и потенцијалу који Војводина има за инвестиције у зелену економију.
„Егзит је значајна манифестација, јер окупља велики број
генерација из различитих крајева и промовише вредности које
као компанија заступамо, пре свега очување животне средине,
а CWP као дугогодишњи партнер фестивала настоји да управо у
том сегменту допринесе едукацији посетилаца“, истакао је Крендал.
Овакву врсту сарадње поздравила је и амбасадорка Сједињених Америчких Држава Мери Ворлик, која је била гост компаније CWР на „Егзит“ фестивалу.
„Егзит је сјајан догађај и поред тога што пружа могућност
окупљања младих уметника и људи из целог света, уједно је и
идеална прилика да се укаже на важна питања, као што је обновљива енергија“, рекла је Мери Ворлик за Бизлајф портал.
На Петроварадинској тврђави током „Егзит“ фестивала постављене су препознатљиве макете ветрењача висине три метра,
а посетиоцима фестивала подељене су лепезе и капе са ветрењачама, како би се на симболичан начин указало на снагу ветра.
Имајући у виду чињеницу да је наша земља тренутно једина у Европи у којој ветропаркови још увек не постоје, амерички
инвеститор најављује улагања која ће Србији обезбедити први
ветропарк и електричну енергију, уз процес производње који не
угрожава животну средину.
Поред тога што инвестиција у овакав вид одрживе енергије
обезбеђује повратак уложених средстава тек након 25 година
рада, изградња ветропарка у Србији представља праву „борбу
против ветрењача“, с обзиром да 2009. године, када је компанија
CWP дошла у Србију, није постојао неопходан Закон о енергетици.
У ишчекивању неопходних дозвола за почетак градње, Крендал
је изразио наду да ће са новом владом Србије и министром енергетике имати добру сарадњу.
Извор: bizlife.rs
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ЗНАЊЕ - ВАЛУТА
СВЕТСКЕ ЕКОНОМИЈЕ

„Ако Европа жели да настави да се надмеће у 21. веку, морамо подржати истраживања и иновације које
ће генерисати раст и радна места, сада и у будућности“, рекла је Мор Гејген Квин, европска комесарка за
истраживања, иновације и науку

Л

исабонска стратегија Европске уније има за циљ да ЕУ
буде најдинамичнија, светски конкурентна, економија
заснована на знању. Троугао знања - истраживање,
образовање и иновације, носилац је европских напора ради постизања ових амбициозних циљева. Бројни
програми, иницијативе и мере подршке установљени су ради
подршке знању. Седми оквирни програм - ФП7 је главни инструмент Европске уније за финансирање научних истраживања и
развоја, дизајниран тако да побољша успешност у односу на претходне програме, који су имали за циљ формирање Европског
истраживачког подручја и развијање економије Европе базиране
на знању.

Решења за нове изазове
Европска комисија је 9. јула најавила највећу и последњу
групу позива за пројекте у оквиру Седмог оквирног програма
за истраживања (ФП7), за које ће бити издвојено укупно 8,1 милијарди евра. Подршка је намењена пројектима и идејама који ће
допринети да Европа постане конкурентнија или ће помоћи да
се унапреди здравље људи, заштити животна средине и пронађу
решења за нове изазове, попут управљања отпадом. Право на
учешће у том програму од 2007. има и Србија.
Средства која ће се додељивати у 2013. години доступна
су организацијама и предузећима у чланицама ЕУ и земљама
партнерима и чине велики део планираног буџета ЕУ за иновације и истраживања у 2013, који укупно износи 10,8 милијарди
евра. Већина позива је објављена 10. јула, а како је саопштила
Комисија, одређени позиви ће бити објављени на јесен.
Средства су намењена иновацијама и проналажењу решења
за изазове у савременом друштву, а финансирање пројеката у
оквиру ФП7 у 2013. представљаће спону са Хоризонтом 2020, наредним финансијским програмом ЕУ за истраживања, у периоду
2014-2020.

Европска комесарка за истраживања, иновације и науку
Мор Гејген Квин (Maire Geoghegan Quinn) изјавила је поводом
објављивања позива да је „знање валута светске економије“. „Ако
Европа жели да настави да се надмеће у 21. веку, морамо подржати истраживања и иновације које ће генерисати раст и радна
места, сада и у будућности“, рекла је она.

Носећи стуб Европског истраживачког
простора
Седми оквирни програм - ФП7 (7th Framework Programme
2007-2013) повезује све иницијативе ЕУ у области истраживања,
као што су Оквирни програм конкурентност и иновације, програми образовања и обучавања, као и структурни и кохезиони
фондови за регионално приближавање, играјући важну улогу у
достизању привредног раста, конкурентности и запослености.
ФП7 је и носећи стуб Европског истраживачког простора и главни инструмент Европске уније за финансирање научних истраживања и развоја.
На предлог Европске комисије, оквирне програме усвајају
Веће ЕУ и Европски парламент, а трају од три до пет година, уз
преклапање последње године претходног и прве године новог
програма. Први циклус оквирних програма почео је 1984. године, а они помажу при организацији сарадње између универзитета, истраживачких центара и индустрије (укључујући мала и
средња предузећа), те пружају финансијску подршку за њихове
заједничке пројекте.
За разлику од претходних оквирних програма, који су трајали од три до пет година, ФП7 траје седам година, од 01. јануара
2007. до краја 2013. године. ФП7 није по свом садржају, организацији и начину имплементације пука копија претходних оквир-

Приоритетна тематска истраживања
Највећи део средстава, 4,8 милијарди евра, биће издвојен
за приоритетна тематска истраживања. У оквиру тога, око 155
милиона евра ће бити обезбеђено за одржив раст у поморском
сектору и морским срединама, а око 365 милиона евра за технологије које ће помоћи одржив развој урбаних средина. Борби
против бактерија отпорних на лекове намењено је 147 милиона
евра, а готово 100 милиона евра је издвојено за иновативна решења у управљању изворима воде. Близу 1,5 милијарди евра је
усмерено на пројекте у области информационих и комуникационих технологија.
Посебна пажња биће посвећена малим и средњим предузећима, са пакетом од 1,2 милијарде евра. Око 2,7 милијарди
евра треба да помогне Европи да постане главна дестинација у
свету за истраживаче, што ће се остварити углавном путем појединачних грантова преко Европског савета за истраживања (1,75
милијарди евра) и програма стипендирања истраживача „Мари
Склодовска-Кири“ (963 милиона евра).
Како је Комисија навела на страници посвећеној ФП7, очекује се да ће подршка из тог програма обухватити у оквиру овог
позива око 15.000 учесника, укључујући универзитете, истраживачке организације и индустрију, у око 1.300 пројеката.
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Континуирану релевантност тематских области гарантује
више извора из истраживачког сектора, укључујући и Европске технолошке платформе - ЕТП (European Technology Platforms).
Значајне теме, дефинисане у Стратешким програмима за истраживање - СРА (Strategic Research Agendas), такође су обухваћене
програмом сарадње.

Како ући у програм

них програма, већ основа за подршку активностима предвиђеним у дорађеној Лисабонској стратегији.
Буџет програма је око 50 милијарди евра, а новац се користи
за суфинансирање пројеката у земљама чланицама и придруженим земљама, међу којима су и Србија и остале земље бивше
Југославије. Учешће је омогућено и кандидатима из других земаља са којима ЕУ сарађује, под условом да у конзорцијумима
који траже донације имају и одређени број чланова из земаља ЕУ
и придружених земаља. За пројекте се могу пријавити истраживачи, предузећа, као и локалне администрације и представници
цивилног друштва.
До сада је финансирано око 19.000 пројеката са више од
79.000 учесника, укључујући универзитете, истраживачке организације и компаније. Србија је постала придружена чланица 13.
јуна 2007. године.

Кохерентност кроз аутономију
Такође, кроз Седми оквирни програм издвајају се средства за
Европску заједницу за атомску енегрију (European Atomic Energy
Community - Euratom) и Заједнички истраживачки центар Европске комисије (Joint Research Centre - JRC).
Највећа средства се издвајају за програмски блок „Сарадња“,
укупно 32,413 милијарде евра. Сарадња обухвата десет тематских области истраживања, а велики део средстава - 9 милијарди
евра, издвојен је за тематску област Информационо-комуникационе технологије (ИКТ).
Свака област је аутономна, но крајњи циљ је одржавање кохерентности унутар програма сарадње, као и омогућавање заједничких активности кроз интер-научно истраживање унутар различитих тематских области, кроз нпр. заједничке позиве.
Десет тематских области представљају најзначајнија поља
знања и технологија, где је изврсност истраживача од изузетног
значаја, у смислу унапређења капацитета у решавању друштвених и економских проблема, здравствене заштите, заштите околине, те адекватног одговора на индустријске изазове у будућности на нивоу Европе.
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Пријављивање пројеката и добијање средстава организовано је кроз позиве за пројекте, који садрже детаљне информације
по питању циљева истраживања обухваћених позивом (унутар
тзв. радних програма), начина финансирања и крајњих рокова за
предају предлога пројекта. Учешће у ФП7 могу да узму истраживачке групе на универзитетима, истраживачки институти, појединачни истраживачи, мала и средња предузећа, велике компаније, као и остале владине, невладине и приватне организације и
институције које се баве истраживачким радом.
Јуна 2007. године Србија је потписала Меморандум о разумевању са Европском унијом и тиме добила статус придружене
чланице (Associate Member), чиме је постала равноправни учесник у Седмом оквирном програму, а истраживачке организације
и компаније из Србије могу под истим условима као и земље
чланице ЕУ да предлажу пројекте, укључе се у пројектне конзорцијуме и буду партнери на пројектима или њихови координатори. Успостављена је Мрежа националних контакт особа, која има
за циљ информисање потенцијалних корисника о могућностима
и модалитетима сарадње и финансирању у Седмом оквирном
програму.
Учешћем у ФП7 отварају се велике могућности за аплицирање у позивима са националним пројектима, за учешће наших
истраживача као руководилаца и координатора пројеката, коришћење великог броја стипендија и ЕУ фондова за истраживаче
и младе истраживаче, као и могућности стажирања и рада на
институтима у земљама ЕУ, итд. Поред тога, ови фондови су отворени и за конзорцијуме и јавно-приватна партнерства, али и
мала и средња предузећа, која иновацијама доприносе развоју
свог пословања.
А.Б.

Наставак и побољшање
ФП7 је дизајниран тако да побољша успешност у односу на претходне програме, који су имали за циљ формирање
Европског истраживачког подручја (European Research Area ERA) и развијање економије Европе базиране на знању.
Споразумом између Већа Европе и Европског парламента
усвојен је буџет у висини од 50,521 милијарди евра. ФП7 је подељен у 4 специфична програма:
Сарадња: успостављање европског лидерства у десет тематских приоритета, кроз финансирање научног истраживања које заједнички спроводе организације, без обзира на
државне границе (буџет 32,365 милијарди евра);
Капацитети: успостављање врхунске инфраструктуре за европске истраживаче (буџет 4,097 милијарди евра),
побољшање иновативних капацитета малих и средњих предузећа. Подршка ће бити обезбеђена кроз хоризонталне активности и мере које интензивирају међународну сарадњу. Програм ће се реализовати кроз седам широких области;
Идеје: аутономно Европско истраживачко веће за јачање европске науке (буџет 7,510 милијарди евра) има за циљ
да подстакне независне и индивидуалне научно-истраживачке активности, у циљу развијања динамичног, креативног, висококвалитетног истраживања на европском и међународном
нивоу;
Људи: јачање људских потенцијала у оквиру европског истраживања (буџет 4,750 милијарди евра). Програм
„Људски ресурси“ нуди истраживачима могућности за даље
усавршавање, охрабрује мобилност, размену и трансфер знања
међу земљама и различитим областима истраживања. Кључна активност овог програма су Marie Curie Actions.
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Позивни центар 0800 300 301 (позив је бесплатан)
адрЕсЕ фИлИјала нсЗ

Београд

Јагодина

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

Љубише Урошевића 16
тел. 035/201-011

Нови Сад

Ниш

Алберта Томе 2
тел. 021/4885-500

Ратка Вукићевића 3
тел. 018/501-200

Зрењанин

Пирот

Сарајлијина 4
тел. 023/519-800

Крушевац

Балканска 33
тел. 037/412-501

Лесковац

11. октобра 25
тел. 016/202-400

Пожаревац

Кнеза Милоша 59
тел. 010/305-000

Шумадијска 31
тел. 012/538-100

Прокупље

Цара Лазара 49
тел. 027/320-000

Смедерево

Доситејева 24
тел. 0230/411-700

Панчево

Бор

Ужице

Кикинда

Војводе Радомира Путника 20
тел. 013/306-800

Вршац

7. јула 29
тел. 030/453-100

Зајечар

Феликса Милекера 21
тел. 013/802-400

Николе Пашића 77
тел. 019/444-500

Сомбор

Ваљево

Апатински пут 1
тел. 025/464-000

Владике Николаја 1
тел. 014/295-600

Сремска
Митровица

Врање

Суботица

Цара Душана 78
тел. 036/302-000

Светог Димитрија 31
тел. 022/638-800
Трг слободе 3/3
тел. 024/644-600

Крагујевац

Светозара Марковића 37
тел. 034/505-500

www.nsz.gov.rs

Др Миладина Милића 2
тел. 026/633-900

Железничка 22
тел. 031/590-600

Пријепоље

Санџачких бригада 11
тел. 033/719-011

Чачак

Жупана Страцимира 35
тел. 032/303-700

Шабац

Тодора Шпанца 1
тел. 017/407-100

Масарикова 31
тел. 015/361-700

Краљево

Лозница

Нови Пазар

Косовска
Митровица

Шабана Коче 18
тел. 020/330-000

Кнеза Милоша 3
тел. 015/879-700

Џона Кенедија бб
тел. 028/420-600

поКрајИнс
поКрајИнсКа
слУжба За
Запошљавањe

Нови Сад

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

поКрајИнс
поКрајИнсКа
слУжба За
Запошљавањe

Косовска
Митровица

Дрварска 10
тел. 028/423-090

