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НОВА КЛИМА НОВИ
ИНВЕСТИТОРИ
ТЕМА БРОЈА - Локалне самоуправе иду корак даље како би привукле
велике компаније. У Суботици компанији „Контитех флуид“ без накнаде
додељено земљиште за изградњу објекта, где ће бити запослено 500
људи. У бачкопаланачкој општини посао добило 1.200 радника. У
Руми земљиште инвеститорима који запосле више од једног процента
незапослених
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Уверење да се због осеке понуда послови не (про)бирају,
демантује смедеревско искуство: „Велики број незапослених
ове године одбијао је укључење у јавне радове и програме
стручне праксе, иако је то шанса да се покажу и докажу у
послу и можда трајно реше егзистенцијално питање“, запажа
Олга Свилар, директорка Филијале НСЗ Смедерево.
И док ту понуду неки тумаче „непристојном“, у Шапцу
нису оклевали. У овом граду на јавним радовима биће ангажовано 127 особа, оних који најтеже стижу до посла, док су
се 43 лица са евиденције незапослених у Крушевцу запослила
управо на тим привременим пословима. Да ли су Смедеревци
размажени или не, тек, теже је објаснити због чега одзив на оглас италијанске компаније „Ћимоли“, којим се траже бравари и
заваривачи, није задовољавајући. Финска „ПКЦ Вајаринг системс“, у истом граду, скоро да има стално отворен конкурс. Ова
компанија производи ауто-каблове за наменску индустрију и
до сада је у Смедереву запослила око 750 радника. Смедеревска јесен на страни Интервју.
У новије време локалне самоуправе иду корак даље како
би привукле велике компаније. Нова клима - нови инвеститори. Скупштина града Суботице компанији „Контитех флуид“
доделила је, без накнаде, земљиште за изградњу новог објекта,
где ће бити додатно запослено 500 људи. Непалска компанија
своје погоне за производњу тестенине изградиће у Блоку 4 Румске петље, на површини од 18,5 хектара. У тој општини сви
инвеститори који запошљавају више од једног процента незапослених имају право да им локална самоуправа земљиште
уступи без накнаде. Фабрика чарапа из Гајдобре треба ускоро
да покрене погон у Челареву. У бачкопаланачкој општини у
последњој години посао је добило 1.200 радника. О тим, широј
јавности невидљивим, а за те средине малим-великим корацима, у Теми броја.
Тврди се да је идеја најскупља, мада она почесто може
бити јефтина. Без обзира на њихову вредност, пожељно их
је (са)слушати. Неке од њих на страни Актуелно предочава
Лазар Стојковић из свог, америчког искуства. Више идеја о
технолошкој индустрији, која поред једног креира још 4,3 друга радна места, док свако радно место у производњи креира
троструко мање. Указује због чега страни инвестициони фондови буквално отимају најперспективније нове српске стартапове и због чега се цео развојни тим веома успешног стартапа
„Фрејм“, из Силицијумске долине, налази у Нишу.
Послови са државом за послодавце значе и одређене обавезе. Председник САД Барак Обама донео је декрет којим се
компанијама које имају уговоре са државом налаже да запосленима који одсуствују с посла због здравствених проблема
плате боловање седам дана годишње. Декрет ће ступити на
снагу 2017. године и омогућити да око 300.000 радника под
државним уговорима „заради“ један сат боловања на сваких
30 одрађених сати. С друге стране, око 44 милиона радника
из приватног сектора, односно 40 одсто укупне радне снаге у
приватном сектору, нема могућност плаћеног боловања. Детаљније на страни Горе - Доле.
Министарка за социјалну политику немачке владе
Андреа Налес најавила је да би 20.000 људи са Балкана могло годишње да добије посао у Немачкој. Та цифра би могла
бити и знатно већа, јер би радници довели и породице. Без
обзира на број, до тог посла, не само у Немачкој, најтеже ће
доћи они без квалификација и нискоквалификовани. Њих је у
Србији чак 231.872 на евиденцији НСЗ и чине близу трећине
незапослених - 31,4 одсто. О томе на страни Привреда.
Пре Другог светског рата Србија је имала чак 50.000 хектара засађених виновом лозом. Крајем 80-тих та површина је
пала на свега 5.000 хектара, да би приватни винарски сектор
значајно повећао засаде, те сада они заузимају око 30.000 хектара. О томе да ли и Шумадија једног дана може да постане
Тоскана, на страни Сазнајте више.

Милош Чолић

ПРИВРЕДА Стопа незапослености у Србији испод 18 одсто

ЗАПОСЛЕНА 2.467.273 ЛИЦА

У другом кварталу 2015. дошло до повећања броја запослених за 189.589 у односу на други квартал лане

С

топа незапослености у Србији у другом кварталу ове
године износи 17,9 одсто, што је смањење за 1,3 одсто у
односу на први квартал, односно за 2,4 одсто у односу
на други квартал 2014., показали су подаци Анкете о
радној снази Републичког завода за статистику (РСЗ). Подаци показују да анкетна стопа запослености за други квартал
2015. године износи 51,7 одсто, а број запослених процењен
је на 2.467.273 лица, што представља повећање за 1,8 одсто у
односу на претходни квартал и за 2,4 одсто у односу на други
квартал 2014., када је износила 49,3 одсто. У другом кварталу
2015. дошло је до повећања броја запослених за 189.589 лица
у односу на други квартал лане.
Подаци за август показују да је регистровано 737.838
лица на евиденцији НСЗ. У односу на претходни месец, број
незапослених је смањен за 1.235 лица или за 0,17 одсто, а у

односу на исти месец претходне године дошло је до смањења
броја незапослених за 2,56 одсто. Ако се има у виду структура незапослених према годинама старости, учешће младих
до 30 година у регистрованој незапослености износи 25,1 одсто, лица старијих од 50 година 27,2 одсто, док је учешће лица
од 30 до 49 година 47,7 одсто.
У односу на образовну структуру, укупан број лица без
квалификација и нискоквалификованих који се налазе на
евиденцији НСЗ износи 231.872, што чини близу трећине (31,4
одсто) укупног броја незапослених. Највеће је учешће лица са
средњим нивом образовања - 54,5 одсто, док је учешће лица
са вишим и високим образовањем - 14,1 одсто. Према трајању
незапослености, дуже од 12 месеци посао тражи 495.006
лица или 67,1 одсто.

Најава министарке за социјалну политику
немачке владе

РЕКЛИ СУ Александар Вулин, министар рада

ПОСАО ЗА 20.000

ГРАЂАНА БАЛКАНА

ЗА ОТПРЕМНИНЕ УТРОШЕНО
7,6 МИЛИЈАРДИ ДИНАРА
„Србија је ове године исплатила отпремине за 14.336
радника из предузећа у процесу приватизације, за шта је
утрошено 7,6 милијарди динара“, изјавио је министар рада
Александар Вулин и прецизирао да су ти људи радили у
176 предузећа. За исплаћивање отпремина за раднике предузећа у процесу приватизације, у фонду је за ову годину опредељено укупно 16 милијарди динара.
„Желим да апелујем и на раднике и на синдикате да нам
се обраћају и користе права која нудимо из социјалног програма“, рекао је Вулин.

Шест фирми из Србије међу „топ 500“ у
централној Европи

НАЈБОЉЕ РАНГИРАНИ НИС И ЕПС

М

инистарка за социјалну политику немачке владе
Андреа Налес најавила је у интервјуу недељнику „Шпигел“ да би 20.000 људи са Балкана могло
годишње да добије посао у Немачкој, а та цифра
би могла бити знатно већа, пошто би они довели и породице.
Програм би, како преноси „Дојче веле“, требало да траје пет
година.
„Морамо да створимо контигент радних дозвола за држављане свих шест држава Западног Балкана. То би била
могућност да се прекине врзино коло уласка у Немачку и
депортације“, рекла је Налес. Суштина њеног предлога је да
се у наредних пет година за људе из тих држава годишње
укупно обезбеди 20.000 радних дозвола - без обзира на квалификацију.
„Реч је о радним дозволама, а не о људима“, рекла је Налес. Услови за добијање радног места би били, како се наводи:
одобрење немачке Агенције за запошљавање, конкретна понуда за радно место или професионалну обуку, уз плату на
локалном нивоу.
„Не може бити да са земљама попут Босне и Херцеговине и Црне горе разговарамо о кандидатури за ЕУ чланство,
док истовремено људи из тих земаља у Немачку долазе само
преко нашег закона о азилу“, рекла је Налес. Наиме, по сада
важећем закону странац може да се запосли тек када за то
одређено радно место нема одговарајућих кандидата из Немачке или неке друге чланице ЕУ.

На традиционалној ранг-листи ревизорско-консултантске куће „Дилојт“ „Топ 500 компанија у централној Европи“
за 2015. годину, на основу остварених прихода у претходној
години налази се шест компанија из Србије, у односу на 10 из
прошлогодишње листе. Најбоље рангирана српска компанија
на листи је НИС, који на листи 50 најуспешнијих компанија из
енергетских сектора заузима 34. место, а на листи 500 компанија 63. место, као и прошле године, уз приходе од продаје
од 2,19 милијарди евра или 4,4 одсто мање у односу на 2013.
Следећа фирма на листи је ЈП ЕПС, који је на листи топ 50
енергетских компанија на 39. месту, а на листи топ 500 на 88.
месту (три места лошије у односу на прошлу годину), са приходима од продаје од 1,72 милијарде евра, 7,2 одсто слабијим
него у 2013. „Дунав осигурање“ се на листи 50 водећих компанија из осигуравајућег сектора налази на 49. месту, једну позицију боље у односу на прошлогодишњу листу, док на листи
топ 500 није рангиран. Међу српским компанијама на листи
„топ 500“ је и „Телеком“ Србија, на 197. месту, затим „Таркет“
Бачка Паланка на 308., ЈП „Србијагас“ на 354. и „Меркатор С“
на 359. месту.
Прва три места на листи заузимају ПКН „Орлен“ из
Пољске, са приходима од 25,5 милијарди евра, мађарски МОЛ
са 15,71 милијарду евра и чешка „Шкода ауто“ са 10,86 милијарди евра. Међу „топ 500“ компанија нашле су се укупно
43 фирме из земаља бивше Југославије, а најбоље је рангиран
хрватски „Агрокор“, на 22. месту, са приходима од 4,58 милијарди евра.

Олга Свилар, директорка
Филијале Смедерево Националне
службе за запошљавање

ФИНЦИ СТАЛНО ЗАПОШЉАВАЈУ

Финска компанија PKC Wiring Systems doo до сада запослила око 750 радника,
од око 1.500 незапослених који су успешно положили тестове. У односу на крај
2014. број незапослених на евиденцији смањен за око четири одсто. У првих шест
месеци ове године послодавци су исказали кадровске потребе за 1.161 лице

Ф

илијала Смедерево НСЗ територијално покрива Подунавски округ: град Смедерево и општине Смедеревска Паланка и Велика Плана. На крају јула 2015.
године на евиденцији Филијале Смедерево било је
16.477 незапослених, од чега 8.645 жена. У односу на крај
2014. године, број незапослених на евиденцији је смањен за
101 лице или око четири одсто. Стање на тржишту рада у
Подунавском округу, структура незапослених, мере активне
политике запошљавања, сарадња са локалном самоуправом
и послодавцима, инвестиције које се реализују на овом подручју, неке су од тема о којима смо разговарали са Олгом
Свилар, директорком Филијале Смедерево НСЗ.
Каква је тренутна ситуација на тржишту рада?
Филијала Смедерево сада евидентира мање незапослених него на почетку године, будући да финска компанија
„ПКЦ Вајаринг системс“ д.о.о. (PKC Wiring Systems) стално запошљава и у континуитету од прошле године радимо селекцију за потребе овог послодавца.
Највећи број незапослених на евиденцији наше филијале, између четири и пет хиљада, има трећи и четврти степен стручне спреме, следе неквалификовани и радници са
основном школом. Са шестим степеном на евиденцији имамо
нешто више од 900 пријављених. Очекујемо да ћемо и у 2015.
години применом мера активне политике запошљавања наставити тренд смањења броја незапослених, поготово из угрожених група.
У Смедереву и Великој Плани се традиционално спроводе програми запошљавања особа са инвалидитетом, поштују
прописи у области професионалне рехабилитације и успешно примењују афирмативне мере за побољшање положаја
ромске националне мањине. Ове категорије имају приоритет
при додели средстава, па очекујемо да ће то допринети побољшању структуре незапослених на тржишту рада.
Филијала интензивно сарађује и са послодавцима, тако
да су у првој половини године реализована 332 обиласка, са
циљем да се испитају њихове кадровске потребе и да их информишемо о свим услугама које НСЗ може да им пружи: од
организовања сајмова запошљавања, посредовања, професионалне селекције кандидата, до јавних позива и конкурса
којима се предвиђа могућност финансијске подршке приликом самозапошљавања, новог запошљавања, итд. У првих
шест месеци ове године послодавци су тражили 1.161 радника, што је реализовано са 86,77 одсто.
Да ли су завршени конкурси и како тече реализација јавних позива?
Завршена је реализација конкурса за самозапошљавање. Додељени су уговори у износу од око десет милиона
динара за 61 лице са евиденције незапослених, а око осам
милиона додељено је за отварање нових радних места за око
50 лица. Завршен је конкурс за јавне радове. Око 3,5 милиона
динара је опредељено за 14 пројеката за радно ангажовање
38 особа са инвалидитетом, док је око девет милиона динара
опредељено за финансирање 99 лица кроз 10 пројеката за остала незапослена лица.
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Италијански инвеститор
„Ћимолаи Балкан“ (Cimolai Balkan) почео
реновирање хале „Желвоза“ и расписао оглас
за запошљавање бравара и заваривача,
али одзив није задовољавајући
Одобрено је финансирање 86 лица кроз програме стручне праксе у циљу стицања посебних практичних знања и
вештина и стручне праксе у циљу полагања стручног испита,
у износу од близу седам милиона динара. На нивоу филијале ове године издвојена су средства из републичког буџета у
износу од око 30 милиона динара за програме запошљавања
и близу 14 милиона динара за стручну праксу. Акценат је
на запошљавању лица из угрожених категорија. Забрињава,
међутим, однос незапослених према јавним позивима, јер
је велики број лица ове године одбио да се укључи у јавне
радове и програме стручне праксе, иако је то шанса да се покажу и докажу у послу и можда трајно реше егзистенцијално
питање.
Велики проблем на тржишту рада представља и неусклађеност понуде и тражње на тржишту рада, односно
структура незапослених. Постоји потреба послодаваца за
одређеним профилима којих нема на евидецији, такође, један број незапослених не жели да се радно ангажује у свом
занимању или нема потребна знања и вештине, те постоји
потреба за обукама у циљу њихове преквалификације и
доквалификације. Ове године планирали смо реализацију
више обука за потребе послодаваца и тржиште рада, које ће
се финансирати из буџета Републике. Такође, средствима у
оквиру пројекта „Повећање делотворности политике запошљавања према угроженим групама“ - ИПА 2012 планирана је реализација десет обука за око 106 лица, током 2016. и
2017. године, и то за електролучно заваривање са атестом, за
информатичку обуку ECDL старт, за зидаре, немачки и курс
енглеског језика.
Филијала успешно спроводи и програм Функционалног
основног образовања одраслих, у три лиценциране основне
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школе - у Смедереву, Лозовику и Смедеревској Паланци. Ове
школске године смо у програм основног образовања незапослених укључили 79 лица.
Које активности Филијала Смедерево предузима у
раду са незапосленима?
Ради интензивније припреме за овладавање техникама
активног тражења посла, у Клубу за тражење посла, у Смедеревској Паланци, реализоване су вишенедељне обуке, на
којима су лица стицала знања, способности и вештине за
тражење посла. Програмом су у првој половини 2015. године
обухваћена 54 незапослена лица и две особе са инвалидитетом. Обуку за активно тражење посла за квалификована
лица у првих 6 месеци ове године завршила су 243 лица, док
су мотивационо-активациону обуку за лица без квалификација и нискоквалификована лица завршиле 182 особе.
Обуку „Пут до успешног предузетника“, која је услов за

Крајем јула на евиденцији Филијале Смедерево
било је 16.477 незапослених
учешће на конкурсу за самозапошљавање, завршило је 329
незапослених. Значајне резултате наша филијала је постигла
у едукацији, професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом, нарочито путем јавних радова
и обука за тржиште рада.
Како бисте оценили сарадњу са локалним самоуправама?
Локалне самоуправе Смедерево и Велика Плана активно
учествују у решавању проблема незапослености путем локалних савета за запошљавање. Плановима локалних самоуправа у 2015. години предвиђено је финансирање програма
самозапошљавања, новог запошљавања и јавних радова.
Град Смедерево расписао је недавно јавне позиве за
самозапошљавање, јавне радове и отварање нових радних
места, којима је за запошљавање око 150 људи опредељено 18 милиона динара, уз учешће републичких средстава од три милиона. Општина Велика Плана уложила је 6,5

Велики број незапослених одбио да се укључи у
јавне радове и програме стручне праксе, иако
је то шанса да се покажу и докажу у послу и
можда трајно реше егзистенцијално питање
милиона и још толико добила од Републике, јер за разлику
од града Смедерева припада групи неразвијених општина.
Када је у питању покретање сопственог посла, незапослена
лица се најрадије опредељују за производњу, услуге и занате.
Општина Смедеревска Паланка нема локални савет за запошљавање.
У сарадњи са локалним самоуправама планирамо реализацију пројекта „Повећање делотворности политике запошљавања према угроженим групама“ ИПА 2012, отварањем
Центра за информисање и професионално саветовање у Смедеревској Паланци и отварањем Клуба за тражење посла у
Великој Плани.
Каква је посећеност сајмова запошљавања које организује ваша филијала и да ли се планирају и за ову
годину?
Прошлогодишњи сајмови запошљавања забележили
су изузетну посећеност, захваљујући конкурсима које су
расписале Железара „Смедерево“ и финска компанија „ПКЦ
Бесплатна публикација о запошљавању

Вајаринг системс“. Уз подршку локалних самоуправа, Града
Смедерева и Општине Велика Плана, прошле године организована су два сајма запошљавања, при чему је знатно премашен план за ову активност. Учествовало је 1.500 незапослених, а 39 послодаваца тражило је 371 радника. Планирамо
да ове године сајам запошљавања реализујемо у последњем
кватралу, када не буду актуелни конкурси мера активне по-

По јавним позивима за самозапошљавање
додељени су уговори у износу од око десет
милиона динара, за 61 лице са евиденције
незапослених, док је око осам милиона
додељено за отварање нових радних места
за око 50 лица
литике запошљавања, како бисмо сагледали реалне ефекте
сајмова на постојећем тржишту рада.
У 2015. години планирано је да два сајма запошљавања
Филијале Смедерево обухвате 1.333 лица. Сајам у Великој
Плани посетила су 744 кандидата за посао, а на сајму који ће
се одржати у Смедереву, у октобру или новембру, очекујемо
изузетну посећеност, као и прошле године.
Однедавно у Смедереву ради „ПКЦ Вајаринг системс“, а најављује се и долазак неколико инвеститора
из Италије. Како се то одражава на Националну службу за запошљавање у Смедереву?
Финска компанија „ПКЦ Вајаринг системс“, која производи ауто-каблове за наменску индустрију, до сада је запослила око 750 радника, од око 1.500 незапослених који су успешно положили тестове. Очекујем да до краја године отворе
од 120 до 150 нових радних места. Предвиђено је да наредне
године број запослених у компанији буде између 1500 и 2000
лица.
Наравно, очекујемо још инвеститора. Италијански инвеститор „Ћимолаи Балкан“ (Cimolai Balkan) је почео реновирање хале „Желвоза“ и планирана је реализација обуке
за завариваче са атестом за потребе послодавца, с обзиром
да је компанија расписала оглас за запошљавање бравара и
заваривача, али одзив није задовољавајући. Завршава се инфраструктурно опремање слободне зоне, где су регистроване
четири нове италијанске компаније које ће до краја године
запослити нове раднике.
Шта очекујете до краја године?
Филијала Смедерево је веома активна у успостављању
контаката са послодавцима, пратимо сва привредна дешавања, посебно нове инвеститоре, како бисмо утврдили
њихове потребе за кадровима. До краја године планирамо
реализацију сајма запошљавања у Смедереву, обуке за италијански и немачки језик, обуку за књиговође, а за особе
са инвалидитом планиране су информатичка обука - ECDL
старт и курс енглеског језика. У сарадњи са основним школама планирана је и реализација програма функционалног
основног образовања одраслих за још 50 незапослених лица
са евиденције која немају завршену основну школу. Реализоваћемо јавне позиве за самозапошљавање, ново запошљавње
и јавне радове у сарадњи са локалним самоуправама. Подизањем квалитета радне снаге и интензивнијим контактима
са послодавцима и социјалним партнерима, радићемо на
даљем смањењу незапослености у Подунавском округу и у
том смислу очекујемо наставак досадашње добре сарадње
са свим актерима на локалном и националном нивоу.
Јасмина Миленковић
16.09.2015. | Број 639 |
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ТЕМА БРОЈА Локалне самоуправе иду корак даље како би привукле велике
компаније

НОВА КЛИМА НОВИ ИНВЕСТИТОРИ
Одлуком Скупштине града Суботице, компанији „Контитех флуид“ без накнаде
додељено земљиште за изградњу новог објекта, где ће бити запослено 500
људи. У бачкопаланачкој општини посао добило 1.200 радника. У Руми локална
самоуправа уступа земљиште инвеститорима који запошљавају више од једног
процента незапослених

С

рбији су потребне инвестиције великих компанија,
како би економија ојачала и отворила се радна места. Инвеститори, како страни тако и домаћи, доћи ће
ако су услови добри, што пред локалне самоуправе
поставља бројне изазове правног, финансијског и организационог карактера. У претходном периоду много је учињено
на смањењу административних процедура, а у новије време
локалне самоуправе иду и корак даље како би привукле велике компаније.
Одлуком Скупштине града Суботице, компанији „Контитех флуид“ без накнаде је додељено земљиште за изградњу
новог објекта у Привредној зони „Мали Бајмок“. Уз подршку
Владе Србије и Града, „Контитех флуид“ намерава да стекне
право власништва над 2,5 хектара грађевинског земљишта
на коме, у другој фази, гради нови производни погон површине преко 12.000 квадратних метара.
Према речима Живка Топаловића, директора „Контитех флуида“ Србија, ова немачка корпорација одлучила се
за нову инвестицију у Суботици захваљујући досадашњим
успесима суботичке фабрике на светском тржишту аутомобила. Према елаборату који је израдило ЈП Привреднотехнолошки паркови, по основу реализације ове инвестиције,
износ процењене тржишне вредности земљишта за отуђење
мањи је од очекиваног увећања јавних прихода буџета Града
у периоду од 5 година.
„Треба нагласити да је вредност друге фазе инвестиција
17 милиона евра, а да ће у ‚Контитех флуиду‘ бити запослено још 500 људи“, каже Небојша Дарабош, члан Градског
већа Суботице задужен за привреду. План компаније је да
сукцесивно, до 2018. године, упосли још 500 радника и тако
обезбеди укупно 1.150 радних места. Претпоставља се да ће
„Контитех“ у периоду од пет година остварити нето зараду у
износу од 7,5 милиона евра.
„Имамо све већу потражњу за новом радном снагом. То
је јако добро за град, јер свако ново радно место одражава се
и на буџет града, а уз то се повећава потрошња, а и квалитет
живота“, каже Љубен Христов, помоћник градоначелника,
и илуструје то податком да је број незапослених у Суботици, према евиденцији филијале Националне службе за запошљавање, смањен испод 10.000.
Компанија „Контитех флуид“ у Суботици послује од 2011.
године, када је уз инвестицију од 11 милиона евра запослила 650 радника. Један од највећих светских добављача у ауто-индустрији потписао је у јулу с Владом Србије Меморандум о разумевању, што ће омогућити нову инвестицију од 17
милиона евра и запошљавање још 500 радника. План компаније да се сукцесивно до 2018. године упосли укупно 1.150
радника, претпоставља да ће „Контитек флуид“ у периоду од
5 година остварити нето зараду од седам и по милиона евра.
Нових 340 радних места у Ваљеву
У ваљевском „Крушику“ се очекује инвестиција од близу
20 милиона евра, што ће битно повећати његове капацитете,
изјавио је министар одбране Братислав Гашић и додао да
су фабрика и ресорно министарство предали Влади Србије
захтев за запошљавање нових 340 радника. Приликом обиласка „Крушика“, једне од најзначајнијих фабрика наменске
индустрије у Србији, Гашић је рекао новинарима да су нови
радници преко потребни због повећаног обима посла и да од
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Непалска компанија своје погоне за производњу тестенине изградиће у Блоку 4 Румске
петље, на површини од 18,5 хектара
владе очекује позитиван одговор. Како је истакао, много тога
новог је у „Крушику“ - изградња нових објеката, нове машине, а најбитније је да су плате са 35.000 повећане на 48.000
динара.
„Број радника се стално повећава, пословање је стабилно, очигледан је тренд раста у свим фабрикама наменске индустрије у Србији. Ове године почећемо полако, плански да
припремамо касарну Пирот и Сурдулицу за повратак војске.
У овом тренутку имамо близу 800 подофицира мањка у ВС
и зато смо увели нове школске програме, пре свега за авијацију“, рекао је Гашић.
Општина Бачка Паланка и у некадашњој СФРЈ убрајала
се међу развијеније.
„Агенција за регионални развој АП Војводине направила
је листу локалних самоуправа чији је степен развијености изнад републичког просека. Међу двадесет градова и општина
у Србији једанаест је из Војводине, а међу њима и Бачка Паланка. Влада Републике Србије прошле године, на пример,
нашу општину је прогласила за најразвијенију, а параметри
су били: број људи запослених у привреди, висина плата и
број незапослених. Ми смо се, очито, задржали у друштву
најразвијенијих, али не да бисмо се такмичили или хвалили,
већ да бисмо запослили људе који још чекају на посао”, каже
Александар Ђедовац, председник општине Бачка Паланка.
Да је овај део бачког приобаља Дунава угодан амбијент
за домаће и светски познате привреднике, говори и податак
да су компаније које су овде већ неколико деценија остале, а нове дошле. Овде послује „Карлсберг“ - светски бренд
пива, „Таркет“ - лидер у производњи подних облога, „Суфле“
- највећи произвођач пивског слада у свету, добра је средина
и за руско-италијанску компанију „Рил нитинг“, а годишње
се у Гајдобри произведе око 70 милиона пари женских чарапа и готово све извезе у Русију. Очекује се и почетак рада
„Ал дахре“ из Уједињених Арапских Емирата, али и још неких
страних компанија. Поред страних, овде су и познате домаће
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Инвестиција вредна 24 милиона евра у
постројења за пречишћавање отпадних
вода у селу Богојевце код Лесковца
компаније: „Нектар“, „Делта аграр“, „Викторија група“, „Алинг конел“...
Захтеви инвеститора решавају се
по хитном поступку, а главни задатак
локалне самоуправе је да упрости процедуру и убрза отварање нових радних
места. У општини са око 55.000 становника у последњој години посао је добило
1.200 радника, а од тога велику корист
има и локална самоуправа, кроз порезе
из којих се пуни општинска каса. Ускоро
фабрика чарапа из Гајдобре треба да покрене погон у Челареву, а и „Алинг конел“ је најавио нова запошљавања.
Очекиван приход 676.000 евра
Општинско веће Руме усвојило је Нацрт елабората о оправданости отуђења грађевинског земљишта без накнаде у
радној зони Румска петља за „Ин конект“ д.о.о. Нова Пазова
(In Connect), који је законски заступник непалске компаније
„Синовејшн груп“ (Cinnovation Group). Тиме су створени сви
предуслови да непалски инвеститор крене у изградњу производних погона.
„Када смо се договарали о инвестирању непалске компаније у нашу општину, осим 9,5 хектара земљишта, колико
су купили, договор је био да им у истом Блоку 4 резервишемо
још седам хектара. Сви инвеститори који запошљавају више
од једног процента незапослених имају право да им локална
самоуправа земљиште уступи без накнаде“, објаснио је председник општине Рума Слађан Манчић.
Непалска компанија ће своје погоне за производњу тестенине изградити у блоку 4 Румске петље, на површини од
18,5 хектара. Поменутих 9,5 хектара инвеститор је купио за
51 милион динара. Цена за додатна два хектара, која инвеститор жели да купи, износи 540 динара по квадратном метру.
На основу елебората Непалцима је бесплатно уступљено седам хектара земљишта.

Фабрика чарапа из Гајдобре покреће
погон у Челареву
„Вредност тих седам хектара је 313.303 евра, а елаборат
је показао да ће се тај новац врло брзо вратити локалној самоуправи, односно да ће румска општина од 2016. до 2020.
године приходовати од те инвестиције 676.000 евра. Непалски инвеститор је првобитно планирао запошљавање 407
радника, али сада, када су створени предуслови за већи обим
производње у Руми, у скорој будућности посао би овде могло
наћи чак 1.200 радника“, рекао је Манчић.
Инвеститор се обавезао да ће ове и наредне године уложити 8,5 милиона евра, а до краја 2019. године вредност инвестиције би требало да износи нешто више од 13 милиона
евра.
Први плодови Зелене зоне
Премијер Србије Александар Вучић је приликом обиласка постројења за пречишћавање отпадних вода у селу
Богојевце код Лесковца, истакао да лесковачка Зелена зона
представља нову шансу за инвестирање. У инвестицију вредну 24 милиона евра, која је један од највећих пројеката ЕУ за
управљање отпадним водама, 10,5 милиона евра уложила је
Европска унија, док ће холандска влада уложити осам милиона, Србија између пет и по и шест милиона евра, а Град
Лесковац 650.000 евра.
Вучић је рекао да ће Влада Србије учинити све да југ
достигне развијенији север и да се смање разлике у начиБесплатна публикација о запошљавању

ну живота и стандарду. Рекао је да ће у наредном периоду
довести инвеститоре, пре свега из прехрамбене индустрије
и напоменуо да су у току и преговори са „Јуром“ о отварању
погона на подручју Лесковца.
„Желимо да ојачамо југ Србије“, рекао је премијер
најављујући отварање нових радних места у Владичином
Хану и Врању. Очекује се отварање две фабрике у Владичином Хану које ће запослити по 400 радника, а у Врању фабрике која ће запослити 3.000 људи.
„Очекујемо да много тога урадимо у Пчињском и Јабланичком, Топличком и Пиротском округу и на југоистоку
Србије и даваћемо посебне субвенције за овај део земље“, рекао је Вучић. На молбу градских власти Лесковца, да Зелену
зону Влада помогне довођењем инвеститора из прехрамбене индустрије, премијер је рекао да постоји више предузећа
из Руске Федерације, Кине, Уједињених Арапских Емирата и
других земаља која су заинтересована за прехрамбену индустрију и да ће покушати барем једног или два инвеститора
да доведе у Лесковац.
Зелена зона је почела да се гради 2011. године, уз помоћ Европске уније, на комунално уређеном земљишту од
100 хектара, намењеном градњи погона за пољопривредну и
прехрамбену индустрију, а у овај пројекат уложено је 1,6 милиона евра. Западни део зоне је површине 42 хектара и потпуно је инфраструктурно опремљен, а тај део је предвиђен
за развој прерађивачке индустрије. Источни део зоне, површине 56 хектара, није комунално опремљен и предвиђен је
за формирање дистрибутивног центра и берзу пољопривредних производа. Земљиште Зелене зоне, које је у власништву
Града Лесковца, инвеститори ће имати прилику да добију на
коришћење без наплате на период од 99 година.
Турска бела техника у бојама „Звезде“
Компанија „Беко“, тренутно други највећи произвођач
беле технике у Европи, озбиљно размишља о производњи
веш-машина у Србији. Ова инвестиција би запослила и велики број произвођача компоненти из Србије. Инвестициона
клима код нас значајно се побољшава, због чега многе познате компаније најављују да би део производње могле да
изместе у Србију. Према сазнањима Телевизије „Пинк“, међу
њима је и „Беко“, који има погоне у матичној Турској, као и у
Румунији и Русији.
„У будућности, под условом да остваримо пословне
циљеве, могли бисмо да организујемо производњу веш-машина у Србији. Надам се да би до 2017. то могло да буде завршено. Наша политика је да производњу делова организујемо на локалном тржишту, што је огромна шанса за велики
број малих предузећа која се баве производњом компоненти
у складу са нашим стандардима, а ми ћемо инвестирати у
њихов развој и истраживања“, каже Арел Атакол, менаџер
„Беко Балкана“.
Компанија „Беко“ је спонзор ФК „Барселона“, па је у складу са тим једна линија беле технике обојена у „Барсине“ боје.
Под условом да се остваре планови о производњи у Србији,
могуће је да поједине линије буду обојене у клупске боје
„Звезде“ или „Војводине“.
Весна Пауновић
16.09.2015. | Број 639 |
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ЛАКШЕ ДО ПОСЛА Пословање са некретнинама отвара шансу за
перспективну каријеру и добру зараду

АЛАТ ЗА БРЖИ БИЗНИС

Мобилне технологије треба да обезбеде још потпунији и интерактивнији
приступ огласима некретнина, а агенти морају бити спремни да одговоре на
захтеве купаца још ефикасније, користећи технолошке иновације које купци
преферирају

Ј

едно од најпопуларнијих занимања у свету бизниса модерног
доба је трговина некретнинама.
Ово је одувек био исплатив бизнис,
што је у савременом свету још више дошло до изражаја. Људи данас више не
траже посао тамо где имају стан или
кућу, него сасвим обрнуто, траже стан
или кућу тамо где добију добар посао.
Мобилност је све већа, а пребивалиште
се врло брзо и лако мења, у односу на то
где се нуде бољи услови за живот и рад.
Америчко тржиште је поставило
стандарде, а све више га прате и остале земље у свету. Флуктуација на пољу
запошљавања је велика, а самим тим
и на тржишту некретнина. Пословне
прилике и могућности за бољу зараду
се указују сваки дан, а многи људи иду
за њима. Често их у томе прати и цела
породица, па се неретко на тржишту
купују, продају, мењају или изнајмљују
велике породичне куће.
Ово је прави мали рај за све који
се баве некретнинама, јер стално имају
прилику да тргују, продају или издају
некретнине. Да је добро бити у послу са
некретнинама, показују и подаци да се
паметно улагање у некретнине инвеститору може вратити чак троструко.
Није тешко израчунати ни да агент од
продаје некретнине добија проценат
који може износити и неколико просечних плата у Србији.
Свако данас жели да се упусти у
ову перспективну грану индустрије,
која може обезбедити годишњу зараду
од пет или шест цифара, мерено у еврима. Највећи изазов данас за споро
прилагодљиве агенте, од којих неки тек
почињу да се боље упознају са социјалним медијима, јесте ефикасно представљање услуга мобилним корисницима.
Прошло је време када су се људи возили
наоколо тражећи знакове „на продају“,
прикупљали фотокопије брошура и затим звали за информације о својствима
некретнина. Данашњи купци очекују
да имају адресу некретнине или GPS
локацију и комплетне детаље о контактима и пре него што седну у ауто.
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Агенти не само да морају бити сигурни да су клијенти упознати са њиховим брендом, већ морају бити доступни
да одмах одговоре на позив, текст или
и-мејл власника имовине.
Убудуће, мобилне технологије треба да обезбеде још потпунији и интерактивнији приступ огласима некретнина, а агенти морају бити спремни да
одговоре на захтеве купаца још ефикасније, користећи технолошке иновације
које купци преферирају. У супротном,
купац ће се окренути ономе ко ове услуге може да пружи.
На специјализованом програму
за менаџмент промета непокретности
на „Бизнис академији“ (www.biznisakademija.com), полазници уче да управљају и сналазе се у сваком сегменту
промета непокретности. Стичу знања
из менаџмента, маркетинга, продаје,
односа с јавношћу, менаџмента људских ресурса, менаџмента пројеката и
личних вештина, што је све неопходно
за добро пословање у овој грани индустрије.
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Специфично за област некретнина, неопходно је владати знањима из
још неких сфера пословања, као што су
право, финансије, оглашавање и продаја непокретности. Сваки добар агент
или менаџер у промету непокретности
мора добро да познаје како функционише катастар, како се врши процена
вредности непокретности, да се сналази у архитектонско-урбанистичким
аспектима ове индустрије, да зна како
да врши процену вредности непокретности.
Када се све ове вештине и знања из
различитих области споје, добија се једна одлична комбинација која гарантује
успех у овом послу. Без обзира да ли је
посао у компанијама за некретнине, у
агенцијама за посредовање у промету
непокретности, консалтинг агенцијама које се баве инвестиционим саветовањем или некој другој организацији,
сваком ко уђе у ову област отвара се
шанса за перспективну каријеру и добру зараду.
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На основу члана 43 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/2009 и 88/2010), Одлуке Општинског већа
Општине Лебане 04 број 154-3 од 02.07.2015. године и Локалног акционог
плана запошљавања Општине Лебане за 2015. годину, који је усвојен на
седници Скупштине Општине Лебане дана 18.12.2014. године
ОПШТИНА ЛЕБАНЕ
Расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА СТРУЧНО ОСПОСОБЉАВАЊЕ – СТРУЧНУ ПРАКСУ
ЗА 2015. ГОДИНУ
I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Стручна пракса намењена је незапосленим лицима која се први пут стручно оспособљавају за занимање за које су стекла одређену врсту и степен
стручне спреме, а ради стицања услова за полагање приправничког (стручног испита), у складу са законом или општим актом послодавца, без радног односа. Програм стручне праксе подразумева стручно оспособљавање
незапосленог за самосталан рад у струци и стицање услова за полагање
стручног испита, у складу са посебним законом, без заснивања радног
односа.
Стручна пракса траје у складу са законом, а најдуже 12 месеци и намењена
је незапосленим лицима која се први пут стручно оспособљавају за занимање за које су стекла одређену врсту и степен стручне спреме или која су
се стручно оспособљавала краће од времена потребног за полагање стручног испита. Незапослени који се стручно оспособљавао краће од времена
потребног за полагање стручног испита у програм се укључује за преостали период потребан за стицање услова за полагање стручног испита.
Лице које се стручно оспособљава треба да има средње стручно образовање, вишу или високу стручну спрему са трогодишњим образовањем,
високу стручну спрему или факултет и да је на евиденцији незапослених
и са пребивалиштем на територији општине Лебане на дан објављивања
Јавног конкурса за стручно оспособљавање - стручну праксу за 2015. годину.
Јавни конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.
II НАМЕНА СРЕДСТАВА
Током трајања програма стручне праксе Општина Лебане:
1. ангажованим лицима исплаћује новчану помоћ у месечном износу од:
- 10.000,00 динара за лица са средњим стручним образовањем
- 12.000,00 динара за лица са вишим или високим трогодишњим образовањем
- 14.000,00 динара за лица са најмање четворогодишњим високим образовањем;
2. врши обрачун и уплату доприноса за случај повреде на раду и професионалне болести, у складу са законом.
III ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА
Услови
Право учешћа на конкурсу имају послодавци:
- који су директни или индиректни корисници буџета чији је оснивач
Општина Лебане или Република Србија;
- да уредно измирују обавезе по основу пореза и доприноса за обавезно
социјално осигурање;
- да је посебним законом или актима о организацији и систематизацији
послова као услов за рад на одређеним пословима прописана обавеза
обављања приправничког стажа, односно полагања стручног испита;
- који су солвентни;
- да имају кадровске и друге капацитете за стручно оспособљавање лица,
односно запосленог ментора, који испуњава следеће услове: има одговарајућу струку, најмање је истог образовања као и приправник и има најмање 12 месеци радног искуства у струци.
Документација за подношење захтева:
- захтев за учешће у програму на прописаном обрасцу Општинског већа
Општине Лебане;
- фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико подносилац захтева није регистрован у АПР;
- пореска пријава о обрачунатим и уплаћеним доприносима за обавезно
социјално осигурање на зараду (накнаду), за месец који претходи месецу у
којем је поднет захтев, оверене од стране пореске управе;
- извод из закона (општег акта послодавца), где је као услов за рад на
одређеним пословима прописана обавеза обављања приправничког стажа;
- радна биографија ментора на прописаном обрасцу Општинског већа
Општине Лебане.

Бесплатна публикација о запошљавању

Обавеза послодавца:
- да у року од 8 дана од достављања одлуке ангажује приправника на
стручној пракси;
- да оспособи приправника за самосталан рад у струци;
- да приправнику изда уверење о стручној оспособљености и један примерак достави Општинском већу Општине Лебане.
IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ И ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА
Комисија за разматрање захтева за стручну праксу Општине Лебане и
начелник ОУ Лебане врше проверу поднетих захтева и дају мишљење
председнику општине по сваком поднетом захтеву. Одлуке доноси председник општине Лебане, након провере поднетих захтева и по прибављању
мишљења Општинског већа Општине Лебане и на основу бодовне листе
поднетих захтева. Саставни део овог конкурса је бодовна листа.
О међусобним правима и обавезама између општине, послодавца и проправника на стручној пракси закључиће се уговори. Захтев се подноси
Општинској управи Лебане - Услужни центар (шалтер 1), Цара Душана
116, са назнаком: „Пријава на конкурс за стручно оспособљавање - стручну
праксу“.
Непотпуна и неблаговремена документација неће се узимати у разматрање.
На основу члана 43 став 1 тачка 4 Закона о запошљавању и осигурању за
случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10 и 38/15), Националног акционог плана запошљавања за 2015. годину („Сл. гласник РС“, бр.
54/15), Одлуке о учешћу у финансирању програма или мера активне политике запошљавања предвиђених локалним акционим плановима запошљавања у 2015. години бр. 401-00-01006/2015-24 од 25.05.2015. године, а у
складу са Локалним акционим планом запошљавања бр. 3001-101-3/2015
од 06.07.2015. године, а у складу са Локалним акционим планом запошљавања Општине Велика Плана за 2015. годину (усвојеним Одлуком Скупштине Општине Велика Плана бр. 110-11/2015-I од 03.03.2015. године)
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
И ОПШТИНА ВЕЛИКА ПЛАНА
Расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ
НЕЗАПОСЛЕНИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ
ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У 2015. ГОДИНИ
I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Субвенција за самозапошљавање намењена је незапосленима са територије
општине Велика Плана који се воде на евиденцији Националне службе за
запошљавање, Филијала Смедерево - Испостава Велика Плана (у даљем
тексту: Национална служба) и имају завршену обуку за започињање сопственог посла. Субвенција за самозапошљавање додељује се незапосленом
у једнократном износу од 160.000,00 динара, ради оснивања радње, задруге
или другог облика предузетништва, као и оснивања привредног друштва,
уколико оснивач заснива у њему радни однос.
Незапослени који оствари право на субвенцију за самозапошљавање у обавези је да обавља регистровану делатност на територији општине Велика
Плана, најмање 12 месеци.
Право на субвенцију може се остварити и удруживањем више незапослених, оснивањем привредног друштва ради самозапошљавања. Уколико се
више незапослених удружи, у складу са законом, свако лице појединачно
подноси захтев за самозапошљавање и остваривање права на субвенцију
од 160.000,00 динара.
Право на субвенцију за самозапошљавање не може да оствари незапослени:
- за обављање делатности према списку делатности који је саставни део
јавног позива;
- за обављање послова/делатности за које је решењем о инвалидности
или решењем о процени радне способности и могућности запослења или
одржања запослења утврђено да особа са инвалидитетом не може да их
обавља;
- за оснивање удружења грађана;
- који је остварио право на исплату новчане накнаде у једнократном износу
за самозапошљавање и
- који је користио субвенцију за самозапошљавање по јавном позиву Националне службе и/или локалне самоуправе Велика Плана у току претходне 3
године, рачунајући од дана одобравања средстава.
Јавни позив за доделу субвенције за самозапошљавање представља основ
за добијање de minimis државне помоћи.
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II ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА
Услови
Право на доделу субвенције за самозапошљавање може остварити незапослени под условом да је:
- поднео захтев са бизнис-планом;
- пријављен на евиденцију незапослених Националне службе, Филијала Смедерево - Испостава Велика Плана најмање месец дана пре дана подношења
захтева, а aко је подносилац захтева особа са инвалидитетом време проведено на евиденцији није услов за учешће у Јавном позиву и
- завршио обуку из предузетништва по плану и програму обуке у организацији Националне службе или друге одговарајуће организације.
Документација за подношење захтева:
- захтев са бизнис-планом на прописаном обрасцу Националне службе;
- доказ о завршеној обуци, уколико није завршена у организацији Националне службе;
- обавештење подносиоца захтева о раније примљеној државној помоћи
мале вредности, на прописаном обрасцу Националне службе;
- доказ о власништву пословног простора, уколико подносилац захтева располаже истим и
- доказ о власништву опреме, уколико подносилац захтева располаже истим.
У случају када је подносилац захтева особа са инвалидитетом, потребно
је доставити и решење о инвалидности или процени радне способности и
могућности запослења или одржања запослења, којим је утврђено да подносилац захтева може обављати послове, односно делатности наведене у
захтеву са бизнис-планом.
Национална служба задржава право да тражи и друге доказе релевантне за
одлучивање о захтеву подносиоца.
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Начин подношења захтева
Захтев са бизнис-планом, у два примерка, подноси се надлежној организационој јединици Национaлне службе, Филијала Смедерево - Испостава Велика Плана, непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који се може
добити у истој организационој јединици Национaлне службе.
III ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Одлука о одобравању субвенције за самозапошљавање доноси се на основу
бодовне листе, а након провере и бодовања поднетог захтева незапосленог.
Провера поднетих захтева
Национална служба врши проверу поднетих захтева, односно проверу
испуњености услова Јавног позива и приложене документације. Захтеви који
не испуњавају услове предвиђене Јавним позивом неће се даље разматрати.
Бодовање поднетих захтева
Приликом бодовања захтева са бизнис-планом узимају се у обзир следећи
критеријуми:
*“Развијеност општине“ се утврђује посебним прописом Владе о развијености општина у Републици Србији, а општина Велика Плана је разврстана
у трећу групу развијености.
**Критеријум „Категорија лица“ се утврђује на основу Националног акционог
плана запошљавања за 2015. годину („Сл. гласник“, 101/2014) и на основу
података из информационог система Националне службе. Припадност категорији теже запошљивих лица се утврђује на основу података из евиденције
Националне службе или достављених доказа од стране незапосленог. Приликом бодовања категорија теже запошљивих лица додељује се за сваку
категорију 3 бода, односно 5 бодова за теже запошљива лица која имају
приоритет у 2015. години, тако да укупан број бодова не може бити већи од
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30. У оквиру критеријума „Категорија лица“ бодују се захтеви незапослених
лица која нису користила субвенцију по основу јавних позива незапосленима за доделу субвенције за самозапошљавање које реализује Национална
служба почев од 2009. године.
***Делатности за које није потребан пословни простор су дефинисане Правилником о одређивању делатности за чије обављање није потребан посебан простор („Сл. гласник“ 9/96).
Уколико постоји већи број захтева са истим бројем бодова, предност ће се
дати захтевима који имају више бодова по појединачним критеријумима, и
то следећим редоследом: категоријa лица, планирана врста делатности и
потребни ресурси за отпочињање обављања делатности.
Одлука о одобравању субвенције за самозапошљавање
Одлуку о одобравању субвенције за самозапошљавање доноси директор
филијале Националне службе у Смедереву, по претходно прибављеном
мишљењу Локалног савета за запошљавање Општине Велика Плана. Списак одобрених субвенција за самозапошљавање објављује се на огласној
табли Националне службе, Испостава Велика Плана.
IV ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА
Директор филијале Националне службе и подносилац захтева у року до 45
дана од дана доношења одлуке о одобравању субвенције за самозапошљавање незапослених закључују уговор, којим се уређују међусобна права и
обавезе и на основу кога се врши исплата субвенције. Лице је у обавези да
региструје, односно отпочне обављање регистроване делатности након подношења захтева, а најкасније до датума потписивања уговора.
Документација за закључивање уговора:
- фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико ниje
регистрован у АПР;
- фотокопија потврдe о извршеној регистрацији код Пореске управе (образац РЕГ);
- фотокопија пријаве на обавезно социјално осигурање;
- фотокопија уговора о отварању текућег рачуна код пословне банке;
- фотокопија картона депонованих потписа;
- фотокопија/очитана лична карта подносиоца захтева;
- средства обезбеђења уговорних обавеза;
- фотокопија/очитана лична карта жиранта и други докази у зависности од
статуса жиранта.
Средства обезбеђења уговорних обавеза
Приликом закључивања уговора лице је дужно да као средство обезбеђења
уговорних обавеза обезбеди две истоветне бланко трасиране менице корисника средстава са једним жирантом и меничним овлашћењима.
Жирант може бити свако пословно способно физичко лице, не старије од 65
година, које има редовна месечна примања на име зараде или пензије, независно од висине примања, као и физичко лице које самостално обавља своју
делатност (предузетник), односно лице које самостално обавља делатност
у складу са посебним законом (нпр. адвокат, нотар, приватни извршитељ
и сл.).
V ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА
Корисник субвенције дужан је да:
- обавља регистровану делатност на територији општине Велика Плана и
измирује обавезе по основу јавних прихода најмање 12 месеци, почев од
дана отпочињања обављања делатности;
- омогући праћење реализације и достави доказе о реализацији уговорне
обавезе Националној служби и
- обавести Националну службу о свим променама које су од значаја за реализацију уговора, у року од 8 дана од дана настанка промене.
У случају да корисник средстава не испуни обавезе утврђене уговором,
дужан је да Националној служби врати износ исплаћене субвенције, сразмерно проценту реализације уговорне обавезе, увећан за законску затезну
камату од датума преноса средстава.
VI ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Табела са списком делатности које се не субвенционишу, као и све додатне
информације, могу се добити у Националној служби, Филијала Смедерево Испостава Велика Плана.
Рок за подношење захтева са бизнис-планом је 14.10.2015. године.

Национална служба
за запошљавање
Бесплатна публикација о запошљавању

Посао се не чека,
посао се тражи
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У ОВОМ БРОЈУ

302

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.
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Администрација и управа

Администрација и управа
Република Србија
ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА
На основу члана 25 став 3 тачка 4) и члана 55а став 2 Закона о Државној ревизорској институцији („Службени гласник РС”, бр. 101/05, 54/07 и 36/10), члана 61 став 1 Закона
о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр.
79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 исправка, 116/08, 104/09 и 99/14), члана 15 став 2, члана 17 став 3 и члана 20 став 1 и 2 Уредбе о спровођењу
интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места
у државним органима („Службени гласник РС”, бр. 41/07
- пречишћен текст и 109/09), Државна ревизорска институција оглашава
ЈАВНИ КОНКУРС
I Орган у коме се радна места попуњавају: Државна
ревизорска институција, Београд, Макензијева 41
II За именовање државних ревизора

1.Овлашћени државни ревизор, звање
овлашћени државни ревизор, Сектор
за ревизију организација обавезног
социјалног осигурања, са местом рада у
Београду
1 извршилац

Стручне оспособљености, знања и вештине које се
проверавају у изборном поступку за радно место
овлашћени државни ревизор (под редним бројем
1.): познавање Закона о Државној ревизорској институцији; прописа из области буџетског система Републике
Србије; прописа из области обавезног социјалног осигурања; Међународних стандарда ревизије; Закона о општем
управном поступку - усмено; познавање једног светског
језика - усмено; познавање рада на рачунару - практичним
радом на рачунару; вештина комуникације - усмено.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се
проверавају у изборном поступку за радно место
државни ревизор (под редним бројем 3.): познавање Закона о Државној ревизорској институцији; Закона о буџетском систему; Закона о рачуноводству; Закона
о ревизији; Закона о јавним предузећима; Међународних рачуноводствених стандарда, Међународних стандарда ревизије и Међународних стандарда финансијског
извештавања; Закона о општем управном поступку - усмено; познавање једног светског језика - усмено; познавање
рада на рачунару - практичним радом на рачунару; вештина комуникације - усмено.
Услови за рад на радном месту овлашћени државни
ревизор (под редним бројем 1.): високо образовање
из области економских или правних наука, на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама на факултету; најмање седам година радног искуства у струци од
чега пет година искуства на пословима који су повезани са
надлежностима институције; положен испит за овлашћеног државног ревизора; познавање једног светског језика;
познавање рада на рачунару.
Услови за рад на радним местима државни ревизор (под редним бројем 2. и 3.): високо образовање
из области економских или правних наука, на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама на факултету; најмање седам година радног искуства у струци од
чега три године искуства на пословима који су повезани са
надлежностима институције; положен испит за државног
ревизора; познавање једног светског језика; познавање
рада на рачунару.

2. Државни ревизор, звање државни
ревизор, Сектор за ревизију буџета и
буџетских фондова Републике Србије, са
местом рада у Београду
1 извршилац

Стручне оспособљености, знања и вештине које се
проверавају у изборном поступку за радно место
државни ревизор (под редним бројем 2.): познавање Закона о Државној ревизорској институцији; прописа из области буџетског система Републике Србије; Међународних стандарда ревизије; Закона о општем управном
поступку - усмено; познавање једног светског језика усмено; познавање рада на рачунару - практичним радом
на рачунару; вештина комуникације - усмено.

3. Државни ревизор, звање државни
ревизор, Сектор за ревизију јавних
предузећа, привредних друштава и других
правних лица које је основао или има
учешће у капиталу или у управљању
корисник јавних средстава, са местом рада
у Новом Саду
1 извршилац
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III За попуњавање извршилачких радних места

4. Радно место самостални саветник у
ревизији, звање самостални саветник,
Сектор за ревизију буџета локалних
власти, са местом рада у Београду
1 извршилац

5. Радно место млађи саветник у ревизији,
звање млађи саветник, Сектор за ревизију
буџета локалних власти, са местом рада
у Нишу - 1 извршилац, са местом рада у
Новом Саду
1 извршилац

Стручне оспособљености, знања и вештине које се
проверавају у изборном поступку за радно место
(под редним бројем 4. и 5.): познавање Закона о
Државној ревизорској институцији; прописа из области
буџетског система Републике Србије; Закона о локалној
самоуправи - усмено; познавање једног светског језика усмено; познавање рада на рачунару - практичним радом
на рачунару; вештина комуникације - усмено.

6. Радно место за правну подршку
ревизији, звање виши саветник, Сектор за
ревизију буџета локалних власти, Група за
правну подршку ревизији, са местом рада у
Београду
1 извршилац

Стручне оспособљености, знања и вештине које се
проверавају у изборном поступку за радно место
(под редним бројем 6.): познавање Закона о Државној
ревизорској институцији, прописа из области буџетског
система Републике Србије; Закона о локалној самоуправи;
Закона о општем управном поступку; Закона о прекршајима - усмено; познавање једног светског језика - усмено;
познавање рада на рачунару - практичним радом на рачунару; вештина комуникације - усмено.

7. Радно место млађи саветник у ревизији,
звање млађи саветник, Сектор за ревизију
организација обавезног социјалног
осигурања, са местом рада у Београду - 1
извршилац и са местом рада у Крагујевцу
1 извршилац

Стручне оспособљености, знања и вештине које се
проверавају у изборном поступку за радно место
(под редним бројем 7.) познавање Закона о Државној
ревизорској институцији; прописа из области буџетског
система Републике Србије; прописа из области обавезног
социјалног осигурања - усмено; познавање једног светског
језика - усмено; познавање рада на рачунару - практичним
радом на рачунару; вештина комуникације - усмено.

8. Радно место виши саветник у ревизији,
звање виши саветник, Сектор за ревизију
јавних предузећа, привредних друштава и
других правних лица које је основао или
има учешће у капиталу или у управљању
корисник јавних средстава, са местом рада
у Београду
1 извршилац

Стручне оспособљености, знања и вештине које се
проверавају у изборном поступку за радно место
(под редним бројем 8.): познавање Закона о Држав-
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ној ревизорској институцији; Закона о буџетском систему;
Закона о рачуноводству; Закона о ревизији; Закона о јавним предузећима; Међународних рачуноводствених стандарда, Међународних стандарда ревизије и Међународних
стандарда финансијског извештавања - усмено; познавање једног светског језика - усмено; познавање рада на
рачунару - практичним радом на рачунару; вештина комуникације - усмено.

9. Радно место млађи саветник у ревизији,
звање млађи саветник, Сектор за ревизију
јавних предузећа, привредних друштава и
других правних лица које је основао или
има учешће у капиталу или у управљању
корисник јавних средстава, са местом рада
у Новом Саду
1 извршилац

Стручне оспособљености, знања и вештине које се
проверавају у изборном поступку за радно место
(под редним бројем 9.): познавање Закона о Државној ревизорској институцији; Закона о буџетском систему; Закона о рачуноводству; Закона о ревизији; Закона о
јавним предузећима - усмено; познавање једног светског
језика - усмено; познавање рада на рачунару - практичним
радом на рачунару; вештина комуникације - усмено.

10. Радно место за правну подршку
ревизији, звање виши саветник, Сектор за
ревизију јавних предузећа, привредних
друштава и других правних лица које је
основао или има учешће у капиталу или
у управљању корисник јавних средстава,
Група за правну подршку ревизији, са
местом рада у Нишу
1 извршилац

Стручне оспособљености, знања и вештине које се
проверавају у изборном поступку за радно место
(под редним бројем 10.): познавање Закона о Државној ревизорској институцији; Закона о буџетском систему;
Закона о рачуноводству; Закона о ревизији; Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса; Међународних рачуноводствених стандарда, Међународних стандарда ревизије и Међународних стандарда
финансијског извештавања; Закона о општем управном
поступку; Закона о прекршајима - усмено; познавање једног светског језика - усмено; познавање рада на рачунару
- практичним радом на рачунару; вештина комуникације
- усмено.

11. Радно место за административнотехничке послове, звање референт, Сектор
за ревизију буџета и буџетских фондова
Републике Србије, са местом рада у
Београду
1 извршилац

12. Радно место за административнотехничке послове, звање референт, Сектор
за ревизију јавних предузећа, привредних
друштава и других правних лица које је
основао или има учешће у капиталу или у
управљању корисник јавних средстава, са
местом рада у Београду
1 извршилац
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Стручне оспособљености, знања и вештине које се
проверавају у изборном поступку за радно место
(под редним бројем: 11. и 12.): познавање Закона о
Државној ревизорској институцији; познавање прописа
из области канцеларијског пословања државних органа усмено; познавање рада на рачунару - практичним радом
на рачунару; вештина комуникације - усмено.

13. Радно место - оператер, звање
референт, Сектор подршке ревизији,
Служба за информационе технологије, са
местом рада у Београду
1 извршилац

Стручне оспособљености, знања и вештине које се
проверавају у изборном поступку за радно место
(под редним бројем 13.): познавање Закона о Државној ревизорској институцији-усмено; познавање МС оперативних система и/или управљању рачунарским мрежама - практичним радом на рачунару; познавање енглеског
језика - усмено; вештина комуникације - усмено.

14. Радно место млађи саветник у ревизији,
у својству приправника, Сектор за ревизију
буџета и буџетских фондова Републике
Србије, са местом рада у Београду
2 извршиоца

15. Радно место млађи саветник у ревизији,
у својству приправника, Сектор за ревизију
буџета локалних власти, са местом рада у
Београду - 1 извршилац и са местом рада у
Новом Саду
2 извршиоца

16. Радно место млађи саветник у ревизији,
у својству приправника, Сектор за ревизију
јавних предузећа, привредних друштава и
других правних лица које је основао или
има учешће у капиталу или у управљању
корисник јавних средстава, са местом рада
у Београду
1 извршилац

Знања и вештине које се проверавају у изборном
поступку за радно место (под редним бројем 14, 15.
и 16.): познавање једног светског језика - усмено; познавање рада на рачунару - практичним радом на рачунару;
вештина комуникације - усмено.

17. Радно место млађи сарадник у
ревизији, у својству приправника, Сектор
за ревизију буџета локалних власти, са
местом рада у Нишу
1 извршилац

Знања и вештине које се проверавају у изборном
поступку за радно место (под редним бројем 17.):
познавање рада на рачунару - практичним радом на рачунару; вештина комуникације - усмено.
Услови за рад на радном месту вишег саветника у
ревизији са звањем виши саветник (под редним
бројем: 8.): високо образовање из области економских
или правних наука, на основним академским студијама у
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основБесплатна публикација о запошљавању

ним студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету; најмање седам
година радног искуства у струци од чега три године искуства на пословима који су повезани са надлежностима
институције; положен државни стручни испит; познавање
једног светског језика; познавање рада на рачунару.
Услови за рад на радном месту за правну подршку
ревизији (под редним бројем 6. и 10.): високо образовање из области правне науке на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен
правосудни испит; најмање седам година радног искуства
у струци; познавање једног светског језика; познавање
рада на рачунару.
Услови за рад на радном месту самосталног саветника у ревизији са звањем самостални саветник
(под редним бројем: 4.): високо образовање из области
економских или правних наука, на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; најмање
пет година радног искуства у струци од чега две године
искуства на пословима који су повезани са надлежностима
институције; положен државни стручни испит; познавање
једног светског језика; познавање рада на рачунару.
Услови за рад на радном месту млађи саветника у
ревизији са звањем млађи саветник у свим секторима за ревизију (под редним бројем 5., 7. и 9.):
високо образовање из области економских или правних
наука, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету; завршен приправнички стаж или
најмање пет година радног стажа у државним органима;
положен државни стручни испит; познавање једног светског језика; познавање рада на рачунару.
Услови за рад на радним местима за административно- техничке послове (под редним бројем 11. и
12.): средња школа; најмање две године радног искуства
у струци; положен државни стручни испит; познавање
рада на рачунару.
Услови за рад на радном месту оператер (под редним бројем 13.): средња школа; најмање две године
радног искуства на информатичким пословима; искуство
у примени МС оперативних система и/или управљању
рачунарским мрежама; положен државни стручни испит;
познавање енглеског језика.
Услови за рад на свим радним местима млађи
саветник у ревизији, у својству приправника (под
редним бројем 14., 15. и 16.): високо образовање из
области економских или правних наука, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама на факул16.09.2015. | Број 639 |
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тету; познавање једног светског језика; познавање рада
на рачунару.
Услови за рад на радном месту млађи сарадник
у ревизији, у својству приправника (под редним
бројем 17.): високо образовање из области економских
или правних наука на основним академским студијама у
обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним
студијама, односно на студијама у трајању до три године;
познавање рада на рачунару.
ЗАЈЕДНИЧКО ЗА СВА РАДНА МЕСТА
Адреса на коју се подносе пријаве: Државна ревизорска институција, Београд, Макензијева 41, са назнаком: „За
јавни конкурс“.
Лица која су задужена за давање обавештења о
конкурсу: Весна Конта и Љиљана Чегар, тел. 011/304-2231.
Услови за рад на свим радним местима: држављанство Републике Србије, да је учесник конкурса пунолетан,
да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у
државном органу због теже повреде дужности из радног
односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање
шест месеци.
Рок за подношење пријава на конкурс: Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана и почиње да тече
наредног дана од дана оглашавања јавног конкурса у
периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:
пријава, потписана својеручно, са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или
оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених;
оригинал или оверена фотокопија доказа о одговарајућој
стручној спреми; оверена фотокопија радне књижице
(достављају и приправници); оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за
рад у државним органима, односно о положеном правосудном испиту када је правосудни испит услов за рад на
радном месту; оригинал или оверена фотокопија исправа којима се доказује тражено радно искуство (потврде,
решења и други акти из којих се види на којим пословима
и са којом стручном спремом је стечено радно искуство).
Поред наведених доказа кандидати који конкуришу за радно место овлашћеног државног ревизора прилажу оригинал или оверену фотокопију доказа о положеном испиту
за овлашћеног државног ревизора, а кандидати који конкуришу за радна места државног ревизора прилажу оригинал или оверену фотокопију доказа о положеном испиту за
државног ревизора.
Кандидати који конкуришу за радна места на којима се
врши пријем приправника не достављају доказе о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима нити исправе којима се доказује тражено радно искуство.
Фотокопије доказа које се прилажу уз пријаву морају бити
оверене код јавног бележника или у општини или у суду.
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс
уместо уверења о држављанству и извода из матичне књи-
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ге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење
да је нераспоређен.
Кандидати који конкуришу на радно место за која је предвиђено познавање једног светског језика пожељно је да у
пријави наведу који светски језик познају ради организовања усмене провере.
Са кандидатима чије су пријаве благовремене, потпуне и јасне, уз које су приложени сви потребни докази и
који испуњавају услове за рад на радним местима која
се попуњавају, изборни поступак ради провере стручне
оспособљености, знања и вештина обавиће се у Београду, почев од 8. октобра 2015. године, а о термину и месту
учесници конкурса биће обавештени на контакте (бројеве
телефона), које наведу у својим пријавама.
Уколико је за проверу предвиђено знање односно познавање рада на рачунару, само за кандидате који успешно
заврше ову проверу вршиће се провера познавања једног
светског језика, уколико је ова провера предвиђена, а за
кандидате који успешно заврше и ову проверу, биће проведена провера других стручних оспособљености, знања
и вештина, наведених у тексту огласа о јавном конкурсу.
Практичан рад на рачунару подразумева реализацију задатака који обухватају: обраду текста, табеларно израчунавање, слање електронске поште у стандардним програмима - пакет MS Office 2010, Интернет (Internet Explorer).
Напомене
Радни однос се заснива на неодређено време, а за кандидате који конкуришу на радна места: млађи саветник у
ревизији у својству приправника - радни однос се заснива
одређено време и траје једну годину, а за кандидате који
конкуришу на радно место: млађи сарадник у ревизији у
својству приправника - радни однос се заснива одређено
време и траје девет месеци.
Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном
органу подлежу пробном раду од шест месеци, осим кандидата који конкуришу за радна места на којима се врши
пријем приправника. Кандидати без положеног државног
стручног испита примају се на рад под условом да тај испит
положе до окончања пробног рада. Кандидати са положеним правосудним испитом уместо уверења о положеном
стручном испиту достављају уверење о положеном правосудном испиту. Кандидати који конкуришу на више радних
места подносе појединачне пријаве за свако радно место
на које конкуришу, у којима наводе уз коју од пријава су
приложили тражене доказе. Ако је за неко радно место
наведено више места рада, за свако место рада се подноси појединачна пријава. У пријави је пожељно назначити
редни број радног места по конкурсу.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, биће одбачене.
Овај оглас објављује се на интернет презентацији Државне
ревизорске институције, на интернет презентацији Службе
за управљање кадровима, на порталу е-управе, на огласној табли, интернет презентацији и периодичном издању
огласа Националне службе за запошљавање.

Национална служба
за запошљавање
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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Б Е О Г РА Д
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА

Служба за управљање кадровима
Београд

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

Помоћник министра - руководилац
Сектора за имовинско-правне послове у
Министарству финансија - положај у трећој
групи
Опис послова: руководи, планира, организује и координира рад Сектора, даје стручна упутства за рад запослених у Сектору којим руководи; распоређује послове на уже
унутрашње јединице и непосредне извршиоце; учествује
у раду радних тела Владе и Народне скупштине; сарађује
са министарствима, службама Владе и Народне скупштине,
правосудним органима и другим органима државне управе; обавља и друге послове које одреди министар.
Услови: стечено високо образовање из научне области
економске или правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири године
или на специјалистичким студијама на факултету; најмање
девет година радног искуства у струци; положен државни
стручни испит за рад у државним органима; држављанство
Републике Србије; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде
дужности из радног односа и да није осуђиван на казну
затвора од најмање шест месеци.
У изборном поступку проверавају се: познавање
области из делокруга Сектора за имовинско-правне послове у Министарству финансија, стручна оспособљеност
за рад на положају и вештина комуникације - увидом у
податке из пријаве и разговором; вештина аналитичког
резоновања и логичког закључивања, организационе способности и вештина руковођења - посредно, путем стандардизованих тестова.
Трајање рада на положају и место рада: Рад на
положају траје пет година, а место рада је Београд, Кнеза
Милоша 20.
Рок за подношење пријаве на конкурс: Рок за подношење пријаве на конкурс је 8 дана. Рок почиње да тече
наредног дана од дана када је конкурс оглашен у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
Бесплатна публикација о запошљавању

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

Посао се не чека,
посао се тражи
16.09.2015. | Број 639 |
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА

Служба за управљање кадровима
Београд

На основу члана 68 став 1, а у вези са чланом 54 став 1
Закона о државним службеницима („Службени гласник
РС”, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07,
67/07 - исправка, 116/08, 104/09 и 99/14), члана 17 став
2 и члана 20 Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима
(„Службени гласник РС”, бр. 41/07 - пречишћени текст и
109/09), Служба за управљање кадровима оглашава
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА
Орган у коме се попуњава положај: Министарство
финансија - Пореска управа, Београд
Положај који се попуњава:

Помоћник директора Пореске управе
- директор Центра за велике пореске
обвезнике у Министарству финансија положај у петој групи
Опис послова: руководи радом Центра; планира, организује, обједињава и усмерава рад; распоређује послове
на уже унутрашње организационе јединице; обезбеђује
законито, правилно и благовремено извршавање послова из делокруга Центра; пружа потребну стручну помоћ
запосленима. Спроводи на нивоу Центра основна стратешка опредељења и усаглашава их са стратегијом Пореске
управе. Доноси акте из надлежности Центра. По усмерењу
директора Пореске управе, сарађује са државним и међународним органима и организацијама и унутрашњим јединицама Пореске управе. Обавља и друге послове у вези са
делокругом Центра, као и послове које му повери директор
и заменик директора Пореске управе.
Услови: стечено високо образовање из научне односно
стручне области правне или економске науке на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 4
године или специјалистичким студијама на факултету; најмање 9 година радног искуства у струци; положен државни
стручни испит за рад у државним органима; држављанство
Републике Србије; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде
дужности из радног односа и да није осуђиван на казну
затвора од најмање шест месеци.
У изборном поступку проверавају се: познавање
области из делокруга рада помоћника директора Пореске управе - директор Центра за велике пореске обвезнике
у Министарству финансија, стручна оспособљеност за рад
на положају и вештина комуникације - увидом у податке из
пријаве и разговором; вештина аналитичког резоновања
и логичког закључивања, организационе способности и
вештина руковођења - посредно, путем стандардизованих
тестова.
Трајање рада на положају и место рада: рад на положају траје пет година, а место рада је Београд, Краља
Милана 5.
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Рок за подношење пријаве на конкурс: Рок за подношење пријаве на конкурс је 8 дана. Рок почиње да тече
наредног дана од дана када је конкурс оглашен у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
Садржина пријаве на конкурс: Пријава на конкурс
садржи име и презиме кандидата, датум и место рођења,
адресу становања, податке о образовању, податке о врсти
и дужини радног искуства с кратким описом послова на
којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс и одговорности на тим пословима, податке о стручном усавршавању и податке о посебним областима знања.
Пријава на конкурс мора бити својеручно потписана.
Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс: уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; диплома о стручној спреми; исправе којима
се доказује радно искуство у струци (потврде, решења и
други акти из којих се види на којим пословима, са којом
стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство); радна књижица; уверење о положеном државном
стручном испиту за рад у државним органима (лица са
положеним правосудним испитом уместо уверења о положеном државном стручном испиту достављају уверење о
положеном правосудном испиту).
Лице које нема положен државни стручни испит, може да
поднесе пријаву на конкурс с тим што је дужно да пријави полагање тог испита у Министарству државне управе и
локалне самоуправе у року од 5 дана од дана истека рока
за подношење пријава на конкурс и да Служби за управљање кадровима достави доказ о положеном државном
стручном испиту у року од 20 дана од дана истека рока за
подношење пријава на конкурс за попуњавање положаја.
Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији која
је оверена у општини или суду или од јавног бележника.
Адреса на коју се подносе пријаве за конкурс: Влада, Служба за управљање кадровима, 11070 Нови Београд,
Булевар Михајла Пупина 2, са назнаком: „За јавни конкурс
- попуњавање положаја (навести назив положаја за који се
подноси пријава)”.
Лице задужено за давање обавештења о конкурсу:
Марко Ристић, тел. 011/313-09-01, Служба за управљање
кадровима.
У Служби за управљање кадровима се може извршити
увид у делокруг рада положаја који се попуњава.
Напомена
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини
или суду или од јавног бележника, биће одбачене.
Овај оглас објављује се на интернет страници Министарства финансија, на интернет страници Службе за управљање кадровима, на порталу е-управе, на огласној табли,
интернет страници и у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом
огласу који су употребљени у мушком роду, односе се без
дискриминације и на особе женског пола.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА

Служба за управљање кадровима
Београд

На основу члана 68 став 1, а у вези са чланом 54 став 1
Закона о државним службеницима („Службени гласник
РС”, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07,
67/07 - исправка, 116/08, 104/09 и 99/14), члана 17 став
2 и члана 20 Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима
(„Службени гласник РС”, бр. 41/07 - пречишћени текст и
109/09), Служба за управљање кадровима оглашава
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА
Орган у коме се попуњава положај: Министарство
финансија - Управа царина, Београд
Положај који се попуњава:

Помоћник директора Управе царина руководилац Сектора за финансијске,
инвестиционе и правне послове - положај у
петој групи
Опис послова: руководи Сектором; планира, организује и усмерава рад Сектора, распоређује задатке на
уже унутрашње јединице Сектора и врши надзор над
њиховим извршавањем; пружа стручна упутства за рад
ужих унутрашњих јединица; иницира доношење прописа, директива и других аката из делокруга Сектора; остварује сарадњу са другим органима; подноси извештаје и
програме рада из делокруга Сектора; покреће поступак за
утврђивање одговорности за царинске службенике у Сектору; обавља и друге послове по налогу директора Управе
и министра финансија.
Услови: стечено високо образовање из научне односно стручне области у оквиру образовно-научног поља
друштвено-хуманистичких или техничко-технолошких
наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним студијама у
трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на факултету; најмање 9 година радног искуства у
струци; положен државни стручни испит за рад у државним органима; држављанство Републике Србије; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа
и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.
У изборном поступку проверавају се: познавање
области из делокруга Сектора за финансијске, инвестиционе и правне послове у Управи царина; стручна оспособљеност за рад на положају и вештина комуникације - увидом
у податке из пријаве и разговором; вештина аналитичког
резоновања и логичког закључивања, организационе способности и вештина руковођења – посредно, путем стандардизованих тестова.
Трајање рада на положају и место рада: рад на положају траје пет година, а место рада је Нови Београд, Булевар Зорана Ђинђића 155а.
Рок за подношење пријаве на конкурс: Рок за подношење пријаве на конкурс је 8 дана. Рок почиње да тече
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наредног дана од дана када је конкурс оглашен у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
Садржина пријаве на конкурс: Пријава на конкурс
садржи име и презиме кандидата, датум и место рођења,
адресу становања, податке о образовању, податке о врсти
и дужини радног искуства с кратким описом послова на
којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс и одговорности на тим пословима, податке о стручном усавршавању и податке о посебним областима знања.
Пријава на конкурс мора бити својеручно потписана.
Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс: уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; диплома о стручној спреми; исправе којима
се доказује радно искуство у струци (потврде, решења и
други акти из којих се види на којим пословима, са којом
стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство); радна књижица; уверење о положеном државном
стручном испиту за рад у државним органима (лица са
положеним правосудним испитом уместо уверења о положеном државном стручном испиту достављају уверење о
положеном правосудном испиту).
Лице које нема положен државни стручни испит, може да
поднесе пријаву на конкурс с тим што је дужно да пријави полагање тог испита у Министарству државне управе и
локалне самоуправе у року од 5 дана од дана истека рока
за подношење пријава на конкурс и да Служби за управљање кадровима достави доказ о положеном државном
стручном испиту у року од 20 дана од дана истека рока за
подношење пријава на конкурс за попуњавање положаја.
Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији која
је оверена у општини или суду или од јавног бележника.
Адреса на коју се подносе пријаве за конкурс: Влада, Служба за управљање кадровима, 11070 Нови Београд,
Булевар Михајла Пупина 2, са назнаком: „За јавни конкурс
- попуњавање положаја (навести назив положаја за који се
подноси пријава)”.
Лице задужено за давање обавештења о конкурсу:
Марко Ристић, тел. 011/313-09-01, Служба за управљање
кадровима.
У Служби за управљање кадровима се може извршити
увид у делокруг рада положаја који се попуњава.
Напомена
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини
или суду или од јавног бележника, биће одбачене.
Овај оглас објављује се на интернет страници Министарства финансија, на интернет страници Службе за управљање кадровима, на порталу е-управе, на огласној табли,
интернет страници и у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом
огласу који су употребљени у мушком роду, односе се без
дискриминације и на особе женског пола.

Национална служба
за запошљавање
16.09.2015. | Број 639 |
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Администрација и управа

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА

Служба за управљање кадровима
Београд

На основу члана 68 став 1, а у вези са чланом 54 став 1
Закона о државним службеницима („Службени гласник
РС”, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07,
67/07 - исправка, 116/08, 104/09 и 99/14), члана 17 став
2 и члана 20 Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима
(„Службени гласник РС”, бр. 41/07 - пречишћени текст и
109/09), Служба за управљање кадровима оглашава
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА
Орган у коме се попуњавају положаји: Министарство
финансија - Управа за јавни дуг, Београд
Положаји који се попуњавају:

1. Директор Управе - положај у другој
групи
Опис послова: представља Управу и руководи њеним
радом; организује законито и ефикасно обављање послова из области коју уређује закон који регулише послове
јавног дуга; доноси управне акте који се односе на послове
јавног дуга; издаје директиве у циљу одређивања начина рада, поступања и понашања запослених у Управи;
сарађује са другим државним органима, организацијама,
међународним финансијским институцијама, пословним
банкама, донаторима и другим правним лицима у циљу
правилне и доследне примене прописа који се односе на
јавни дуг и остваривања циљева дефинисаних Стратегијом
управљања јавним дугом; располаже финансијским средствима Управе у обиму утврђеном прописима који уређују
област буџета, обавља и друге послове по налогу министра финансија.
Услови: стечено високо образовање из научне области
економске науке или из научне односно стручне области
у оквиру образовно-научног поља природно-математичких
наука или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама,
односно на основним студијама у трајању од најмање 4
године или специјалистичким студијама на факултету; најмање 9 година радног искуства у струци; положен државни
стручни испит за рад у државним органима; знање рада на
рачунару; активно знање енглеског језика; држављанство
Републике Србије; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде
дужности из радног односа и да није осуђиван на казну
затвора од најмање шест месеци.
У изборном поступку проверавају се: познавање
области из делокруга Управе за јавни дуг у Министарству
финансија, познавање права Европске уније; стручна оспособљеност за рад на положају и вештина комуникације увидом у податке из пријаве и разговором; знање рада на
рачунару - практичним радом на рачунару или увидом у
доказ о знању рада на рачунару; активно знање енглеског
језика - увидом у доказ о активном знању енглеског језика; вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационе способности и вештина руковођења
- посредно, путем стандардизованих тестова.
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Трајање рада на положају и место рада: рад на положају траје пет година, а место рада је Београд, Поп Лукина
7-9.

2. Помоћник директора Управе - положај у
петој групи
Опис послова: усклађује рад ужих унутрашњих јединица Управе и врши надзор над њиховим радом; иницира
доношење прописа, директива и других аката којима се
уређује област рада Управе и стара се о правилној примени прописа, општих аката и директива у вези са извршавањем послова из делокруга Управе; сарађује са надлежним министарством, другим органима и организацијама у
извршавању послова из делокруга рада Управе; подноси
извештаје о раду којима се утврђује стање у извршењу
послова; обавља и друге послове по налогу директора
Управе.
Услови: стечено високо образовање из научне области
економске науке или из научне односно стручне области
у оквиру образовно-научног поља природно-математичких
наука или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама,
односно на основним студијама у трајању од најмање 4
године или специјалистичким студијама на факултету; најмање 9 година радног искуства у струци; положен државни
стручни испит за рад у државним органима; знање рада на
рачунару; активно знање енглеског језика; држављанство
Републике Србије; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде
дужности из радног односа и да није осуђиван на казну
затвора од најмање шест месеци.
У изборном поступку проверавају се: познавање
области из делокруга рада помоћника директора Управе за јавни дуг у Министарству финансија; стручна оспособљеност за рад на положају и вештина комуникације увидом у податке из пријаве и разговором; знање рада на
рачунару - практичним радом на рачунару или увидом у
доказ о знању рада на рачунару; активно знање енглеског
језика - увидом у доказ о активном знању енглеског језика; вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационе способности и вештина руковођења
- посредно, путем стандардизованих тестова.
Трајање рада на положају и место рада: рад на положају траје пет година, а место рада је Београд, Поп Лукина
7-9.
ЗАЈЕДНИЧКО ЗА ПОЛОЖАЈЕ КОЈИ СЕ ОГЛАШАВАЈУ
Рок за подношење пријаве на конкурс: Рок за подношење пријаве на конкурс је 8 дана. Рок почиње да тече
наредног дана од дана када је конкурс оглашен у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
Садржина пријаве на конкурс: Пријава на конкурс
садржи име и презиме кандидата, датум и место рођења,
адресу становања, податке о образовању, податке о врсти
и дужини радног искуства с кратким описом послова на
којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс и одговорности на тим пословима, податке о стручном усавршавању и податке о посебним областима знања.
Пријава на конкурс мора бити својеручно потписана.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс: уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; диплома о стручној спреми; исправе којима
се доказује радно искуство у струци (потврде, решења и
други акти из којих се види на којим пословима, са којом
стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство); радна књижица; уверење о положеном државном
стручном испиту за рад у државним органима (лица са
положеним правосудним испитом уместо уверења о положеном државном стручном испиту достављају уверење о
положеном правосудном испиту); доказ о знању рада на
рачунару; доказ о активном знању енглеског језика. Лице
које не достави писани доказ о знању рада на рачунару
подлеже практичној провери вештине рада на рачунару.
Лице које нема положен државни стручни испит, може да
поднесе пријаву на конкурс с тим што је дужно да пријави полагање тог испита у Министарству државне управе и
локалне самоуправе у року од 5 дана од дана истека рока
за подношење пријава на конкурс и да Служби за управљање кадровима достави доказ о положеном државном
стручном испиту у року од 20 дана од дана истека рока за
подношење пријава на конкурс за попуњавање положаја.
Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији која
је оверена у општини или суду или од јавног бележника.
Адреса на коју се подносе пријаве за конкурс: Влада, Служба за управљање кадровима, 11070 Нови Београд,
Булевар Михајла Пупина 2, са назнаком: „За јавни конкурс
- попуњавање положаја (навести назив положаја за који се
подноси пријава)”.
Лице задужено за давање обавештења о конкурсу:
Марко Ристић, тел. 011/313-09-01, Служба за управљање
кадровима.
У Служби за управљање кадровима се може извршити
увид у делокруг рада положаја који се попуњавају.
Напомена
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини
или суду или од јавног бележника, биће одбачене.
Овај оглас објављује се на интернет страници Министарства финансија, на интернет страници Службе за управљање кадровима, на порталу е-управе, на огласној табли,
интернет страници и у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом
огласу који су употребљени у мушком роду, односе се без
дискриминације и на особе женског пола.

Први
утисак је
најважнији
будите
испред свих
Бесплатна публикација о запошљавању

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА

Служба за управљање кадровима
Београд

На основу члана 68 став 1, а у вези са чланом 54 став 1
Закона о државним службеницима („Службени гласник
РС”, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07,
67/07 - исправка, 116/08, 104/09 и 99/14), члана 17 став
2 и члана 20 Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима
(„Службени гласник РС”, бр. 41/07 - пречишћени текст и
109/09), Служба за управљање кадровима оглашава
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА
Орган у коме се попуњава положај: Министарство
правде - Дирекција за управљање одузетом имовином,
Београд
Положај који се попуњава:

Директор - положај у другој групи
Опис послова: руководи Дирекцијом, планира, усмерава
и надзире рад у Дирекцији; врши најсложеније послове из
делокруга Дирекције; сарађује са државним и другим органима, организацијама и јавним службама; обавља и друге
послове по налогу министра.
Услови: стечено високо образовање из научне области
правне науке или економске науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године
или специјалистичким студијама на факултету; најмање 9
година радног искуства у струци; положен државни стручни испит за рад у државним органима; држављанство
Републике Србије; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде
дужности из радног односа и да није осуђиван на казну
затвора од најмање шест месеци.
У изборном поступку проверавају се: познавање
области из делокруга Дирекције за управљање одузетом имовином, познавање права Европске уније; стручна
оспособљеност за рад на положају и вештина комуникације - увидом у податке из пријаве и разговором; вештина
аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационе способности и вештина руковођења - посредно,
путем стандардизованих тестова.
Трајање рада на положају и место рада: Рад на положају траје пет година, а место рада је Београд, Немањина
22-26.
Рок за подношење пријаве на конкурс: Рок за подношење пријаве на конкурс је 8 дана. Рок почиње да тече
наредног дана од дана када је конкурс оглашен у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
Садржина пријаве на конкурс: Пријава на конкурс
садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења,
адресу становања, податке о образовању, податке о врсти
и дужини радног искуства с кратким описом послова на
којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс и одговорности на тим пословима, податке о струч16.09.2015. | Број 639 |
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ном усавршавању и податке о посебним областима знања.
Пријава на конкурс мора бити својеручно потписана.

МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс: уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; диплома о стручној спреми; исправе којима
се доказује радно искуство у струци (потврде, решења и
други акти из којих се види на којим пословима, са којом
стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство); радна књижица; уверење о положеном државном
стручном испиту за рад у државним органима (лица са
положеним правосудним испитом достављају уверење о
положеном правосудном испиту).

На основу члана 54 Закона о државним службеницима (,,Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 - исправка,
83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 104/09
и 99/14) члана 17 став 1 Уредбе о спровођењу интерног и
јавног конкурса за попуњавање радних места у државним
органима („Службени гласник РС”, бр. 41/07 - пречишћен
текст и 109/09) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код
корисника јавних средстава 51, број: 112-8025/2015 од 24.
јула 2015. године

Лице које нема положен државни стручни испит, може да
поднесе пријаву на конкурс с тим што је дужно да пријави полагање тог испита у Министарству државне управе и
локалне самоуправе у року од 5 дана од дана истека рока
за подношење пријава на конкурс и да Служби за управљање кадровима достави доказ о положеном државном
стручном испиту у року од 20 дана од дана истека рока за
подношење пријава на конкурс за попуњавање положаја.

Оглашава

Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији која
је оверена у општини или суду или од јавног бележника.
Адреса на коју се подносе пријаве на конкурс: Влада, Служба за управљање кадровима, 11070 Нови Београд,
Булевар Михајла Пупина 2, са назнаком: „За јавни конкурс
- попуњавање положаја (навести назив положаја за који се
подноси пријава)“.
Лице задужено за давање обавештења о конкурсу: Дуња Даниловић, тел. 011/313-09-69, Служба за управљање кадровима.
Напомена
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини
или суду или од јавног бележника, биће одбачене.
Овај оглас објављује се на интернет страници Министарства правде, на интернет страници Службе за управљање
кадровима, на порталу е-управе, на огласној табли, интернет страници и у периодичном издању огласа Националне
службе за запошљавање.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом
огласу који су употребљени у мушком роду, односе се без
дискриминације и на особе женског пола.

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом
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ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ
РАДНОГ МЕСТА
У МИНИСТАРСТВУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ
I Орган у коме се радно место попуњава: Министарство државне управе и локалне самоуправе, Београд, Бирчанинова 6
II Радно место које се попуњава:

1. Шеф Одсека, Одсек за спровођење
реформе јавне управе и стручно
усавршавање, Сектор за државну управу,
радно-правне односе и плате, звање виши
саветник
1 извршилац

Опис послова радног места: руководи и планира рад
Одсека, пружа стручна упутства, координира и надзире
рад државних службеника у Одсеку; непосредно обрађује
најсложеније предмете из делокруга Одсека и врши преглед и контролу обрађених предмета из делокруга Одсека; учествује у припреми стратегије развоја и акционих
планова у области реформе јавне управе и партнерства
за отворену управу; учествује у координацији, праћењу,
евалуацији и извештавању у спровођењу стратегије развоја и акционих планова у области реформе јавне управе
и партнерства за отворену управу; учествује у припреми
стратегије развоја и акционих планова у области стручног
усавршавања запослених у државним органима; стручне послове за Савет за реформу јавне управе; координира послове у вези са праћењем и извештавањем у процесу спровођења стратегије развоја и акционих планова
у области стручног усавршавања запослених у државним
органима; обавља и друге послове по налогу помоћника
министра.
Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање из научне области правне или политичке науке на
основним академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању
од најмање четири године или на специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит;
најмање 7 година радног искуства у струци; познавање
енглеског језика и познавање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се
проверавају у изборном поступку: познавање делоНационална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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круга Сектора за државну управу, радно-правне односе
и плате - усмено; познавање Закона о државним службеницима, Закона о државној управи и других прописа који
регулишу систем државне управе - усмено; познавање
основа праћења, евалуације, извештавања јавних политика - усмено; познавање међународних организација
и међународних иницијатива, а посебно Партнерства за
отворену управу и система Европске уније - усмено; познавање рада на рачунару - практичним радом на рачунару
(MS Office); познавање енглеског језика - провераваће се
увидом у сертификат или други доказ (оверена фотокопија индекса); вештине аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационе способности и вештина
руковођења - провераваће се путем стандардизованих
тестова; вештина комуникације - усмено.
III Место рада: Београд, Бирчанинова 6
IV Адреса на коју се подносе пријаве: Министарство
државне управе и локалне самоуправе, 11000 Београд,
Бирчанинова 6, са назнаком: „За јавни конкурс”.
V Лице задужено за давање обавештења о конкурсу: Марија Филиповић, тел: 011/2646-939.
VI Услови за рад на радном месту: држављанство
Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да
учеснику конкурса раније није престајао радни однос у
државном органу због теже повреде дужности из радног
односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање
шест месеци.
VII Рок за подношење пријава: Рок за подношење
пријава је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана
објављивања у периодичном издању огласа Националне
службе за запошљавање.
VIII 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 (потврде, решења и други акти
из којих се види на којим пословима, са којом стручном
спремом и у којем периоду је стечено радно искуство).
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс,
уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење
да је нераспоређен. Сви докази прилажу се у оригиналу
или у фотокопији која је оверена у општини, суду или код
јавног бележника.
IX Трајање радног односа: За наведено радно место
радни однос се заснива на неодређено време.
X Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за
рад на оглашеном радном месту провера стручних оспособљености, знања и вештина које се вреднују у изборном
поступку, и то провера знања, односно познавања рада
на рачунару - практичним радом на рачунару (MS Office),
обавиће се почев од 5. октобра 2015. године, са почетком
Бесплатна публикација о запошљавању

у 8,30 часова, у Палати “Србија”, Нови Београд, Булевар
Михаила Пупина 2 (источно крило), о чему ће кандидати
бити обавештени на контакте (бројеве телефона и адресе)
које наведу у својим пријавама.
За кандидате који успешно заврше проверу знања, односно познавања рада на рачунару, провера других стручних
оспособљености, знања и вештина, наведених у тексту
огласа о јавном конкурсу, биће спроведена у просторијама
Министарства државне управе и локалне самоуправе, Београд, Бирчанинова 6, с тим што ће кандидати о датуму и
времену бити обавештени на контакте (бројеве телефона
или адресе) које наведу у својим пријавама.
НАПОМЕНА: Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу подлежу пробном раду од
6 месеци. Кандидати без положеног државног стручног
испита примају се на рад под условом да тај испит положе
до окончања пробног рада. Кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном
стручном испиту подносе доказ о положеном правосудном
испиту.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини
или суду или од стране јавног бележника биће одбачене
закључком конкурсне комисије.
Овај оглас објављује се на веб-страници Министарства
државне управе и локалне самоуправе: www.mduls.gov.
rs, на веб-страници Службе за управљање кадровима:
www.suk.gov.rs, на порталу е-управе, на огласној табли,
веб-страници и периодичном издању огласа Националне
службе за запошљавање.
На веб-страници Службе за управљање кадровима кандидати који конкуришу могу се упознати и са описом послова
за наведено радно место.
* Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом
огласу који су употребљени у мушком граматичком роду
односе се без дискриминације и на особе женског пола.
ВАЉЕВО
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ,
ФИНАНСИЈЕ, ИМОВИНСКЕ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ
ПОСЛОВЕ ГРАДА ВАЉЕВА
14000 Ваљево, Карађорђева 64
тел. 014/294-781

Начелник одељења

на одређено време до повратка привремено одсутног
запосленог

УСЛОВИ: За обављање послова на радном месту за које се
објављује оглас, може да конкурише лице које испуњава:
А) опште услове, и то: да је држављанин Републике Србије,
да је пунолетно, да има општу здравствену способност, да
није под истрагом и кривично осуђивано; Б) посебне услове, и то: стечено високо образовање из научне области
правне науке (академски назив: дипломирани правник,
мастер правник или специјалиста правник или стручни
назив: специјалиста струковни правник) на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер
академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање четири годи16.09.2015. | Број 639 |
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не или специјалистичким студијама на факултету; положен
стручни испит за рад у органима државне управе, најмање
три године радног стажа. Уз пријаву на оглас, као доказе
о испуњености услова кандидати подносе следећу документацију: извод из матичне књиге рођених, уверење о
држављанству, оригинал или оверену фотокопију дипломе
о стеченом образовању, оверену фотокопију радне књижице, уверење о положеном стручном испиту, уверење да
лице није осуђивано за кривична дела, уверење да се не
води истрага за кривична дела, уверење о општој здравственој способности и лична и радна биографија. Пријаве са комплетном документацијом доставити у затвореној
коверти, на горенаведену адресу, са назнаком: „За избор
кандидата - начелник одељења - пријава на оглас (име и
презиме) - не отварај“. Пријаве доставити путем поште или
лично, на шалтер писарнице (у приземљу Градске управе за локални развој, привреду, урбанизам и комуналне
послове).
ЗАЈЕЧАР
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
18230 Сокобања, Светог Саве 23
тел. 018/830-173

Послови спремања просторија

на одређено време од 6 месеци због повећаног
обима посла

УСЛОВИ: осмогодишња школа. Уз пријаву на оглас са биографијом кандидати су дужни да доставе и потребна документа, у оригиналу или овереној фотокопији: диплому о
стручној спреми, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), уверење
о здравственом стању, 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
неподобнимза обављање послова у државном органу.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ЈАГОДИНА
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ И
УНАПРЕЂИВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
35000 Јагодина, Краља Петра I 6

Послови заштите и унапређивања
животне средине, мониторинг (ваздух,
површинске и подземне воде, земљиште,
нејонизирајуће и јонизирајуће зрачење и
истраживања)

у Градској управи за заштиту и унапређивање
животне средине, на одређено време од 12 месеци,
због потребе за обављањем одређених послова

УСЛОВИ: висока школска спрема, студије другог степена
(мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке мастер студије, специјалистичке струковне
студије), високо образовање на основним студијама у
трајању од најмање 4 године, обима 240 ЕСПБ бодова,
односно високо образовање стечено у складу са прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом
образовању - пољопривредни факултет, шумарски факултет или природно-математички смер - хемија, 1 година
радног искуства и положен стручни испит за рад у органима државне управе.

Портир

у Градској управи за заштиту и унапређивање
животне средине, на одређено време од 12 месеци,
због потребе за обављањем одређених послова

УСЛОВИ: КВ радник - III степен стручне спреме, образовног профила трговац, 6 месеци радног искуства.

Одржавање хигијене

у Градској управи за заштиту и унапређивање
животне средине, на одређено време од 12 месеци,
због потребе за обављањем одређених послова
2 извршиоца

УСЛОВИ: НК радник - основна школа и 6 месеци радног
искуства.

Административни послови управе

у Градској управи за заштиту и унапређивање
животне средине, на одређено време од 12 месеци,
због потребе за обављањем одређених послова

УСЛОВИ: средња школска спрема - IV степен стручне спреме, шумарска школа, грађевинска школа, 6 месеци радног
искуства у струци и положен стручни испит за рад у органима државне управе.

Посао се не чека,
посао се тражи
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ОСТАЛО: Поред посебних услова, кандидат мора да
испуњава и услове из члана 6 Закона о радним односима
у државним органима, и то: да је држављанин Републике
Србије, да није осуђиван за кривично дело на безусловну
казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело
које га чини неподобним за обављање послова у државном органу, да има општу здравствену способност. Пријаве
на оглас са доказима о испуњавању услова подносе се у
року од 8 дана од дана објављивања огласа, на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
разматрати.
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ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
35213 Деспотовац

Оглас објављен у публикацији „Послови“ број 636,
од 26. августа 2015. године, за пријем извршиоца
за послове секретара Месне заједнице Деспотовац,
поништава се у целости.
К РА Г У Ј Е В А Ц
ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ
34000 Крагујевац, Трг слободе 3
тел. 034/306-161

Извршилац за послове надзора
реализације инвестиција

на одређено време до 12 месеци, у Градској управи
за инвестиције, у Служби за надзор реализације
инвестиција

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

ОМЛАДИНСКА ЗАДРУГА
„АРАНЂЕЛОВАЦ“

34300 Аранђеловац, Јосипа Грушовника 1
тел. 034/720-787

Директор

на мандатни период од 5 година

УСЛОВИ: минимум IV степен стручне спреме, три године
радног искуства, да кандидат познаје задружне принципе,
прописе и праксу омладинског задругарства. Поред доказа о испуњености посебних услова кандидати су дужни
да уз пријаву на оглас приложе: извод из матичне књиге
рођених (оригинал или оверена фотокопија), уверење о
држављанству (не старије од 6 месеци), доказ да се против кандидата не води истрага нити је подигнута оптужница, доказ да лице није осуђивано за кривична дела против
привреде и службене делатности, уверење о општој здравственој способности (доставља по избору изабрани кандидат). Документа предати у оригиналу или оверене фотокопије. Пријаве на оглас слати на горенаведену адресу, уз
назнаку: „Пријава на оглас“. Рок за подношење пријава је
15 дана.
КРУШЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА КРУШЕВЦА
37000 Крушевац, Газиместанска 1
тел. 037/414-750

Kурир

Служба заједничке писарнице, Одељење за општу
управу и заједничке послове, на одређено време до
12 месеци због повећаног обима посла

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених чл. 6 Закона
о радним односима у државним органима, потребно је да
кандидат испуњава и следеће услове: завршена основна
школа. Уз пријаву на оглас са биографијом, кандидати су
дужни да доставе и потребна документа, у оргиналу или
овереној фотокопији: диплому којом се потврђује стручна спрема, извод из матичне књиге рођених (издат на
обрасцу сходно Закону о матичним књигама, објављеном
у „Службеном гласнику РС“, бр. 20/09 и 145/14), уверење
о држављанству (не старије од 6 месеци), оригинал лекарског уверења (не старије од 6 месеци), уверење основног
и вишег суда да против лица није покренута истрага и да
није подигнута оптужница (издато након објављивања
овог огласа) и 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
(издато након објављивања овог огласа). Пријаве слати на
горенаведену адресу, у року од 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“. Неблаговремене,
непотпуне и неуредне пријаве, као и пријаве уз које нису
приложени сви тражени докази, у оригиналу или фотокопији овереној у суду или општини, неће се узети у разматрање. Избор кандидата извршиће се у року од 15 дана по
истеку рока за подношење пријаве.
ЛЕСКОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БОЈНИК

Национална служба
за запошљавање

16205 Бојник, Трг слободе 2-4
тел. 016/821-214

Порески инспектор

у Одељењу за привреду и финансије, на одређено
време до повратка запосленог
Бесплатна публикација о запошљавању
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УСЛОВИ: високо образовање из научне области правних наука, стечено на основним студијама другог степена
(дипломске академске студије - мастер, специјалистичке
академске студије, специјалистичке струковне студије),
односно на основним студијама у трајању од најмање 4
године - дипломирани правник и најмање 3 године радног искуства у струци. Поред посебних услова кандидат
мора да испуњава и опште услове прописане чланом 6
Закона о радним односима у државним органима: да је
држављаниин Републике Србије, да је пунолетан, да има
општу здравствену способност, да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6
месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним
за обављање послова у државном органу. Уз пријаву са
биографијом подносе се следећа документа, у оригиналу
или овереној фотокопији: диплома о завршеном правном
факултету, доказ о радном искуству у струци, радна књижица, уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених (издат
на обрасцу сходно Закону о матичним књигама, објављеном у „Службеном гласнику РС“, број 20/09), уверење о
здравственом стању (лекарско уверење доставља кандидат који буде изабран), 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 (издато након објављивања овог огласа). Достављену
документацију Општинска управа задржава у својој архиви. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати
у разматрање. Пријаве слати на адресу: Општинско веће
Општине Бојник, Трг слободе 2-4, 16205 Бојник или предати на писарници Општинске управе Општине Бојник, са
назнаком: „Пријава на јавни оглас за пореског инспектора“. Рок за подношење пријава је 8 дана и исти почиње да
тече наредног дана од дана објављивања огласа.
НОВИ ПА ЗАР
ГРАД НОВИ ПАЗАР
ГРАДСКА УПРАВА ЗА
ИЗВОРНЕ И ПОВЕРЕНЕ ПОСЛОВЕ
36300 Нови Пазар, Стевана Немање 2

Радник на радном месту послови провере
исправности и потпуности поднетог
захтева у вези са правом на додатак на
децу

на одређено време од 12 месеци због повећаног
обима посла, у Одсеку за друштвену бригу о деци, у
Одељењу за друштвене делатности

УСЛОВИ: виша школска спрема, VI степен стручне спреме,
основне струковне студије, први степен струковних студија, основне студије на факултету у трајању од три године, са назнаком звања првог степена високог образовања,
основне академске студије у трајању од три године, са назнаком звања првог степена академских студија - друштвеног смера, познавање рада на рачунару, 1 година радног
искуства, положен државни стручни испит. Поред општих
услова кандидати морају испуњавати и посебне услове,
а доказ о томе подноси се на адресу: Стевана Немање 2,
са назнаком: „За Градску управу за изворне и поверене
послове у Новом Пазару“, са следећим прилозима: диплома о завршеној школској спреми, доказ о радном искуству,
уверење о положеном државном стручном испиту, радна
књижица, уверење о држављанству Републике Србије (не
старије од шест месеци), извод из матичне књиге рођених,
уверење о здаственом стању (не старије од шест месеци), уверење да лице није осуђивано за кривично дело на
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безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за
кажњиво дело дело које га чини неподобним за обављање
послова у државном органу (издато након објављивања
овог огласа). Рок за подношење пријаве по огласу је 8 дана
од дана објављивања у публикацији „Послови“. Одлуку о
избору између пријављених кандидата доноси заменик
начелника Градске управе за изворне и поверене послове, у року од 15 дана од дана истека рока за оглашавање.
Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и пријаве уз које
нису приложени сви потребни докази, у оригиналу или
отвореној фотокопији, неће се разматрати.
НОВИ СА Д
АДВОКАТ ГОРДАНА С. КОВАЧЕВИЋ

21000 Нови Сад, Петроварадин, Патријарха Рајачића 13
тел. 064/230-7034
e-mail: advkogo@gmail.com

Дипломирани правник - приправник
на одређено време годину дана, место рада:
Петроварадин

УСЛОВИ: VII/1 степен дипломирани правник, мастер правник. Рад ван радног односа - волонтирање. Конкурс је
отворен 30 дана од дана објављивања. Пријаве слати на
e-mail: advkogo@gmail.com или позвати на број телефона:
064/230-7034.
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БОЂАНИ
ОПШТИНА БАЧ

21427 Бођани, Др Зорана Ђинђића 11

Секретар Месне заједнице Бођани реизбор
на одређено време 4 године

УСЛОВИ: најмање средња стручна спрема економског
или правног смера (IV степен), једна година радног искуства на истим или сличним пословима, пребивалиште на
територији МЗ Бођани. Поред општих услова предвиђених
законом, кандидат треба да испуњава и услове из члана
6 Закона о радним односима у државним органима: да је
држављанин Републике Србије, да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест
месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за
обављање послова у државном органу. Конкурс остаје
отворен осам дана од дана објављивања. Кандидати уз
пријаву прилажу доказе о испуњености услова конкурса, у
оригиналу или овереној фотокопији. Пријаве са доказима
о испуњавању услова предају се у Месној заједници, сваког дана, од 07,00 до 14,00 часова или послати на адресу:
Месна заједница Бођани, Др Зорана Ђинђића 11, 21427
Бођани. Неблаговремене и некомплетне пријаве неће се
узети у разматрање.
ПОЖ АРЕВАЦ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА

Жагубица 12320, Трг ослобођења 1

Начелник Општинске управе Општине
Жагубица
на период од 5 година

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних у члану 6 Закона о радним односима у државним органима, кандидат
треба да испуњава и посебне услове из члана 54 Закона
о локалној самоуправи; VII/1 степен стручне спреме, правНационална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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ни факултет; најмање 5 година радног искуства у струци, положен испит за рад у органима државне управе. Уз
пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе о завршеном правном факултету, уверење о положеном испиту за
рад у органима државне управе, извод из матичне књиге
рођених, лекарско уверење као доказ опште здравствене
способности и биографске податке са прегледом кретања
у служби и струци и доказ о најмање 5 година радног искуства у струци, уверење о држављанству РС, уверење да
кандидат није осуђиван за кривично дело на безусловну
казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело
које га чини неподобним за обављање послова у државном органу. Пријаве са доказима о испуњавању услова
доставити на адресу Општинско веће Општине Жагубица,
12320 Жагубица, Трг ослобођења 1, у року од 8 дана од
дана објављивања огласа у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
УЖИЦЕ
ГРАДСКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР
31000 Ужице, Трг Светог Саве 11
тел. 031/601-535

Руководилац програмског секторa
УСЛОВИ: висока стручна спрема друштвеног смера; најмање 3 године релевантног радног искуства; одлично
познавање једног страног језика; рад на рачунару.

односно на основним студијама у трајању од најмање 4
године - ВСС, правне струке; познавање рада на рачунару. Поред посебних услова, кандидат треба да испуњава
и услове прописане чланом 6 Закона о радним односима
у државним органима („Сл. гласник РС“, бр. 48/91, 66/91,
44/98, 49/99, 34/01, 39/02, 49/05, 79/05, 23/13), и то: да је
држављанин РС; да је пунолетан; да има општу здравствену способност; да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова
у државном органу. Уз пријаву са биографијом приложити: диплому о стручној спреми; извод из матичне књиге
рођених; уверење о држављанству; уверење суда да кандидат није под истрагом и да против њега није подигнута
оптужница; уверење полицијске управе да није осуђиван
за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање
6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за
обављање послова у државном органу, а изабрани кандидат по извршеном извору и лекарско уверење. Сви докази
се прилажу у оригиналу или као фотокопије оверене код
надлежног органа. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати. Пријаве са потребном документацијом
доставити на адресу.

Трговина и услуге
„ELIT LUX“ DOO

Шеф технике

22400 Рума, Вука Караџића бб

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме (техничког или општег
смера); пробни рад 3 месеца; годину дана радног искуства;
активно знање енглеског језика; рад на рачунару.

Књиговођа

Организатор друштвених делатности
УСЛОВИ: средња стручна спрема (IV степен); активно
знање једног страног језика; познавање рада на рачунару; 1 година радног искуства на пословима организације и
продукције из области културе.

Техничар - приправник

на одређено време до 6 месеци

УСЛОВИ: средња стручна спрема техничког смера.
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидати подносе следећу документацију, у оригиналу или овереној фотокопији: извод
из матичне књиге рођених, уверење о држављанству
РС, диплому о стеченој стручној спреми, радну књижицу. Пријаве се подносе Градском културном центру у
пословним просторијама установе или поштом препоручено, са назнаком: „За оглас“, на горенаведену адресу, од
16.09.2015 до 23.09.2015. године.
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
31210 Пожега, Трг слободе 9
тел. 031/3816-401

Послови друштвене бриге о деци и
послови борачко-инвалидске, социјалне и
здравствене заштите

на одређено време до повратка привремено одсутног
запосленог

УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степена
(дипломске академске студије - мастер, специјалистичке
академске студије, специјалистичке струковне студије),
Бесплатна публикација о запошљавању

Опис посла: контролише исправност књиговодствених
исправа и благајне, врши сва готовинска и безготовинска
плаћања, стара се о наплати хартија од вредности, меница
и чекова, врши контирање пословних промена, благајне и
фактуре, контролише фактуре, ради месечно усклађивање
аналитике и синтетике, израђује налоге за књижење и доставља на даљу обраду шефу рачуноводства, даје одговарајуће извештаје током године, врши обрачун, плаћање
и вођење евиденције пореза, обавља и друге послове
по налогу шефа књиговодства, сарађује са интерним и
екстерним ревизорима, сарађује са интерним и екстерним
контролама, сарађује са пописним комисијама.
УСЛОВИ: ВШС, ССС - економског или општег смера, радно
искуство у занимању - 3 године. Оглас је отворен до попуне радног места.

Шеф књиговодства
Опис посла: организује рад запослених у служби, прати,
проучава законске прописе из области књиговодственог пословања и одговоран је за примену истих у својој
служби, саставља периодичне и коначне рачуноводствене извештаје и исказе, учествује у изради свих интерних
упутстава везаних за пословање службе за књиговодство,
учествује у изради нормативних аката из области књиговодственог пословања, учествује у изради пореског биланса и пореских пријава, учествује у изради консолидованог
биланса са повезаним правним лицима, билансира синтетичка конта и формира главну књигу, доноси стручне
одлуке о алтернативним рачуноводственим техникама уз
сагласност директора финансијског сектора, комуницира за потребе обављања послова и друге службе у функцији, саставља коначни биланс стања и биланс успеха по
подбилансима и по периодима за - потребе сагледавања
резултата пословања, сарађује са интерним и екстерним
16.09.2015. | Број 639 |
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ревизорима, сарађује са интерним и екстерним контролама, сарађује са пописним комисијама.
УСЛОВИ: ВСС, ВШС - економски смер, радно искуство у
занимању 5 година. Оглас је отворен до попуне радног
места. Радну биографију (CV) послати на e-mail: office@
elitlux.rs.
„КВАДРИКОМ“ ДОО

11000 Београд, Ђорђа Јовановића 7
тел. 011/240-3304
e-mail: kvadrikom@gmail.com

Консултант за безбедност и здравље на
раду
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, технички факултети - сви смерови; возачка дозвола Б категорије; основна
информатичка обука; положен стручни испит из безбедности и здравља на раду; лиценца за обављање послова
у области безбедности и здравља на раду; енглески језик
- виши или конверзацијски ниво; пожељно да је кандидат
учествовао у имплементацији ИСО стандарда. Заинтересовани кандидати могу доћи на разговор код послодавца,
Улица Борислава Пекића 3/2 или послати пријаву поштом,
мејлом или контактирати послодавца на бројеве телефона: 011/2403-304, 064/803-480.

ЗАВИЧАЈНИ МУЗЕЈ
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

12300 Петровац, Српских владара 163
тел. 012/334-808
muzejpetrovacnamlavi@gmail.com

Помоћни радник - хигијеничар

на одређено време од годину дана (12 месеци), са
50% радног времена (20 часова недељно)

УСЛОВИ: нижа стручна спрема, II степен стручне спреме,
минимум годину дана радног искуства на сличним пословима. Уз пријаву доставити следећа докуметна: оверену
фотокопију сведочанства/дипломе, уверење о држављанству Републике Србије, извод из матичне књиге рођених,
биографију. Општи услови запошљавања одређени су у
складу са Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Завичајном музеју Петровац
на Млави, Правилником о раду Завичајног музеја и Статутом Завичајног музеја Петровац на Млави. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.

„БАЛКАН ИНТЕРФЕСТ“ ДОО

11000 Београд, Његошева 22
e-mail: milosvidovic2012@gmail.com

Радник у туристичкој агенцији
на одређено време

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, неопходно искуство
у туризму, основна информатичка обука, енглески језик средњи ниво. Заинтересовани кандидати треба да пошаљу
радну биографију на и-мејл: milosvidovic2012@gmail.com.
Рок за пријављивање је 30 дана од дана објављивања
огласа.
РАДЊА ЗА УГРАДЊУ
КЛИМА-УРЕЂАЈА „ОЗИРИС“

11000 Београд, Булевар ослобођења 18б
тел. 011/3612-377

Помоћник сервисера клима-уређаја
на одређено време 12 месеци

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, електро или машинске
струке, 12 месеци радног искуства, возачка дозвола Б категорије, пробни рад 1 месец, обавезно основно познавање
рада са алатима електро и машинске струке (бушилица,
брусилица...). Заинтересовани кандидати могу да се јаве
путем телефона или да пошаљу пријаву на e-mail: oziris@
beotel.rs.
„СЕМИОТИК“ ДОО

11070 Нови Београд, Булевар Михаила Пупина 35

Санитарни техничар

на одређено време до 6 месеци

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, санитарни еколошки
техничар, познавање рада на рачунару, возачка дозвола
Б категорије. Пријаве слати на наведену адресу или на
и-мејл: semiotikbezbednost@gmail.com, у року од 15 дана
од дана објављивања огласа.
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„BB TRADE“ AD ŽITIŠTE
PER SU MARKETI

26300 Вршац, Милоша Обилића 1
e-mail: bb.sladjanam@gmail.com

Продавац

за рад у Вршцу
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV или III степен, познавање рада на рачунару
(Word, Excel), одличне комуникативне способности, искуство у трговини (пожељно), спремност за преузимање
одговорности, тимски рад, испуњавање циљева; минимум
6 месеци на евиденцији НСЗ. Задаци: обавља све послове
у вези са робом у продајном објекту (примање, излагање
робе, продаја), води евиденције у складу са законом и другим прописима у продајном објекту, води рачуна о одржавању хигијене у продајном објекту, испред и око њега. Ако
сматрате да испуњавате горенаведене услове, ако себе
видите као праву особу за изазов и динамику овог радног
места, молимо вас да пријаву и CV пошаљете на: www.
persu.rs/posao/prijava-za-posao или на мејл: bb.sladjanam@
gmail.com.
„ДАЛАМБЕР“ ДОО

21000 Нови Сад, Благоја Паровића 1/35
тел. 060/6180-879
e-mail: ipdalamber@gmail.com

Продавац књига на терену - аквизитер
на одређено време 3 месеца
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, без обзира на занимање; возачка дозвола Б категорије. Пријаве на оглас слати на горенаведену адресу. Више информација о огласу
на горенаведени број телефона. Оглас остаје отворен до
попуне.
АД „ХЛЕБ“ - НОВИ САД

21000 Нови Сад, Бајчи Жилинског 2
тел. 021/421-157
e-mail: dusica.vuljaj@hleb.rs

Возач Ц категорије

привремени и повремени послови, годину дана, за
рад у Новом Саду
5 извршилаца

УСЛОВИ: III степен - возач теретњака и IV степен - возач
моторног возила. Возачка дозвола Ц категорије. Рок за
пријављивање је осам дана од дана објављивања конкурса. Пријаве слати на e-mail: dusica.vuljaj@hleb.rs или позвати на број телефона: 021/421-157, 062/804-7413.
MARKET „ALLABA“

21205 Сремски Карловци
тел. 069/797-008

Продавац

2 извршиоца

УСЛОВИ: III и IV степен стручне спреме у било ком занимању. Рок за пријављивање је 01.10.2015. године. Јављање
кандидата на број телефона: 069/797-008.

www.nsz.gov.rs
Бесплатна публикација о запошљавању

ФРИЗЕРСКИ САЛОН „ДИВАЦ М“

Београд - Чукарица, Црвено барјакче 21
тел 064/0064-112

Женски фризер
на одређено време

УСЛОВИ: минимум трећи степен стручне спреме, обавезно радно искуство на наведеним пословима минимум 3
године (кандидат мора да буде оспособљен да самостално
обавља посао); радни дани од уторка до недеље (понедељак се не ради); плата 20.000 динара + 15% од оствареног рада. За све детаљније информације заинтересовани
кандидати могу да се јаве на горенаведен број телефона,
особа за контакт: Марија Станојчић.

Грађевинарство и индустрија
СЗР „ТЕХНОСЕРВИС“

21000 Нови Сад
тел. 064/2014-922
e-mail: dusan66680@hotmail.com

Дипломирани инжењер техничке струке
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани
инжењер заштите од катастрофалних догађаја и пожара,
мастер инжењер заштите од катастрофалних догађаја и
пожара, технолог противпожарне заштите, дипломирани
машински инжењер/мастер инжењер машинства, дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства. Радно
искуство минимум три године на пословима пројектовања.
Рок за пријављивање је 30 дана од дана објављивања
конкурса. Пријаве слати на и-мејл адресу: dusan66680@
hotmail.com или се јавити путем телефона: 064/2014-922.
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СПОСОБНОСТИ
БРОДОВА ЗА ПЛОВИДБУ
11070 Нови Београд, Народних хероја 30/II
тел. 011/260-70-80, 062/809-27-53

Надзор за труп и опрему, у звању
саветника

у Одељењу за технички надзор, Одсек за бродове
унутрашње пловидбе, Група за бродоградњу и
баждарење пловила

УСЛОВИ: високо образовање из стручне области машинско
инжењерство - област бродоградње, на студијама II степена, односно у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске
студије, специјалистичке струковне студије), односно на
основним студијама у трајању од најмање 4 године, радно искуство најмање 3 године у струци, положен државни
стручни испит, познавање рада на рачунару, познавање
енглеског, немачког или руског језика, држављанство
Републике Србије, да кандидату раније није престајао радни однос у државним органима због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора у трајању од најмање 6 месеци. Уз пријаву доставити:
биографију и наводе о досадашњем радном искуству, оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству
(не старије од 6 месеци), оригинал или оверену фотоко16.09.2015. | Број 639 |
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пију извода из матичне књиге рођених, оверену фотокопију дипломе којом се потврђује тражена стручна спрема,
оверену фотокопију радне књижице, оригинал или оверену фотокопију доказа о положеном државном стручном
испиту за рад у државним органима, оригинал или оверену
фотокопију доказа о радном искуству у струци (уговори о
раду, уговори о делу, уговори о привременим и повременим пословима, решења, потврде и други акти из којих
се види на којим пословима и у којем периоду је стечено
тражено радно искуство) и сертификат о знању енглеског, немачког или руског језика који је издат од стране
овлашћене школе за стране језике или неки други доказ
о знању енглеског, немачког или руског језика (оверена
копија индекса о положеном испиту, оверена копија сведочанства из средње школе или други доказ). 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 предметни испит положе до окончања пробног рада (у року од 6 месеци од дана заснивања
радног односа). Државни службеник који се пријављује
на конкурс уместо уверења о држављанству и извода из
матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради
или решење да је нераспоређен. Пријаве се подносе путем
поште или непосредно на наведену адресу, у року од 15
дана од дана објављивања конкурса.

Mедицина
ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ДОМ ЗДРАВЉА

18412 Житорађа, Топлички хероји 55
тел. 027/8362-025

Конкурс објављен у публикацији „Послови“
02.09.2015. године, за избор и именовање директора Дома здравља, поништава се у целости.
ОПШТА БОЛНИЦА „СВЕТИ ЛУКА“
11300 Смедерево, Кнез Михаилова 51
тел. 026/240-725

Акушерска сестра

за рад у Служби за гинекологију и акушерство

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме. Као доказе о испуњености услова, кандидати су дужни да доставе: пријаву на
оглас са кратком биографијом, бројем телефона, адресом
и и-мејлом, оверену фотокопију дипломе, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, лиценцу или
решење о упису у комору медицинских сестара - техничара, уверење о радном стажу у струци по положеном стручном испиту, уколико кандидат поседује претходно радно
искуство у струци, доказ о објављеним стручним радовима у стручним публикацијама, уколико кандидат поседује,
доказ о знању страног језика (енглески, немачки, француски или руски) са потврдом, уколико кандидат поседује
или фотокопију индекса. Поступак пријема ће спровести
комисија образована одлуком директора, која ће са кандидатима који су конкурисали на оглас обавити разговор
(интервју) и на основу сачињене ранг-листе дати директору предлог за пријем кандидата. Рок за подношење пријава на оглас је 8 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“. Пријаве са доказима достављати у затвореним
ковертама, преко писарнице Опште болнице „Свети Лука“
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Смедерево, или путем поште, на адресу: Општа болница
„Свети Лука“, Смедерево, Кнез Михаилова 51, уз напомену:
„Пријава на оглас“. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће бити разматране.
СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ИНТЕРНЕ БОЛЕСТИ
“ВРЊАЧКА БАЊА”
36210 Врњачка Бања, 8. марта 12

Специјалиста интерне медицине

на неодређено време, уз пробни рад од два месеца

Опис посла: преглед, обрада и лечење болесника на
болничком одељењу, у оквиру своје специјалности,
обављање консултативних прегледа на захтев основне и
примарне здравствене заштите, упућивање болесника на
друге консултативне прегледе и на стационарно лечење,
анализа здравственог стања болесника лечених у болници
и заједно са примарно - основном здравственом заштитом
израђује предлоге програма мера здравствене заштите,
учествује у здравственом васпитању и просвећивању, у
едукацији здравствених радника у свом тиму, организује
посао у својој радној јединици, ради на унапређењу дијагностичких, терапеутских и превентивних поступака, по
потреби иде у пратњу пацијента, даје стручна мишљења
код одређених случајева болести и повреда, обавља и
друге послове у оквиру своје специјалности, као и друге
послове по налогу претпостављених и директора.
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о раду
(„Сл. гласник РС“, број 24/05, 61/05, 54/19, 32/13 и 75/14),
кандидат мора да испуњава и посебне услове: VII/2 степен
стручне спреме, завршен медицински факултет и положен
специјалистички испит из интерне медицине. Заинтересовани кандидати уз пријаву подносе: оверену фотокопију
дипломе о завршеном медицинском факултету, оверену
фотокопију уверења односно дипломе о положеном специјалистичком испиту из интерне медицине, фотокопију
радне књижице, фотокопију лиценце, фотокопију извода
из матичне књиге венчаних, ако је кандидат променио
презиме, европски CV на српском језику. Пријаве са докуметанцијом доставити лично или препоручено, на адресу:
Специјална болница за интерне болести Врњачка Бања, 8.
марта 12, 36210 Врњачка Бања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО
14000 Ваљево, Синђелићева 62
тел. 014/295-580

Доктор медицине

за потребе Службе опште хирургије, на одређено
време до повратка привремено одсутног запосленог
са неплаћеног одсуства

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен медицински факултет, доктор медицине, положен стручни испит.
Приликом пријављивања на оглас потребно је доставити
следећа документа: пријаву на оглас са кратком биографијом, оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању одговарајућег профила, оверену фотокопију уверења
о положеном стручном испиту. Пријаве са документацијом
доставити на адресу: Општа болница Ваљево, Одељење
за правне, кадровске и административне послове, Синђелићева 62, 14000 Ваљево, са назнаком: „Пријава на оглас
за пријем у радни однос за послове ________ (навести
тачан профил за који кандидат подноси пријаву)“.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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Медицинска сестра - техничар

за потребе Службе опште хирургије - Одсек
полуинтезивне неге, на одређено време до повратка
привремено одсутне запослене са трудничког,
односно породиљског боловања

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена медицинска школа, медицинска сестра - техничар општег смера,
положен стручни испит. Приликом пријављивања на оглас
потребно је доставити следећа документа: пријаву на
оглас са кратком биографијом, оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању одговарајућег профила, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту.
Пријаве са документацијом доставити на адресу: Општа
болница Ваљево, Одељење за правне, кадровске и административне послове, Синђелићева 62, 14000 Ваљево, са
назнаком: „Пријава на оглас за пријем у радни однос за
послове ________ (навести тачан профил за који кандидат
подноси пријаву)“.
ДОМ ЗДРАВЉА

14210 Уб, Добросава Симића 1
тел. 014/411-644

Медицинска сестра - техничар
2 извршиоца

УСЛОВИ: завршена средња или виша медицинска школа, најмање 12 месеци радног искуства, положен стручни
испит и пожељна возачка дозвола Б категорије. Заинтересовани кандидати уз пријаву на оглас подносе: диплому о
завршеној школи, уверење о положеном стручном испиту, кратку биографију, оверену фотокопију радне књижице или потврду којом се потврђује да кандидат има једну
годину радног искуства, копију возачке дозволе, извод из
матичне књиге рођених и уверење о држављанству. Документа се достављају у оригиналу или овереној копији. Достављена документа се не враћају. Пријаве слати са назнаком: „Пријава на конкурс за радно место медицинског
техничара“, на горенаведену адресу.

Доктор медицине
УСЛОВИ: завршен медицински факултет, положен стручни испит и возачка дозвола Б категорије. Заинтересовани
кандидати уз пријаву на оглас подносе: диплому о завршеном факултету, уверење о положеном стручном испиту,
радну биографију, копију возачке дозволе, извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству. Документа
се достављају у оригиналу или овереној копији. Достављена документа се не враћају. Пријаве слати са назнаком:
„Пријава на конкурс за радно место медицинског техничара“, на горенаведену адресу.
УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА КЛИНИКА
11000 Београд, Тиршова 10
тел. 011/2060-676

Медицинска сестра - техничар

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

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; медицинска школа педијатријског или општег смера; положен стручни испит;
најмање шест месеци радног искуства; Кандидати су дужни да доставе: кратку биографију, фотокопију личне карте, фотокопију дипломе о завршеној школи, фотокопију
дипломе о положеном стручном испиту, фотокопију радБесплатна публикација о запошљавању

не књижице. Кандидати који испуњавају услове из огласа
могу бити позвани на разговор ради пружања додатних
података који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство у раду, додатно образовање или оспособљеност, дужина трајања школовања и сл.). Приликом
заснивања радног односа кандидати су дужни да доставе
лекарско уверење као доказ о здравственој способности
за послове на које се примају. Пријаве слати у затвореној
коверти, на наведену адресу Клинике, са назнаком: „Пријава на конкурс за пријем медицинске сестре - техничара,
на одређено време по основу замене до повратка радника
са боловања - 1 извршилац”. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узимати у разматрање.
КЛИНИЧКО-БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР
ЗЕМУН - БЕОГРАД
11080 Земун, Вукова 9

Виши физиотерапеут/струковни
физиотерапеут

у Служби за физикалну медицину и рехабилитацију
Заједничке медицинске службе, са пробним радом
од 3 месеца

УСЛОВИ: завршена виша/висока медицинска школа - смер
за више/струковне физиотерапеуте, положен стручни
испит након завршене више школе. Уз пријаву на конкурс прилажу се, у овереној фотокопији, следећа документа: потпуна лична и радна биографија са адресом,
контакт телефоном, и-мејл адресом; изјава кандидата
да је здравствено способан за тражене послове и да се
против њега не води кривични поступак, својеручно потписана; диплома о завршеној средњој медицинској школи - смер за физиотерапеуте диплома о завршеној вишој/
високој медицинској школи - смер виши физиотерапеут/
струковни физиотерапеут; уверење о положеном стручном испиту након завршене више/високе школе; извод из
матичне књиге венчаних ако је кандидат променио презиме. Приликом заснивања радног односа, изабрани кандидати су дужни да доставе: лекарско уверење, као доказ
о здравственој способности за послове за које заснива
радни однос; уверење да се против њих не води кривични поступак (уверење издаје суд); оверене фотокопије
дипломе, уверења о положеном стручном испиту; оверену
фотокопију уверења о држављанству; фотокопију личне
карте (нечиповане и стари образац), односно чиповану
доставити на очитавање; фотокопију одјаве са претходног осигурања (М образац); радну књижицу. Комисија ће
разматрати све доспеле, благовремене и потпуне пријаве
и са кандиатима који испуњавају услове за пријем у радни однос обавиће се разговор, ради прибљавања додатних релевантних података за доношење одлуке о избо-

Први
утисак је
најважнијибудите
испред свих
16.09.2015. | Број 639 |

31

Mедицина

ру. Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за
обраду података о личности у сврхе избора за пријем у
радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.
Подацима рукује и податке обрађује Одељење за кадровске послове КБЦ Земун - Београд. Пријаве се достављају у
затвореној коверти, са назнаком: „За јавни оглас за пријем
у радни однос, на неодређено време“, са навођењем радног места за које се конкурише, лично или путем поште, на
горенаведену адресу. Рок за подношење пријава је 8 дана
од дана објављивања огласа. Неблаговремене и непотпуне и пријаве са неодговарајућом документацијом неће се
разматрати. Кандидати који не буду изабрани документацију могу преузети на писарници КБЦ Земун - Београд.
ДОМ ЗДРАВЉА НОВИ БЕОГРАД
11070 Нови Београд, Гоце Делчева 30
тел. 011/222-21-00

Лекар опште медицине

на одређено време ради замене привремено
одсутног запосленог
3 извршиоца

УСЛОВИ: медицински факултет, положен стручни испит.

Медицинска сестра - техничар општег
смера
на одређено време ради замене привремено
одсутног запосленог
4 извршиоца

УСЛОВИ: медицинска школа, положен стручни испит.
ОСТАЛО: Пријаве са кратком биографијом, адресом, контакт телефоном и неовереним фотокопијама докумената
којима се доказује испуњеност услова конкурса, предају
се преко писарнице Дома здравља (III спрат, соба брoj 3)
на наведеној адреси, са назнаком за које радно место се
подноси пријава. Одлука о избору ће бити објављена на
огласној табли Дома здравља, поред писарнице, а изабрани кандидат ће бити лично обавештен телефонским путем.

Доктор медицине
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, доктор медицине са
положеним стручним испитом. Уз пријаву доставити: оверен препис/фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету, оверен препис/фотокопију уверења о
положеном стручном испиту, потврду Националне службе
за запошљавање о дужини чекања на запослење; доказ о
радном искуству у струци, након положеног стручног испита, на пословима пружања здравствене заштите (фотокопија радне књижице или потврда послодавца); биографију
са адресом и контакт телефоном. Пријаве доставити лично
или поштом на горенаведену адресу, са назнаком: Пријава
на оглас за пријем у радни однос. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Медицинска сестра - техничар
3 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме: медицинска сестра техничар општег смера са положеним стручним испитом.
Уз пријаву доставити: оверен препис/фотокопију дипломе
о завршеној средњој или вишој медицинској школи; оверен препис/фотокопију уверења о положеном стручном
испиту; потврду Националне службе за запошљавање о
дужини чекања на запослење; доказ о радном искуству у
струци, након положеног стручног испита, на пословима
пружања здравствене заштите (фотокопија радне књижице или потврда послодавца); биографију са адресом и
контакт телефоном. Пријаве доставити лично или поштом
на горенаведену адресу, са назнаком: Пријава на оглас за
пријем у радни однос. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.
СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ „ОЗРЕН“

ДОМ ЗДРАВЉА АЛЕКСИНАЦ

18230 Сокобања, Насеље Озрен бб
тел. 018/830-927

Медицинска сестра - техничар

на одређено време ради замене привремено
одсутног радника

18220 Алексинац, Момчила Поповића 144
тел. 018/804-256

за рад у Одељењу за здравствену заштиту одраслих,
на одређено време до повратка одсутног запосленог

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме: медицинска сестра техничар општег смера са положеним стручним испитом.
Кандидати су у обавези да уз пријаву доставе: оверен препис/фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској школи, медицинска сестра - техничар општег смера,
оверен препис/фотокопију уверења о положеном стручном испиту, биографију са адресом и контакт телефоном.
Пријаве доставити лично или поштом на горенаведену
адресу, са назнаком: Пријава на оглас број 10/2015. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Национална служба
за запошљавање
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ОПШТА БОЛНИЦА АЛЕКСИНАЦ

18220 Алексинац, Момчила Поповића 144
тел. 018/804-215
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Доктор медицине

УСЛОВИ: завршен медицинки факултет; 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 медицинском факултету - доктор медицине; оверену фотокопију
уверења о положеном стручном испиту, оверену фотокопију лиценце за рад у струци. Изабрани кандидат је обавезан да пре потписивања уговора о раду достави позитивну
туберкулинску - манту пробу. Пријаве кандидата које не
садрже тражену документацију сматраће се непотпуним
и неће бити разматране. Пријаве које пристигну по истеку овог рока сматраће се неблаговременим и неће бити
разматране. Пријаве на оглас достављати у затвореним
ковертама, путем поште, на адресу: Специјална болница
за плућне болести „Озрен“ Сокобања, Насеље Озрен бб,
18230 Сокобања, уз напомену: „Пријава на оглас“ или лично у просторијама болнице.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА „СВЕТИ САВА“
11000 Београд, Немањина 2
тел. 011/6642-831

Доктор медицине
на одређено време

УСЛОВИ: ВСС, медицински факултет; положен стручни
испит за звање доктор медицине; дозвола за рад - лиценца издата од недлежног органа (ако је кандидат из радног
односа) или решење о упису у комору (ако кандидат није
у радном односу).

Медицинска сестра - техничар
на одређено време

УСЛОВИ: ССС, медицинска школа - смер медицинска сестра - техничар; положен стручни испит за звање медицинска сестра - техничар; дозвола за рад - лиценца, издата
од недлежног органа (ако је кандидат из радног односа)
или решење о упису у комору (ако кандидат није у радном
односу).
ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз пријаву на оглас приложи: фотокопију дипломе о завршеној траженој школи,
фотокопију уверења/дипломе о положеном траженом
стручном испиту, дозволу за рад (лиценца или решење) у
фотокопији, кратку биографију са адресом и контакт телефоном. Пријаве се подносе поштом на наведену адресу
болнице. Пријаве поднете мимо означеног рока и без потпуне документације неће се узимати у разматрање.
ДОМ ЗДРАВЉА ПАРАЋИН

35250 Параћин, Мајора Марка 10
тел. 035/573-186, лок. 103

Дипломирани економиста

на одређено време до 8 месеци, због повећаног
обима посла, за рад у Служби за обављање
заједничких послова, Одсек економскофинансијских послова Дома здравља Параћин

УСЛОВИ: завршен економски факултет. Заинтересовани
кандидати подносе: пријаву на оглас, кратку биографију,
извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, диплому о завршеном економском факултету, радну
књижицу, лекарско уверење (подноси кандидат који буде
изабран на конкурс).
Опис посла: Обавља послове из области економско-финансијских, комерцијалних, књиговодствених и фактурних
послова. Учествује у изради анализа, извештаја, планова
и програма рада, односно извршење планова и програма
рада и развоја, учествује у изради и других докумената
који служе као непосредна основа за закључивање уговора о обезбеђењу средстава за спровођење и извршавање програма здравствене заштите и других пратећих
програма, непосредно прати и контролише извршавање и
остваривање права и обавеза из уговора о спровођењу и
финансирању здравствене заштите са надлежном филијалом РФЗО, обезбеђењу средстава за спровођење програма
здравствене заштите и других уговора и споразума и стара
се о наменском коришћењу средстава, учествује у припреми и изради општих аката из области економско-финансијских прописа, стара се о изради периодичних, завршних
рачуна и извештаја, у складу са Законом о рачуноводству
и свим другим правним прописима из ове области, проучава и примењује прописе чија је примена обавезна за
финансијско рачуноводствено пословање, врши контроБесплатна публикација о запошљавању

лу припрема налога и стара се о исплати са свих рачуна,
као и финансијама уопште, прати рокове за достављање
књиговодствене и друге документације и поступа у складу са истима, контролише књиговодствену архиву и стара
се о чувању документације у складу са законским роковима, стара се о законитости рада, рационалности, наменском утрошку средстава и свега што је повезано са финансијама, обавља послове на које је овлашћен решењем и
одлуком директора, а који су из делокруга рада служби у
оквиру свог степена стручне спреме, радне способности и
занимања, за свој рад одговоран је помоћнику директора
за финансијска питања.
ОСТАЛО: Докази о испуњености услова за заснивање радног односа подносе се у овереним копијама. Пријаве са
кратком биографијом, адресом и контакт телефоном, као
и документа којима се доказује испуњеност услова конкурса, донети лично у писарницу Дома здравља Параћин или
послати на адресу: Дом здравља Параћин, Мајора Марка
10, 35250 Параћин. Рок за подношење пријава је 8 дана од
дана објављивања на сајту Министарства здравља и у публикацији „Послови“. Неблаговремене, непотписане пријаве, као и пријаве са непотпуном и неодговарајућом документацијом, неће бити разматране. По завршетку конкурса
предата документа неће се враћати кандидатима.

Саобраћај и везе
ДОО „ИМПУЛС ХЕМИЈА“

21000 Нови Сад, Булевар војводе Степе 54
тел. 063/1010-807
e-mail: mile.grmusa@impulshemija.rs

Возач

на одређено време три месеца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме - возач теретњака, IV
степен - возач теретног моторног возила, АДР сертификат и
Б, Ц и Е категорија. Неопходно радно искуство од три године. Пријаве слати на и-мејл: mile.grmusa@impulshemija.
rs или поштом на адресу: ДОО „Импулс хемија“, Булевар
војводе Степе 54, 21000 Нови Сад.
„ИНТЕР-ГОРЕКС“ ДОО

31000 Ужице, Малише Атанасковића 18
тел. 031/517-991

Одговорно лице за јавни превоз
на одређено време од 6 месеци

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, саобраћајни факултет; радно искуство на пословима управљања у области
превоза терета у друмском саобраћају најмање 3 године;
потврда да није вођен кривични поступак; рад на одређено време уз могућност продужења; посао се обавља у
седишту привредног друштва у Ужицу. Конкурс је отворен
до 30.09.2015. године. Пријаве слати на адресу или и-мејл:
office@intergoreks.rs.

Посао се не чека,
посао се тражи
16.09.2015. | Број 639 |
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ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Услови за пријем у радни однос
Члан 120
У радни однос у установи може да буде примљено
лице под условима прописаним законом и ако:
1) има одговарајуће образовање;
2) има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима;
3) није осуђивано правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело
примање мита или давање мита, за кривично дело
из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4) има држављанство Републике Србије.
5) зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
Услови из става 1 овог члана доказују се приликом
пријема у радни однос и проверавају се у току рада.
Доказ о испуњености услова из става 1, тач. 1) и 4)
и 5) овог члана подносе се уз пријаву на конкурс, а из
става 1 тачка 2) овог члана пре закључења уговора о
раду. Доказ из става 1. тачка 3) овог члана прибавља
установа.

остварује образовно-васпирни рад. Рок за пријављивање
на конкурс је 15 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Уз
пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: доказ о
држављанству, оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, оверен препис/фотокопију дипломе
о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту,
потврду о радном искуству, уверење да нису осуђивани и
уверење да се против њих не води судски поступак, лекарско уверење, преглед кретања у служби. Пријаве слати на
адресу школе.
СРЕДЊА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
„МИЛУТИН МИЛАНКОВИЋ“
Београд, Црнотравска 27
тел. 011/3530-600, 3530-617

Наставник вежби за групу стручних
предмета (кинезиологија, кинезитерапија,
масажа, здравствена нега и
рехабилитација, физикална терапија,
специјална рехабилитација)
Наставник теорије за групу стручних
предмета (кинезиологија, кинезитерапија,
масажа, здравствена нега и
рехабилитација, физикална терапија,
специјална рехабилитација)
са 80% радног времена

УСЛОВИ: доктор медицине, спец. физикалне медицине и
рехабилитације.

Наставник фармацеутско-технолошких
операција и поступака
са 10% радног времена

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут.

Наставник историје
са 10% радног времена

Запосленом престаје радни однос ако се у току радног односа утврди да не испуњава услове из става
1 овог члана или ако одбије да се подвргне лекарском прегледу у надлежној здравственој установи на
захтев директора.

Наставник српског језика и књижевности

Б Е О Г РА Д
ОШ „ЦАНА МАРЈАНОВИЋ“

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

11233 Раља, Бате Мирковића 23
тел. 011/8257-350

Директор

на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове:
да имају држављанство Републике Србије, високо образовање, да поседују лиценцу, односно стручни испит и да
испуњавају остале услове за наставника, педагога или
психолога; положен испит за директора, пет година радног стажа у области образовања и васпитања, да поседују стручне и организационе способности, да не постоје
законске сметње за избор; да имају психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да
нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да знају језик на коме се

34

| Број 639 | 16.09.2015.

са 70% радног времена, ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана

Наставник биологије

Наставник музичке културе
са 10% радног времена

УСЛОВИ: Послове наставника могу обављати лица која
испуњавају услове из члана 8 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ 55/2013) и Правилника о врсти стручне спреме за наставнике у стручним
школама („Сл. гласник - Просветни гласник“, 6/2014). Уз
пријаву кандидати су дужни да поднесу: основне биографске податке, оверен препис дипломе о завршеном факултету, оверен препис уверења о положеном стручном испиту - лиценца за наставника, потврду да имају образовање
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина
стечено на високошколској установи у току студија или
након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова
праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова, прилоге којима доказују своје стручне и друге
квалитете, препоруке и слично, уверење о држављанству
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Наука и образовање

РС, извод из матичне књиге рођених, уверење о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са ученицима, уверење да нису осуђивани за кривична дела на безусловну казну затвора од најмање 3 месеца, односно за кривична дела утврђена законом која их чине неподобним за
обављање послова у школи. Пробни рад траје до 6 месеци.
Пријаве на оглас достављају се у року од 5 дана од дана
објављивања истог. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће бити разматране. Контакт особа: Горан Ђокић, секретар, sekretar@mmilankovic.edu.rs, тел. 011/3530-617.
ВИСОКА ШКОЛА АКАДЕМСКИХ
СТУДИЈА „ДОСИТЕЈ“
У ОСНИВАЊУ
11000 Београд, Нушићева 12а
тел. 064/0028-388

1) Наставник за ужу научну област
Математика

на неодређено или одређено време од 5 година

2) Наставник за ужу научну област
Економија и финансије

на неодређено или одређено време од 5 година

3) Наставник за ужу научну област
Комуникологија

на неодређено или одређено време од 5 година

4) Наставник за ужу научну област
Менаџмент и бизнис

на неодређено или одређено време од 5 година

5) Наставник за ужу научну област
Маркетинг

на неодређено или одређено време од 5 година

6) Наставник за ужу научну област Право
на неодређено или одређено време од 5 година

7) Наставник за ужу научну област
Информатика

на неодређено или одређено време од 5 година

8) Наставник за ужу научну област
Социологија

на неодређено или одређено време од 5 година

9) Наставник за ужу научну област
Филологија (Енглески језик)
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Услови за избор наставника за радна места од
1 до 8 су: докторат из одговарајуће научне области, способност за наставни рад. За радно место под бројем 9:
стечено високо образовање, завршен филолошки факултет, енглески језик, способност за наставни рад. Услови за
избор прописани су Законом о високом образовању и Статутом Високе школе академских студија „Доситеј” у оснивању. Уз пријаву на конкурс доставити: биографију, извод
из матичне књиге рођених, уверење о држављанству,
оверене копије диплома о претходно стеченим звањима,
уверење о неосуђиваности и списак објављених радова.
Пријаву и тражену документацију доставити у папирном
и електронском облику, на адресу: Нушићева 12а и на
и-мејл: adm.tfc@gmail.com. За све информације кандидати се могу обратити на контакт телефон: 064/0028-388.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
Бесплатна публикација о запошљавању

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
СТУДИО ЗА ДЕЦУ „ЗМАЈ“

11000 Београд, Стојана Новаковића 18
тел. 011/2761-204
www.vrticzmajbeograd.com
e-mail: studiozmaj@hotmail.com

Васпитач

2 извршиоца

УСЛОВИ: поседовање одговарајућег образовања на студијама првог степена, студијама другог степена, студијама
у трајању од три године, више образовање; поседовање
психичке, физичке и здравствене способности за рад са
децом и ученицима; поседовање држављанства РС; неосуђиваност правноснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; извршена психолошка процена способности за рад са децом и ученицима, у складу са
законом. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи:
доказ о држављанству РС (уверење о држављанству или
извод из матичне књиге рођених); оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; доказ
о знању језика на ком се остварује образовно-васпитни
рад (осим за кандидате који су одговарајуће образовање
стекли на том језику, пошто се сматра да они познају језик
на ком се изводи образовно-васпитни рад). Одлуку о избору кандидата директор ће донети у року од 8 дана од дана
добијања резултата психолошке процене способности за
рад са децом и ученицима, у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава на конкурс. Пријаве слати
на горенаведену адресу. Ближе информације о конкурсу
могу се добити и на горенаведени број телефона.

Стручни сарадник - логопед
на одређено време

УСЛОВИ: поседовање одговарајућег образовања; поседовање психичке, физичке и здравствене способности за
рад са децом и ученицима; поседовање држављанства РС;
неосуђиваност правноснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; извршена психолошка процена способности за рад са децом и ученицима, у складу са
законом. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи:
доказ о држављанству РС (уверење о држављанству или
извод из матичне књиге рођених); оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; доказ
о знању језика на ком се остварује образовно-васпитни
рад (осим за кандидате који су одговарајуће образовање
стекли на том језику, пошто се сматра да они познају језик
на ком се изводи образовно-васпитни рад). Одлуку о избору кандидата директор ће донети у року од 8 дана од дана
добијања резултата психолошке процене способности за
рад са децом и ученицима, у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава на конкурс. Пријаве слати
на горенаведену адресу. Ближе информације о конкурсу
могу се добити и на горенаведени број телефона.

Аниматор културних активности
УСЛОВИ: поседовање одговарајућег образовања (наставник или професор разредне наставе, завршена школа
уметничког смера, активно знање енглеског језика и књижевности, добро познавање рада на рачунару); поседо16.09.2015. | Број 639 |
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вање психичке, физичке и здравствене способности за
рад са децом и ученицима; поседовање држављанства РС;
неосуђиваност правноснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; извршена психолошка процена способности за рад са децом и ученицима, у складу са
законом. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи:
доказ о држављанству РС (уверење о држављанству или
извод из матичне књиге рођених); оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; доказ
о знању језика на ком се остварује образовно-васпитни
рад (осим за кандидате који су одговарајуће образовање
стекли на том језику, пошто се сматра да они познају језик
на ком се изводи образовно-васпитни рад). Одлуку о избору кандидата директор ће донети у року од 8 дана од дана
добијања резултата психолошке процене способности за
рад са децом и ученицима, у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава на конкурс. Пријаве слати
на горенаведену адресу. Ближе информације о конкурсу
могу се добити и на горенаведени број телефона.

Стручни сарадник за посебне програме,
професор кинеског језика
УСЛОВИ: поседовање одговарајућег образовања (на основу чл. 121 ЗОСОВ); поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима; поседовање држављанства РС; неосуђиваност правноснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања;
извршена психолошка процена способности за рад са
децом и ученицима, у складу са законом. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се разматрати. Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: доказ о држављанству
РС (уверење о држављанству или извод из матичне књиге
рођених); оверен препис или оверену фотокопију дипломе
о стеченом образовању; доказ о знању језика на ком се
остварује образовно-васпитни рад (осим за кандидате који
су одговарајуће образовање стекли на том језику, пошто
се сматра да они познају језик на ком се изводи образовно-васпитни рад). Одлуку о избору кандидата директор ће
донети у року од 8 дана од дана добијања резултата психолошке процене способности за рад са децом и ученицима, у року од 30 дана од дана истека рока за подношење
пријава на конкурс. Пријаве слати на горенаведену адресу.
Ближе информације о конкурсу могу се добити и на горенаведени број телефона.

СРЕДЊА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
„СВЕТИ ВАСИЛИЈЕ ОСТРОШКИ“
Београд, Кнеза Михајла 10/7
тел. 011/3287-612

Наставник српског језика и књижевности
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани филолог за српски језик и књижевност.

Наставник математике
за 30% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани математичар.

Наставник физике

за 30% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани физичар.

Наставник енглеског језика
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, професор, односно
дипломирани филолог за енглески језик и књижевност.

Наставник географије
за 10% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани географ.

Наставник хемије

за 20% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани хемичар.

Наставник биологије
за 30% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани биолог.

Наставник историје
за 10% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани историчар.

Наставник физичког васпитања
за 30% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, професор физичког
васпитања.

Први
утисак је најважнијибудите
испред свих

Наставник ликовне културе
за 5% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен факултет
ликовних уметности.

Наставник музичке уметности
за 5% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, лице које испуњава
услове за извођење наставе музичке уметности, према
Правилнику о врсти стручне спреме наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у стручним школама.
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Наставник рачунарства и информатике

Наставник кинезиологије

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани информатичар.

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, доктор медицине,
специјалиста физикалне медицине и рехабилитације.

Наставник латинског језика

Наставник физикалне терапије

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, професор класични
филолог.

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, доктор медицине,
специјалиста физикалне медицине и рехабилитације.

Наставник социологије

Наставник патологије

са 10% радног времена

са 10% радног времена

са 10% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, професор социологије, односно дипломирани социолог.

Наставник анатомије и физиологије
за 20% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, доктор медицине.

Наставник прве помоћи
за 10% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, доктор медицине.

Наставник здравствене неге
за 30% радног времена

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, виша медицинска сестра - техничар са претходно завршеном средњом медицинском школом.

Наставник здравствене неге и
рехабилитације
за 5% радног времена

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, виши физиотерапеутски техничар са претходно завршеном средњом медицинском школом - физиотерапеутски техничар.

са 20% радног времена

са 15% радног времена

са 10% радног времена

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, доктор медицине.

Наставник микробиологије са
епидемиологијом
са 10% радног времена

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, доктор медицине.

Наставник хигијене и здравственог
васпитања
са 10% радног времена

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, доктор медицине.

Наставник фармакологије
са 10% радног времена

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, доктор медицине.

Наставник медицинске биохемије
са 10% радног времена

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, дипломирани фармацеут, дипломирани фармацеут специјалиста за медицинску биохемију.

Наставник масаже
са 5% радног времена

Наставник хирургије са негом

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, доктор медицине,
специјалиста физикалне медицине и рехабилитације.

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, доктор медицине,
специјалиста опште хирургије или једне од хируршких грана.

Наставник основа клиничке медицине

за 10% радног времена

Наставник интерне медицине са негом
са 10% радног времена

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, доктор медицине,
специјалиста за интерну медицину.

Наставник неуропсихијатрије за негом
са 10% радног времена

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, доктор медицине,
специјалиста за неуропсихијатрију, неурологију или психијатрију.

Наставник инфектологије са негом
са 10% радног времена

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, доктор медицине,
специјалиста инфектолог.
Бесплатна публикација о запошљавању

са 15% радног времена

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, доктор медицине,
специјалиста физикалне медицине и рехабилитације.

Наставник грађанског васпитања
са 15% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, лице које испуњава
услове за наставника одговарајуће стручне школе, дипломирани етнолог, етнолог - антрополог, професор одбране
и заштите.
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидати су дужни да поднесу:
основне биографске податке, оверен препис дипломе о
завршеном факултету или вишој школи и потврду о стечених 36 бодова, у складу са чланом 8 став 4 Закона о
основама система образовања и васпитања и Правилником о врсти стручне спреме за рад наставника у стручној
школи, оверен препис специјалистичке дипломе, оверен
препис уверења о положеном стручном испиту - лиценца
16.09.2015. | Број 639 |
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за наставника (уколико кандидат поседује), фотокопију
уверења о држављанству Републике Србије, фотокопију
извода из матичне књиге рођених, уверење о здравственој
способности за рад са ученицима. Пробни рад траје до 6
месеци. Пријаве на оглас достављају се у року од 15 дана
од дана објављивања истог. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће бити разматране.
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ПРАВОСЛАВНИ БОГОСЛОВСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Мије Ковачевића 11б

Ванредни професор/доцент за ужу научну
област Систематска теологија
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат православних богословских наука из уже научне области за коју се
конкурс расписује, као и претходно завршене основне студије православне теологије, објављени стручни и научни
радови претежно из области за коју се конкурс расписује
и способност за наставни и научни рад. Предност ће имати кандидати са радним искуством у академској настави и
раду са студентима из уже научне области. Остали услови
конкурса предвиђени су Законом о високом образовању
(„Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13,
99/2014, 45/2015 и 68/2015), Статутом Универзитета у Београду и Статутом Факултета и осталим општим актима Универзитета и Факултета, у складу са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата. Пријаве кандидата са
прилозима: биографија, библиографија (списак научних и
стручних радова), радови, дипломе о одговарајућој стручној спреми, извод из матичне књиге рођених, уверење о
држављанству и благослов надлежног епископа, као и
докази о радном искуству, подносе се на адресу: Универзитет у Београду, Православни богословски факултет, Мије
Ковачевића 11б, у року од 8 дана од дана објављивања.

11000 Београд, Краљице Марије 16

Сарадник у звању асистента за ужу научну
област Ваздухопловство
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: завршен машински факултет - VII/1 степен стручне спреме и други услови утврђени чланом 72 Закона
о високом образовању и чланом 120 Статута Машинског
факултета. Уз пријаву на конкурс доставити: биографију, оверене копије диплома, списак радова и сепарате
објављених радова. Пријаве доставити на адресу: Машински факултет, Краљице Марије 16, 11120 Београд 35 (соба
121), у року од 15 дана од дана објављивања.
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАРМАЦЕУТСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Војводе Степе 450
тел. 011/ 3974-349

Ванредни професор за ужу научну област
Социјална фармација
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив доктора наука, завршен фармацеутски факултет. Поред наведених услова, кандидати треба да испуњавају и друге услове
предвиђене одредбама Закона о високом образовању и
Статутом Фармацеутског факултета.

Асистент за ужу научну област
Токсиколошка хемија
на одређено време од 3 године

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ И КОМУНИКАЦИОНЕ
ТЕХНОЛОГИЈЕ

УСЛОВИ: завршен фармацеутски факултет са укупном
просечном оценом најмање 8,00 (осам), студент докторских студија или магистар наука из научне области за коју
се бира и коме је прихваћена тема докторске дисертације,
смисао за наставни рад. Поред наведених услова, кандидати треба да испуњавају и друге услове предвиђене одредбама Закона о високом образовању и Статутом Фармацеутског факултета.

Чувар

Асистент за ужу научну област Физиологија

11000 Београд, Здравка Челара 16
тел. 011/3290-531

УСЛОВИ: минимум III степен стручне спреме, радно искуство на пословима обезбеђења људи и објекта у образовним установама, спремност за тимски рад. Кандидати треба
да доставе: пријаву на оглас, биографију, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, фотокопију
дипломе о стеченом образовању. Кандидати који уђу у ужи
круг мораће да доставе потврду из МУП-а и суда да нису
кривично гоњени и осуђивани. Пријаве са прилозима подносе се у року од 8 дана од дана објављивања, на адресу: Висока школа струковних студија за информационе и
комуникационе технологије, Београд, Здравка Челара 16
или у кадровској служби школе. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће се узимати у разматрање.

Посао се не чека,
посао се тражи
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на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: завршен фармацеутски факултет, медицински
или биолошки факултет, са укупном просечном оценом
најмање 8,00 (осам), студент докторских студија или магистар наука из научне области за коју се бира и коме је прихваћена тема докторске дисертације, смисао за наставни
рад. Поред наведених услова, кандидати треба да испуњавају и друге услове предвиђене одредбама Закона о високом образовању и Статутом Фармацеутског факултета.
ОСТАЛО: Пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса (у складу са Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду, Статутом Фармацеутског факултета
и Правилником о ближим условима избора у звање наставника на Фармацеутском факултету), подносе се Архиви
Факултета, Војводе Степе 450, у року од 15 дана од дана
објављивања конкурса.
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УСЛОВИ: висока здравствена школа струковних студија,
студијски програм - струковно медицинско лабораторијски
технолог, са радним искуством од 3 године.

по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, за наставника основне школе, педагога или психолога; поседовање дозволе за рад (лиценце);
поседовање психичке, физичке и здравствене способности
за рад са децом и ученицима; поседовање држављанства
Републике Србије; знање језика на којем се изводи образовно-васпитни рад; неосуђиваност правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања;
најмање пет година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. Директор се бира на период од 4 године. Рок за
пријављивање на конкурс је 15 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети
у разматрање. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да
приложе: доказ одржављанству (извод из матичне књиге
рођених или уверење о држављанству); оверен препис/
фотокопију дипломе о стеченом образовању; оверен препис/фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту; потврду о радном искуству.
Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе и путем телефона: + 377/45-656-696.

Сарадник у настави, област Медицина, ужа
научна област Интерна медицина

В РА Њ Е
ПУ „НАША РАДОСТ“

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

Предавач, област Медицина, ужа нучна
област Здравствена нега
на одређено време
2 извршиоца

УСЛОВИ: магистеријум из медицинских или дефектолошких наука или специјализација фармацеутских наука, завршена висока здравствена (медицинска) школа струковних
студија, искуство у настави 3 године.

Сарадник у настави, област Природноматематичке науке, ужа научна област
Биохемија
на одређено време до 1/3, допунски рад

на одређено време до 1/3, допунски рад

УСЛОВИ: висока здравствена школа струковних студија,
студијски програм - струковни медицинско лабораторијски
технолог, са радним искуством од 3 године.

Референт за студентска питања

на одређено време до повратка радника са боловања

УСЛОВИ: VI/1 - висока здравствена школа струковних студија или IV степен стручне спреме - биротехничка или
средња економска школа.
ОСТАЛО: 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 горенаведену адресу. Кандидати
који конкуришу за рад до 1/3 пуног радног времена, на
одређено време - допунски рад, потребно је да приложе
и сагласност своје матичне радне организације у којој се
налазе у сталном радном односу. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће се разматрати.

Бујановац, Вука Караџића бб
тел. 017/651-141

Васпитач за васпитно-образовни рад на
албанском језику

на одређено време до повратка раднице са
породиљског боловања и боловања ради неге детета

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава опште и посебне
услове: васпитач предшколске установе - VI степен стручне спреме, да је држављанин РС, да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом, да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву кандидат подноси: диплому о стручној спреми, уверење о држављанству РС, а пре
заснивање радног односа кандидат је у обавези да достави и уверење о општој здравственој способности. Пријаве слати на адресу: Предшколска установа „Наша Радост“,
Бујановац, Вука Караџића бб, тел. 017/651-141, у року од 8
дана од дана објављивања.

ГЊИЛАНЕ
ОСНОВНА ШКОЛА
„ВУК КАРАЏИЋ“
Гњилане - Шилово

Директор

на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора школе може бити изабрано лице
које испуњава следеће услове: поседовање одговарајућег
високог образовања из члана 8 став 2 Закона о основама
система образовања и васпитања (високо образовање стечено на студијама другог степена - мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо
образовање почев од 10. септембра 2005. године или на
основним студијама у трајању од најмање четири године,
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ВРШАЦ
ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”
26330 Уљма, Трг ослобођења 3
тел. 013/898-242

Наставник енглеског језика у предметној
настави
на одређено време до повратка запослене са
неплаћеног одсуства

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о
раду, кандидат мора да испуњава и следеће услове: да
има одговарајуће образовање из чл. 8 став 2 Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, број 72/09, 52/11 и 55/13) и чл. 3 Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, број
11/12 и 15/13).

Наставник техничког и информатичког
образовања

на одређено време до престанка дужности директора

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о
раду, кандидат мора да испуњава и следеће услове: да
има одговарајуће образовање из чл. 8 став 2 Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, број 72/09, 52/11 и 55/13) и чл. 3 Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи.
ОСТАЛО: Кандидат мора да има, у складу са чл. 8 став
4 Закона о соновама система образовања и васпитања,
образовање из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина стечено на високошколској установи у току
студија или након дипломирања од најмање 30 бодова
и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским
системом преноса бодова. Кандидат који је у току студија
положио испите из педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се
да има образовање из наведених дисциплина. Кандидат
треба да има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима и да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, да има држављанство Републике Србије и да зна
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад (српски
језик). Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да поред
краће биографије доставе: оверену фотокопију дипломе,
оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству, оригинал или оверену фотокопију извода из матичне
књиге рођених, доказ о поседовању образовања из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечених на високошколској установи у току студија или након
дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе
у установи, у складу са Европским системом преноса бодова, издат од стране одговарајуће високошколске установе,
односно уверење или други одговарајући документ о положеном испиту из педагогије и психологије у току студија
или доказ о положеном стручном испиту, односно о положеном испиту за лиценцу. Уколико кандидат није стекао
средње, више или високо образовање на српском језику, у
обавези је да достави доказ да је положио испит из српског
језика по програму одговарајуће високошколске установе.
Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене
способности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) подноси изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду. Доказ о неосуђиваности прибавља школа служ-
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беним путем. Рок за пријављивање кандидата је 8 дана
од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”.
Директор врши ужи избор кандидата који испуњавају све
услове конкурса, које у року од 8 дана од истека рока за
подношење пријава упућује на претходну психолошку
процену способности за рад са децом и ученицима, коју
врши надлежна служба за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака. О датуму провере психофизичких способности кандидати ће бити благовремено
обавештени. Директор доноси одлуку о избору кандидата
у року од 8 дана од дана добијања резултата психолошке процене кандидата за рад са децом и ученицима од
надлежне службе за послове запошљавања. Неблаговремене пријаве биће одбачене. Пријаве на конкурс са траженом документацијом могу се поднети лично или поштом на
горенаведену адресу.
ЗАЈЕЧАР
ОШ „МЛАДОСТ“

19350 Књажевац, Боре Станковића бб
тел. 019/731-620

Директор

на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: За директора школе може да буде изабрано лице
које испуњава следеће услове: услове прописане чланом
59, чл. 8 став 2 и чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, број 72/09,
52/09, 55/13, 35/15 - аутентично тумачење и 68/15), и то:
да има високо образовање стечено на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне
студије), у складу са Законом о високом образовању („Сл.
гласник РС“, број 76/05, 100/07 - аутентично тумачење и
97/08), почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра
2005. године, за наставника основне школе, педагога или
психолога; да кандидат поседује дозволу за рад (лиценцу),
односно положен стручни испит; да има обуку и положен
испит за директора установе (како програм обуке за директора школе и правилник о полагању испита за директора
школе нису донети, нити је Министарство просвете организовало полагање испита за директора школе, изабрани
кандидат ће бити у обавези да у законском року од доношења истих положи испит за директора); да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима (доказ о испуњености овог услова подноси се
пре закључења уговора о раду за изабраног кандидата лекарско уверење не старије од 6 месеци); да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена
у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања; да има најмање 5 година рада
у школи на пословима образовања и васпитања; да зна
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језик на коме се остварује образовно-васпитни рад; да има
држављанство Републике Србије (не старије од 6 месеци).
Кандидат доставља: биографске податке, односно радну
биографију, оверен препис дипломе о завршеном одговарајућем високом образовању, уверење о држављанству,
оверен препис уверења о положеном стручном испиту лиценци, потврду о радном искуству на пословима образовања и васпитања, извод из матичне књиге рођених, доказ
о знању српског језика (осим за кандидате који су образовање стекли на српском језику). Напомена: доказ о неосуђиваности прибавља школа, лекарско уверење доставља
изабрани кандидат пре потписивања уговора о раду. Рок
за пријављивање је 15 дана од дана објављивања. Пријаве
се достављају на адресу школе, са назнаком: „Конкурс за
директора школе“. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узимати у обзир.
ЗРЕЊАНИН
ХПТШ „УРОШ ПРЕДИЋ“

Зрењанин, Стевице Јовановића 46
тел/факс: 023/561-567
e-mail: ssupredic@upzr.edu.rs

Наставник музичке уметности

са 15% радног времена, на одређено време ради
замене одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање, у
складу са чл. 8 ст. 2 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилником о степену и врсти образовања наставника општеобразовних предмета, стручних
сарадника и васпитача у стручним школама („Сл. гласник
РС - Просветни гласник“, бр. 8/2015) и да зна језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад (доказ кандидат
подноси уз пријаву на конкурс), да је држављанин Републике Србије и да има најмање 15 година живота (доказ
кандидат подноси уз пријаву на конкурс); да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима (доказ подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о раду); образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од
најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу
са Европским системом преноса бодова (наставник, васпитач и стручни сарадник који је у току студија положио
испит из педагогије и психологије или је положио стручни
испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина - доказ кандидат подноси уз пријаву на конкурс); да
није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (доказ прибавља школа);
извршена провера психофизичких способности за рад са
децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака
(школа вржи ужи избор кандидата које упућује на проверу
пре доношења одлуке о избору).
ОСТАЛО: Потребно образовање: академски музичар,
дипломирани музичар (сви смерови), дипломирани музиколог, дипломирани музички педагог, дипломирани музичар за медијску област, професор солфеђа и музичке
културе, професор музичке културе, професор музичког
васпитања, дипломирани етномузиколог, академски музичар - композитор, дипломирани композитор, дипломирани музичар - педагог, мастер теоретичар уметности (професионални статуси: музички педагог; етномузиколог;
музиколог; музички теоретичар), мастер музички уметник
(сви професионални статуси), мастер композитор. Пријаву
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на конкурс, са подацима и важећим, односно овереним
фотокопијама докумената тражених у конкурсу, а којима
се доказује испуњеност услова за пријем у радни однос
на оглашено радно место, кандидати достављају на адресу: Хемијско-прехрамбена и текстилна школа „Урош Предић“ Зрењанин, Стевице Јовановића 46, 23000 Зрењанин,
путем поште или лично, у року од 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“. Неблаговремене
и непотпуне пријаве се неће разматрати.
ОШ „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН“

23000 Зрењанин, Ђурђа Смедеревца 78

Наставник енглеског језика

као обавезног предмета у првом циклусу основног
образовања и васпитања, на одређено време
ради замене одсутне запослене која се налази на
неплаћеном одсуству до 3 месеца, са 60% радног
времена

УСЛОВИ: Учесник конкурса поред општих услова прописаних чланом 24 став 1 Закона о раду („Сл. гласник РС“, бр.
24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), треба да испуњава и
посебне услове прописане чланом 8 и чланом 120 став 1
тачке 1, 2, 3, 4 и 5 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13),
посебне услове из члана 2 став 2 Правилника о степену
и врсти образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“
бр. 11/12 и 15/13), као и посебне услове из Правилника
о организацији и систематизацији послова ОШ „Жарко
Зрењанин“ из Зрењанина, односно: I) да има одговарајуће
образовање, односно да је: 1. професор енглеског језика,
2. професор разредне наставе, 3. дипломирани филолог,
односно професор језика и књижевности, 4. дипломирани
школски педагог или школски психолог, 5. дипломирани
педагог или дипломирани психолог, 6. наставник енглеског језика, у складу са чл. 145 и 146 Закона о основној школи, 7. наставник енглеског језика са положеним стручним
испитом по прописима из области образовања или лиценцом за наставника, 8. наставник разредне наставе, 9. лице
које испуњава услове за наставника предметне наставе у
основној школи, а које је на основним студијама положило испите из педагошке психологије или педагогије и психологије, као и методике наставе, 10. професор разредне
наставе и енглеског језика за основну школу, 11. професор разредне наставе који је на основним студијама савладао програм Модула за енглески језик (60 ЕСПБ - Европски систем преноса бодова) и који поседује уверење којим
доказује савладаност програма модула и положен испит,
који одговара нивоу Ц1 Заједничког европског оквира, 12.
дипломирани библиотекар - информатичар, 13. мастер
филолог, 14. мастер професор језика и књижевности, 15.
мастер учитељ, 16. дипломирани учитељ - мастер, 17. мастер учитељ који је на основним студијама савладао програм Модула за енглески језик (60 ЕСПБ - Европски систем
преноса бодова) и који поседује уверење којим доказује
савладаност програма модула и положен испит, који одговара нивоу Ц1 Заједничког европског оквира, 18. дипломирани учитељ - мастер, који је на основним студијама савладао програм Модула за енглески језик (60 ЕСПБ - Европски
систем преноса бодова) и који поседује уверење којим
доказује савладаност програма модула и положен испит,
који одговара новоу Ц1 Заједничког европског оквира, 19.
мастер библиотекар - информатичар; лица из тачака 2,
4, 5, 8, 9, 12, 15, 16 и 19 која нису професори енглеског
језика треба да поседују знање језика најмање на нивоу
Б2 Заједничког европског оквира; лица из тачака 3, 13 и
14 треба да поседују знање језика најмање на нивоу Б2
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Заједничког европског оквира, осим уколико нису завршила одговарајући студијски програм или главни предмет/
профил; ниво знања Б2 доказује се уверењем о положеном одговарајућем испиту на некој од филолошких катедри универзитета у Србији или међународно признатом
исправом за ниво знања језика који је виши од Б2 (Ц1 и Ц2
Заједничког европског оквира), а чију ваљаности утврђује
Министарство просвете, науке и технолошког развоја; II)
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; III) да није осуђиван правоснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања; IV)
да има држављанство Републике Србије; V) да зна језик на
коме се остварује образовно - васпитни рад. Уз пријаву на
конкурс учесници треба да доставе: 1. оверену фотокопију
или оверени препис дипломе о траженој врсти и степену
стручне спреме; 2. за ниво знања Б2, Ц1 и Ц2 - уверење
Министарства просвете, науке и технолошког развоја; 3.
оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству РС, не старије од 6 месеци; 4. извод из матичне књиге
рођених; 5. доказ о положеним испитима из педагогије и
психологије (уверење факултета или оверена копија индекса или доказ о положеном стручном испиту - испиту за
лиценцу); 6. доказ о познавању српског језика (потврду

факултета да су високо образовање стекли на српском
језику или документ издат од стране високошколске установе о познавању српског језика). Доказ из тачке II подноси се пре закључења уговора о раду, док доказ из тачке III прибавља установа по службеној дужности. Рок за
подношење пријава са потребним доказима о испуњавању
услова конкурса је 8 дана, рачунајући од дана објављивања текста конкурса у публикацији „Послови“. Неуредне,
непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће
бити разматране. Пријаве на конкурс доставити на адресу: ОШ „Жарко Зрењанин“, 23000 Зрењанин, Ђурђа Смедеревца 78, са назнаком: „За конкурс“. Сва потребна обавештења могу се добити од секретара школе, лично или на
број телефона: 023/548-820.
ОСНОВНА И СРЕДЊА
ШКОЛА „9. МАЈ”

Зрењанин, Народне омладине 16

Дефектолог васпитач

за рад са децом са сметњама у развоју у развојној
групи, на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, предшколско васпитање и
образовање
2 извршиоца

УСЛОВИ: лице са одговарајућим високим образовањем на
студијама другог степена (дипломске академске студије
- мастер и специјалистичке академске студије) и лице са
одговарајућим високим образовањем на основним студијама у трајању од најмање четири године - дефектолог - васпитач, у складу са законом. Лице из става 1 мора да има
образовање из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина стечено на високошколској установи у току
студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и
шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова.

Наставник дефектолог

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана, основно васпитање и образовање
2 извршиоца

УСЛОВИ: лице које је стекло одговарајуће високо образовање за извођење разредне наставе у основној школи
за образовање ученика са сметњама у развоју - ментално
ометених: 1) на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује
високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;
2) на основним студијама у трајању од најмање четири
године, по пропису који је уређивао високо образовање до
10. септембра 2005. године. Лица из става 1 тачке 1) и 2)
морају да имају образовање из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање
30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са
Европским системом преноса бодова.

Наставник практичне наставе, подручје
рада Текстилство и кожарство

Посао се не чека,
посао се тражи
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са 40% радног времена, на одређено време ради
замене одсутног запосленог преко 60 дана, средње
образовање и васпитање

УСЛОВИ: дипломирани дефектолог; олигофренолог са
савладаним програмом методике предмета у подручју
рада Текстилство и кожарство; дипломирани инжењер
технологије текстила; дипломирани инжењер технолоНационална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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гије текстилне конфекције; инжењер технологије, смер
производња обуће; инжењер технологије, смер галантерија и конфекција; инжењер технологије текстила;
дипломирани инжењер технологије, одсек текстилно
инжењерство; дипломирани инжењер технолог, одсеци текстилно инжењерство или текстилни; дипломирани
текстилни инжењер за дизајн и пројектовање текстила
и одеће; дипломирани инжењер за текстилно инжењерство текстилно - машинске струке, односно дипломирани
инжењер за текстилно инжењерство - текстилно - машинска струка, дипломирани инжењер текстилно - машинске струке; текстилни инжењер за одевну технологију;
инжењер технологије за текстилну конфекцију; текстилни
инжењер, смерови конфекцијски, конфекцијско-текстилни
и конфекцијско - трикотажни; текстилни инжењер, моделар конструктор; инжењер технологије за производњу
кожне галантерије; инжењер технологије за обраду и
прераду коже и крзна, смер производња обуће; инжењер
за индустрију обуће, одсек технолошки, смер обућарски;
инжењер технологије, смер кожнопрерађивачки, група
производња обуће; инжењер технологије, смер галантерија и конфекција; инжењер технологије за производњу
кожне галантерије и конфекције; инжењер технологије,
смер производња кожне галантерије; инжењер технологије за обраду и прераду коже и крзна, смер производња
кожне галантерије и конфекције; инжењер за индустрију
кожне галантерије; инжењер технологије, смер кожнопрерађивачки, група производња коже и крзна; инжењер
технологије за производњу кожне конфекције; лице са
стеченим средњим образовањем и положеним специјалистичким испитом за образовни профил у подручју рада
текстилство и кожарство и петогодишњим радним искуством у струци стеченим после специјалистичког испита
петогодишњом праксом. Наставници практичне наставе,
поред стручне спреме предвиђене у алинеји 2 - 26, морају
поседовати стручну дефектолошку оспособљеност или
стручну спрему дипломираног дефектолога. Лица из алинеје 1 до 27 морају да имају образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова.

Наставник теоријске наставе - предмет:
Познавање материјала, подручје рада
Текстилство и кожарство

са 10% радног времена, на одређено време ради
замене одсутног запосленог преко 60 дана, средње
образовање и васпитање

УСЛОВИ: дипломирани инжењер технологије текстила; дипломирани инжењер технологије; дипломирани
инжењер за текстилно инжењерство, односно дипломирани инжењер технологије текстилног инжењерства; дипломирани инжењер технолог, одсеци текстилно инжењерство
или текстилни; дипломирани инжењер текстилне технологије, смерови механичко-текстилни или хемијско-текстилни; дипломирани инжењер технологије, одсек текстилно
инжењерство; дипломирани инжењер текстилно-машинске струке; дипломирани инжењер за текстилно инжењерство текстилно - машинске струке, односно дипломирани
инжењер за текстилно инжењерство - текстилно - машинска струка; дипломирани текстилни инжењер за дизајн и
пројектовање текстила и одеће; дипломирани инжењер
текстилног инжењерства - информатичке струке. Наставници поред стручне спреме предвиђене у ал. 1 - 10 морају
поседовати стручну дефектолошку оспособљеност или
стручну спрему дипломираног дефектолога. дипломирани дефектолог за методику наставе за предмете у подБесплатна публикација о запошљавању

ручју рада Текстилство и кожарство. Лица из алинеје 1- 11
морају да имају образовање из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање
30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са
Европским системом преноса бодова.
ОСТАЛО: Поред општих услова за пријем у радни однос
прописаних чланом 24 став 1 Закона о раду („Сл. гласник
РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), кандидат треба
да испуњава и следеће услове: 1) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
2) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања; 3) да има држављанство Републике Србије; 4) да зна језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс кандидат је
дужан да достави следеће доказе: 1. оверену фотокопију
дипломе о стеченом одговарајућем образовању: за радна
места у подручју рада Текстилство и кожарство: наставник практичне наставе 1) оверену фотокопију дипломе о
стеченом одговарајућем образовању или оверену фотокопију јавне исправе о стеченом средњем образовању и
положеном специјалистичком испиту за образовни профил у подручју рада Текстилство и кожарство и петогодишњем радном искуству у струци стеченом после специјалистичког испита петогодишњом праксом; 2) оверену
фотокопију јавне исправе да лице поседује стручну дефектолошку оспособљеност или стручну спрему дипломираног дефектолога, ако лице није дипломирани дефектолог;
наставник теоријске наставе - предмет: Познавање материјала 1) оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; 2) оверену фотокопију јавне исправе
да лице поседује стручну дефектолошку оспособљеност
или стручну спрему дипломираног дефектолога, ако лице
није дипломирани дефектолог; 2. оверену фотокопију
доказа да има образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање
30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са
Европским системом преноса бодова; програм за стицање
образовања из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина реализује високошколска установа у оквиру акредитованог студијског програма или као програм
образовања током читавог живота, у складу са прописима
којима се уређује високо образовање; наставник који је у
току студија положио испите из педагогије и психологије
или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу,
сматра се да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској
установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу
са Европским системом преноса бодова, о чему доставља
доказ у овереној фотокопији; 3. оверену фотокопију уверења о држављанству; 4.1) оверену фотокопију доказа да
је лице стекло одговарајуће образовање на српском језику или да је положило испит из српског језика са методиком, по програму одговарајуће високошколске установе, за радна места: дефектолог - васпитач, са децом са
сметњама у развоју у развојној групи и наставник дефектолог; 2) оверену фотокопију доказа да је лице стекло
средње, више или високо образовање на српском језику
или да је положило испит из српског језика по програму
одговарајуће високошколске установе, за остала оглашена радна места; 6. оверену фотокопију извода из матичне
књиге рођених. Уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима подноси
се пре закључења уговора о раду. Доказ о неосуђиваности
за наведена кривична дела прибавља школа. Рок за под16.09.2015. | Број 639 |
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ношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“. Неблаговремене, непотпуне и
неуредне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве са
доказима подносе се на адресу: Основна и средња школа
„9. мај“ 23000 Зрењанин, Народне омладине 16, са назнаком: „За конкурс“.
ЈАГОДИНА
ОШ „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ”

ТЕХНИЧКА ШКОЛА

35213 Деспотовац, Рудничка 1
тел. 035/611-105

Професор филозофије

на одређено време, са 20% радног времена (до
истека мандата директора)

Професор социологије

35260 Рековац, Светозара Марковића 4
тел. 035/8411-554

на одређено време, са 35% радног времена (до
истека мандара директора)

Наставник физичког васпитања

Професор устава, права грађана и права

Наставник енглеског језика

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове прописане чланом 120 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и
55/13), Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама („Сл. гласник РС“, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94,
7/96, 7/98, 3/99, 6/01, 3/03, 8/03, 11/04, 5/05, 6/05, 2/07,
4/07, 7/08, 11/08, 5/11, 8/11) и Правилником о изменама
и допунама Правилника о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним
школама („Просветни гласник РС“, бр. 9/13).

са 80% радног времена, на одређено време до
повратка запосленог са функције директора школе
на одређено време до повратка раднице са
породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге
детета

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме одговарајућег образовања, у складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника за основне школе
(„Службени гласник - Просветни гласник РС”, бр. 11/2012)
и условима прописаним чл. 8 и чл. 120 Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”,
бр. 72/2009, 52/2011 и 55/13); да кандидат има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са ученицима
- уверење прилаже кандидат који буде примљен по конкурсу, пре закључења уговора о раду; неосуђиваност правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања - прибавља установа; држављанство Републике Србије; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: оверен препис/фотокопију
дипломе о стеченој стручној спреми, податке о кретању
у служби са биографијом, уверење о држављанству РС,
извод из матичне књиге рођених. Психолошку процену
способности за ред са децом и ученицима врши надлежна
служба за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака. Рок за пријављивање на конкурс је 8
дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Одлуку о избору
кандидата директор ће донети у року од 8 дана од дана
добијања резултата психолошке процене способности за
рад са децом и ученицима. Пријаве послати на горенаведену адресу. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе и путем телефона: 035/8411-554.

на одређено време, са 45% радног времена (до
истека мандата директора)

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат доставља: доказ да има
одговарајуће образовање (оверену фотокопију дипломе),
извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству Републике Србије, уверење да није под истрагом.
Лекарско уверење се доставља пре закључења уговора о
раду, а доказ о неосуђиваности правоснажном пресудом
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, прибавља установа по службеној дужности. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом
и ученицима прибавља установа по службеној дужности.
Уколико кандидат подноси копије наведених документа,
исте морају бити оверене.
Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве са оригиналним документима или
овереним фотокопијама доставити на наведену адресу,
са назнаком: „За конкурс“. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се разматрати. Пријаве слати на горенаведену адресу.
СРЕДЊА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
„МИЛУТИН МИЛАНКОВИЋ“
35000 Јагодина, Зеленгора бб
тел. 035/243-713

Наставник медицинске биохемије

Први
утисак је најважнијибудите
испред свих

са 30% радног времена

Наставник здравствене неге
са 50% радног времена

Наставник хирургије са негом
са 20% радног времена

Наставник вежби и практичне наставе у
блоку - хирургија са негом
са 20% радног времена

Наставник интерне медицине са негом
са 20% радног времена
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Наставник вежби интерне медицине са
негом
са 20% радног времена

Наставник неуропсихијатрије са негом
са 10% радног времена

Наставник вежби и наставе у блоку неуропсихијатрија са негом
са 8% радног времена

Наставник инфектологије са негом

Наставник основа клиничке медицине
са 15% радног времена

Професор латинског језика
за 10% радног времена

Професор ликовне културе
са 5% радног времена

Професор хемије

са 50% радног времена

са 10% радног времена

Анатомија и физиологија

Наставник вежби - инфектологија са негом

Патологија

са 8% радног времена

Наставник гинекологије и акушерства са
негом
са 10% радног времена

Наставник вежби - гинекологија и
акушерства са негом
са 5% радног времена

Микробиологија са епидемиологијом
Патофизиологија

са 30% радног времена, на одређено време до
повратка запосленог одсутног преко 60 дана

Хигијена са здравственим васпитањем
Фармакологија

Наставник педијатрије са негом

са 20% радног времена, на одређено време до
повратка запосленог одсутног преко 60 дана

Наставник вежби - педијатрија са негом

УСЛОВИ: Послове наставника могу обављати лица која
испуњавају услове из чл. 8 Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник РС“, 55/2013)
и Правилника о врсти стручне спреме наставника у стручним школама („Сл. гласник - Просветни гласник“, 6/2014).
Уз пријаву кандидати су дужни да поднесу: основне биографске податке, оверен препис дипломе о завршеном
факултету, оверен препис уверења о положеном стручном
испиту - лиценца за наставника, потврду да имају образовање из психолошких, педагошких и методичних дисциплина стечено на високошколској установи у току студија
или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом
преноса бодова, прилоге којима доказују своје стручне и
друге квалитете, уверење о држављанству РС, извод из
матичне књиге рођених, уверење о психичкој, физичкој
и здравственој способности за рад са ученицима (доказ о
испуњености овог услова подноси се пре закључења уговора о раду), уверење о неосуђиваности прибавља установа по службеној дужности. Пробни рад траје 6 месеци.
Рок за пријаву на конкурс је 8 дана од дан објављивања.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве слати на горенаведену адресу.

са 10% радног времена
са 5% радног времена

Наставник ортодонтских апарата
са 10% радног времена

Наставник фиксне протетике - вежбе
са 30% радног времена

Наставник парцијалне протезе и
ортодонтских апарата - вежбе
са 20% радног времена

Наставник кинезиологије - теорија
са 20% радног времена

Наставник кинезиологију - вежбе
са 20% радног времена

Наставник кинезитерапије - теорија
са 15% радног времена

Наставник кинезитерапије - вежбе
са 10% радног времена

Наставник специјалне рехабилитације теорија
са 10% радног времена

Наставник масаже - теорија
са 5% радног времена

Наставник масаже - вежбе
са 10% радног времена

Наставник физикалне терапије - теорија
са 30% радног времена

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом

Наставник физикалне терапије - вежбе
са 30% радног времена

Бесплатна публикација о запошљавању
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КИКИНДА
ОШ „ФЕЈЕШ КЛАРА“

23300 Кикинда, Др Зорана Ђинђића 9

Наставник српског језика као нематерњег

на одређено време до повратка запосленог одсутног
преко 60 дана

Наставник енглеског језика у одељењима у
којима се настава изводи на српском језику
на одређено време до повратка запосленог одсутног
преко 60 дана, са непуним радним временом
(32,22%, односно 13 часова недељно)

Наставник мађарског језика у одељењима
у којима се настава изводи на мађарском
језику

на одређено време до повратка запосленог одсутног
преко 60 дана, са непуним радним временом
(52,22%, односно 21 час недељно)

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће образовање у складу са Законом о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС“, број 72/09, 52/11, 55/13,
25/15-аутентично тумачење и 68/15), у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, 11/12 и 15/13); да има психофизичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да има држављанство РС
и зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
Уз пријаву на конкурс кандидат треба да достави оригинал
или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању,
оригинал или оверену фотокопију уверења о држављнству, доказ о знању језика на коме се остварује образовно-васпитни рад. Пријаве са потребном документацијом
доставити на горенаведену адресу школе. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

треба да поднесу: биографију са подацима о досадашњем
раду, оверену фотокопију дипломе или уверења о стеченом докторату или магистратури, као и оверене фотокопије диплома о претходно стеченим академским звањима,
списак научних и стручних радова и саме радове које су
у могућности да доставе, или на други начин да докажу
да су радови објављени, доказ оцене о резултатима научног, истраживачког рада, оцену о ангажовању у развоју
наставе и развоју других делатности високошколске установе, оцену о резултатима педагошког рада, као и оцену
резултата постигнутих у обезбеђивању научно-наставног
подмлатка (препорука, евалуација или други расположиви
доказ), доказ о радном искуству кандидата за предаваче,
извод из матичне књиге рођених, доказ о држављанству
(не старији од 6 месеци), лекарско уверење о здравственој способности (доставља изабрани кандидат). Уверење
о неосуђиваности кандидата прибавиће школа службеним путем. Рок за пријаву на конкурс је 15 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве са потребном документацијом доставити на горенаведену адресу, са
назнаком: „За конкурс“.
К РА Г У Ј Е В А Ц
ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА

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

Сарадник у настави за ужу научну област
Ортопедија вилица
на одређено време 1 година

УСЛОВИ: завршен стоматолошки факултет са укупном
просечном оценом најмање 8 (осам) и уписане докторске академске студије или магистар стоматолошких наука
коме је прихваћена тема докторске дисертације.

Сарадник у настави за ужу научну област
Протетика
на одређено време 1 година

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА У КИКИНДИ

УСЛОВИ: завршен стоматолошки факултет са укупном
просечном оценом најмање 8 (осам) и уписане докторске академске студије или магистар стоматолошких наука
коме је прихваћена тема докторске дисертације.

Избор у звање и заснивање радног односа
за једног наставника (професор или
предавач) струковних студија, за област
медицинских наука

ОСТАЛО: Услови утврђени одговарајућим одредбама Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005,
100/2007 - аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010,
93/2012, 89/2013 и 99/2014), Статутом Универзитета у
Крагујевцу, Правилником о начину и поступку заснивања
радног односа и стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу и Статутом Факултета медицинских наука
у Крагујевцу, у складу са којима ће бити извршен избор
пријављених кандидата. Уз пријаву на конкурс доставити: биографију, потврду о уписаним докторским студијама (само за сараднике у настави и асистенте), фотокопију
оверених диплома, списак стручних и научних публикација
и по један примерак тих публикација. Сву конкурсну документацију, као доказе о испуњености услова, доставити
и у електронској форми (на компакт-диску - CD). Рок за
пријаву је 15 дана.

23300 Кикинда, Светосавска 57
тел. 0230/439-250

доктор или магистар медицинских наука

УСЛОВИ: Звање професора струковних студија може
да стекне лице које има научни степен доктора наука у
научној области за коју се бира, објављене научне радове и које показује способност за наставни рад. Професор
струковних студија стиче звање и заснива радни однос на
неодређено време. У звање предавача може бити изабрано лице које има академски назив магистра, објављене
стручне радове и најмање три године радног искуства и
које показује способност за наставни рад. Предавач стиче звање и заснива радни однос на период од пет година. Поред наведене стручне спреме, кандидати треба
да испуњавају и услове предвиђене Законом о високом
образовању и актима школе: 1. држављанство Републике
Србије; 2. здравствена способност; 3. да нису правноснажном пресудом осуђени за кривично дело у складу са чл. 62
став 4 Закона о високом образовању. Кандидати уз пријаву
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КРУШЕВАЦ
СРЕДЊА ПОСЛОВНО-МЕНАЏЕРСКА ШКОЛА
37000 Крушевац, Мајке Југовића 4
тел. 037/441-368, 062/8711-120
e-mail: efcskola@gmail.com

Наставник српског језика и књижевности
за 10% радног времена

Наставник енглеског језика и књижевности
за 10% радног времена

Наставник руског језика и књижевности
за 10% радног времена

Наставник француског језика и
књижевности
за 10% радног времена

Наставник италијанског језика и
књижевности
за 10% радног времена

Наставник географије - историје
за 10% радног времена

Наставник социологије
за 10% радног времена

Наставник екологије
за 10% радног времена

Наставник математике - информатике
за 10% радног времена

Наставник хемије - физике
за 10% радног времена

Наставник правне групе предмета
за 10% радног времена

дисциплина стечено на високошколској установи у току
студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом
преноса бодова, положен стручни испит за наставника
(лиценца), држављанство Републике Србије, познавање
језика на ком се остварује образовно-васпитни рад (да је
кандидат слушао наставу на основним и специјалистичким,
односно мастер студијама на језику на ком се одвија настава), да има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима, да испуњава остале одредбе
прописане чланом 8, 120 и 121 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09,
52/11, 55/13). Поред општих и посебних услова, кандидати
морају да испуњавају и следеће услове: да имају искуство
у образовној установи на предметима за које конкуришу
за пријем у радни однос, у трајању од најмање непрекидно 5 школских година након стеченог одговарајућег
образовања, да су се бавили разредним старешинством,
да су у радном односу у другој установи са најмање 70%
радног времена на предметима за које конкуришу; познавање рада на рачунару најмање Windows 2007, најмање 3
стручна саветовања на теме прилагођене образовно-васпитној делатности; да је кандидат елоквентна, амбициозна, тимски настројена, политички непристрасна особа. Уз
пријаву на конкурс доставити: сажету биографију са фотографијом, оверену фотокопију дипломе о стручној спреми
(А4 формат), уверење о држављанству (не старије од 6
месеци); у другој фази избора: сагласност образовне установе у којој је кандидат запослен за обављање послова
у другој образовној установи, лекарско уверење о здравственој способности, доказ о неосуђиваности из полицијске управе, доказ о паренталној способности од стране
службе за социјалну заштиту. Пријаве слати или доставити
на адресу школе, са назнаком: „Конкурс за радни однос“.
Рок за пријаву је 30. септембар 2015. године. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати. Све додатне
информације и обавештења се могу добити у просторијама
школе или путем телефона, радним данима од 12.00 до
14.00 сати. Особа за контакт: Иван Јовановић, проф.
ГИМНАЗИЈА КРУШЕВАЦ

Наставник економске групе предмета

37000 Крушевац, Топличина 1
тел. 037/427-179, 419-400

Наставник физичког васпитања

за 79% радног времена, на одређено време до
повратка директора са функције

за 10% радног времена
2 извршиоца
за 10% радног времена

УСЛОВИ: Општи услови: предвиђени чланом 24 став 1,
чланом 26 став 1, чланом 39 и чланом 41 Закона о раду
(„Сл. гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09 и 32/13). Посебни услови: одговарајуће образовање на студијама другог
степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по
пропису које уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године или високо образовање на студијама у
трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године, одговарајуће високо образовање на студијама првог степена
(основне академске студије, односно струковне студије),
на студијама у трајању од 3 године или више образовање,
према Правилнику о врсти стручне спреме наставника,
помоћника наставника и стручних сарадника у стручним
школама („Сл. гласник РС“, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94,
7/96, 3/99, 6/2001, 3/2003, 8/2003, 11/2004, 5/2005, 6/2005,
2/2007, 4/2007, 7/2008, 11/2008, 5/2011, 8/2011, 9/2013),
образовање из педагошких, психолошких и методичких
Бесплатна публикација о запошљавању

Професор француског језика
Професор математике

на одређено време до повратка радника са
неплаћеног одсуства

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, одговарајуће образовање сходно Правилнику о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у гимназији. Кандидат треба да
је држављанин Републике Србије, да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања. Потребна документација: диплома (оверена
копија), уверење о држављанству, извод из матичне књи-

Посао се не чека,
посао се тражи
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ге рођених, извод из казнене евиденције полиције (узима
се МУП-у), уверење о положеном испиту за лиценцу (ако је
положен испит, оверена копоја). У молби обавезно навести да ли је обављено тестирање у Националној служби
за запошљавање и када. Пријаве слати на горенаведену
адресу.

НОВИ ПА ЗАР
ОШ „ДР ИБРАХИМ БАКИЋ“
Лескова, 36320 Тутин
тел. 020/452-554

Наставник разредне наставе

ЛЕСКОВАЦ
ВИСОКА СТРУКОВНА ШКОЛА ЗА ТЕКСТИЛ

у Сувом Долу, на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства и одсуства ради
неге детета

Наставник у сва звања за ужу област
Историја уметности

у Режевићу, на одређено време до повратка радника
са функције директора школе

16000 Власотинце, Вилема Пушмана 17
тел. 016/233-911

са непуним радним временом од 40%, почев од
01.10.2015. године

УСЛОВИ: завршен филозофски факултет, историја уметности, завршене докторске, магистарске и/или специјалистичке студије из научне области за коју се бира. Кандидат
треба да испуњава услове предвиђене Законом о високом
образовању, Правилником о систематизацији радних места у школи и Правилником о избору у звање наставника
и сарадника. Пријаве са прилозима (опширна биографија
са освртом на стручни рад, доказ о испуњености услова
и школској спреми, списак научних радова са радовима,
извод из матичне књиге рођених, уверење да кандидат
није осуђиван), подносе се секретаријату Високе струковне
школе за текстил, Вилема Пушмана 17, 16000 Власотинце.
Рок за подношење пријаве на конкурс је 15 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“.

Сарадник у настави за конфекцијску и
текстилну технологију

са непуним радним временом од 50%, на одређено
време од годину дана, почев од 01.10.2015. године

УСЛОВИ: завршен технолошки факултет, текстилна технологија, завршене студије првог степена са укупном просечном оценом најмање 8 и уписане мастер студије. Кандидат
треба да испуњава услове предвиђене Законом о високом
образовању, Правилником о систематизацији радних места у школи и Правилником о избору у звање наставника
и сарадника. Пријаве са прилозима (опширна биографија
са освртом на стручни рад, доказ о испуњености услова
и школској спреми, списак научних радова са радовима,
извод из матичне књиге рођених, уверење да лице није
осуђивано) подносе се секретаријату Високе струковне
школе за текстил, Вилема Пушмана 17, 16000 Власотинце.
Рок за подношење пријаве на конкурс је 15 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“.

Наставник разредне наставе

УСЛОВИ: Кандидати треба да имају одговарајуће образовање, у складу са одредбама Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној
школи, да испуњавају услове из чл. 8 и чл. 120 Закона
о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13). Општи услови:
пријављени кандидати поред одговарајућег образовања
треба да испуњавају и следеће услове: да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; да нису осуђивани правоснажном пресудом
за кривична дела утврђена у чл. 120 ст. 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да су
држављани Републике Србије. Уверење о неосуђиваности
прибавља школа по службеној дужности, а доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за
рад са децом и ученицима - доставља се пре закључења
уговора о раду. У поступку одлучивања о избору кандидата (наставника) директор врши ужи избор кандидата
које упућује на претходну проверу психофизичких способности, у року од 8 дана од дана истека рока за подношење
пријава. Уз пријаву приложити: диплому или оверену
фотокопију дипломе о стручној спреми, извод из матичне
књиге рођених и уверење о држављанству. Уверења не
смеју бити старија од 6 месеци, изузев извода из матичне
књиге рођених, уколико се ради о новом обрасцу, а фотокопије морају бити оверене. Лекарско уверење доставља
се пре закључења уговора о раду. Све пријаве са приложеном документацијом предати секретару школе, од 09,00 до
12,00 часова или послати на адресу школе, са назнаком:
„За конкурс“. Оглас је отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
НОВИ СА Д
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„АНЂЕО ЧУВАР“

21000 Нови Сад, Камењар три 7
тел. 021/451-541
e-mail: aleksandar.roganovic@andjeocuvar.com

Први
утисак је
најважнији
будите
испред свих
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Васпитач

у предшколској установи, на одређено време три
месеца

УСЛОВИ: VI или VII степен стручне спреме. Предност при
запошљавању имаће кандидати који поседују лиценцу за
рад са децом предшколског узраста и који имају лиценцу знања енглеског језика Б2. Конкурс је отворен до
20.09.2015. године. Пријаве на конкурс са радном биографијом слати на и-мејл адресу: aleksandar.roganovic@
andjeocuvar.com или поштом на адресу: ПУ „Анђео чувар“,
Камењар три 7, 21000 Нови Сад. Примљену документацију
не враћамо.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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Професор енглеског и немачког језика

у основној школи, на одређено време три месеца

УСЛОВИ: диплома о стеченом високом образовању - професор немачког језика и лиценца знања енглеског језика или професор енглеског језика са лиценцом знања
немачког језика. Конкурс је отворен до 20.09.2015. године.
Пријаве на конкурс са радном биографијом слати на и-мејл
адресу: aleksandar.roganovic@andjeocuvar.com или поштом
на адресу: ОШ „Свети Кирило и Методије“, Камењар три
7, 21000 Нови Сад. Примљену документацију не враћамо.

Хигијеничар

у основној школи, на одређено време три месеца

УСЛОВИ: диплома о стеченом средњем образовању било
ког занимања. Конкурс је отворен до 20.09.2015. године.
Пријаве на конкурс са радном биографијом слати на и-мејл
адресу: aleksandar.roganovic@andjeocuvar.com или поштом
на адресу: ОШ „Свети Кирило и Методије“, Камењар три
7, 21000 Нови Сад. Примљену документацију не враћамо.
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЉУБА СТАНКОВИЋ“

21300 Беочин, Доситеја Обрадовића бб

Педагошки асистент

на одређено време годину дана

УСЛОВИ: стечено средње образовање, да је кандидат
држављанин Републике Србије, да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом; положен уводни модул обуке за
педагошког асистента; да познаје ромски језик и рад на
рачунару. Уз пријаву на конкурс (са биографијом /CV) кандидат треба да приложи: оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, уверење или оверену фотокопију уверења о држављанству (не старије од
шест месеци), извод или оверену фотокопију извода из
матичне књиге рођених, фотокопију личне карте, доказ
о положеном уводном модулу обуке за педагошког асистента - оверена фотокопија, Рок за пријављивање на конкурс је осам дана од дана објављивања. Пријаве и доказе
о испуњености услова из конкурса доставити лично или
поштом, на адресу: ПУ „Љуба Станковић“ Беочин, Доситеја Обрадовића бб, 21300 Беочин, са назнаком: „Пријава
на конкурс“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање.
СРЕДЊА МЕДИЦИНСКА
ШКОЛА „ХИПОКРАТ”

21000 Нови Сад, Дечанска 9
тел. 021/6419-470
e-mail: office@skolasvnikola.edu.rs

Наставник здравствене неге
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава и опште услове из
чл. 120 став 1 тачке 1-4 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/2011 и
55/2013). Кандидат мора да има високо образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске студије,
специјалистичке академске студије или специјалистичке
струковне студије), по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године; високо образовање стечено на основним студијама у трајању од најмање
Бесплатна публикација о запошљавању

четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године. Кандидат треба да
има стечену врсту образовања прописану 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, 8/2011,
9/2013, 6/2014 и 5/2015). Уз пријаву на конкурс приложити: уверење о држављанству Републике Србије (не старије
од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених; оригинал
или оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; копију личне карте/или очитану личну карту. Документацију доставити у оригиналу или у овереној копији.
Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са ученицима као доказ подноси се
пре закључења уговора о раду и не може бити старије од
шест месеци. Проверу психофизичких способности за рад
са ученицима вршиће надлежна служба за запошљавање,
на захтев установе, након прављења ужег избора кандидата. Уверење надлежног органа унутрашњих послова о
испуњености услова за пријем у радни однос из чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања, службено прибавља школа. Рок за пријаву је
8 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве са документацијом слати на адресу школе: Средња медицинска
школа „Хипократ“, Дечанска 9, 21000 Нови Сад или непосредно предати радним даном, од 09.00 до 15.30 часова, у
управи школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се разматрање. Посебни услови: организатор здравствене
неге.
СРЕДЊА ШКОЛА „СВЕТИ НИКОЛА“
21000 Нови Сад, Дечанска 9
тел. 021/6419-470
e-mail: office@skolasvnikola.edu.rs

Наставник немачког језика и књижевности
са 30% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава и опште услове из
чл. 120 став 1 тачке 1-4 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/2011 и
55/2013). Кандидат мора да има високо образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске студије,
специјалистичке академске студије или специјалистичке
струковне студије), по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године; високо образовање стечено на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године. Кандидат треба да
има стечену врсту образовања прописану 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, 8/2011, 9/2013,
6/2014 и 5/2015). Уз пријаву на конкурс приложити: уверење о држављанству Републике Србије (не старије од
шест месеци); извод из матичне књиге рођених; оригинал
или оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; копију личне карте/или очитану личну карту. Документацију доставити у оригиналу или у овереној копији.
Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са ученицима као доказ подноси се
пре закључења уговора о раду и не може бити старије од
шест месеци. Проверу психофизичких способности за рад
са ученицима вршиће надлежна служба за запошљавање,
на захтев установе, након прављења ужег избора канди16.09.2015. | Број 639 |
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дата. Уверење надлежног органа унутрашњих послова о
испуњености услова за пријем у радни однос из чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања, службено прибавља школа. Рок за пријаву је
20 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве са документацијом слати на адресу школе: Средња школа „Свети Никола“, Дечанска 9, 21000 Нови Сад или непосредно
предати радним даном, од 09.00 до 15.30 часова, у управи школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
разматрати. Посебни услови: професор немачког језика
и књижевности, мастер професор језика и књижевности
(студијски програми: немачки језик и немачка књижевност).
ФАКУЛТЕТ ЗА МЕНАЏМЕНТ
СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ

21205 Сремски Карловци, Његошева 1
тел. 021/2155-183

Редовни професор на Катедри за
менаџмент, у ужој научној области
Инжењерски менаџмент
2 извршиоца

УСЛОВИ: Услови за избор у звање и заснивање радног
односа су предвиђени чл. 64, 65 и 68 Закона о високом
образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07, 97/08,
44/10, 93/12, 89/13, 99/2014 и 45/20145). Пријаве кандидата са прилозима (биографија са неопходним подацима за
писање извештаја, дипломе, списак објављених радова и
остала документација) достављају се на адресу: Факултет
за менаџмент, 21205 Сремски Карловци, Његошева 1а. Рок
за подношење пријава је осам дана од дана објављивања
конкурса.

Ванредни професор на Катедри за медије
и комуникологију, у ужој научној области
Социолошке, психолошке и филозофске
науке
на одређено време пет година

УСЛОВИ: Услови за избор у звање и заснивање радног
односа су предвиђени чл. 64, 65 и 68 Закона о високом
образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07, 97/08,
44/10, 93/12, 89/13, 99/2014 и 45/20145). Пријаве кандидата са прилозима (биографија са неопходним подацима за
писање извештаја, дипломе, списак објављених радова и
остала документација), достављају се на адресу: Факултет
за менаџмент, 21205 Сремски Карловци, Његошева 1а. Рок
за подношење пријава је осам дана од дана објављивања
конкурса.

Ванредни професор на Катедри за
менаџмент, у ужој научној области
Производно-пословни менаџмент
на одређено време пет година

УСЛОВИ: Услови за избор у звање и заснивање радног
односа су предвиђени чл. 64, 65 и 68 Закона о високом
образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07, 97/08,
44/10, 93/12, 89/13, 99/2014 и 45/20145). Пријаве кандидата са прилозима (биографија са неопходним подацима за
писање извештаја, дипломе, списак објављених радова и
остала документација), достављају се на адресу: Факултет
за менаџмент, 21205 Сремски Карловци, Његошева 1а. Рок
за подношење пријава је осам дана од дана објављивања
конкурса.

Доцент на Катедри за менаџмент, у ужој
научној области Економско-финансијски
менаџмент
на одређено време пет година

УСЛОВИ: Услови за избор у звање и заснивање радног
односа су предвиђени чл. 64, 65 и 68 Закона о високом
образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07, 97/08,
44/10, 93/12, 89/13, 99/2014 и 45/20145). Пријаве кандидата са прилозима (биографија са неопходним подацима за
писање извештаја, дипломе, списак објављених радова и
остала документација), достављају се на адресу: Факултет
за менаџмент, 21205 Сремски Карловци, Његошева 1а. Рок
за подношење пријава је осам дана од дана објављивања
конкурса.

Наставник вештина на Катедри за медије
и комуникологију, у ужој научној области
Примењене медијске науке
на одређено време 10 година

УСЛОВИ: Услови за избор у звање и заснивање радног
односа су предвиђени чл. 64, 65 и 68 Закона о високом
образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07, 97/08,
44/10, 93/12, 89/13, 99/2014 и 45/20145). Пријаве кандидата са прилозима (биографија са неопходним подацима за
писање извештаја, дипломе, списак објављених радова и
остала документација), достављају се на адресу: Факултет
за менаџмент, 21205 Сремски Карловци, Његошева 1а. Рок
за подношење пријава је осам дана од дана објављивања
конкурса.

Ванредни професор на Катедри за
менаџмент, у ужој научној области
Економско-финансијски менаџмент
на одређено време пет година

УСЛОВИ: Услови за избор у звање и заснивање радног
односа су предвиђени чл. 64, 65 и 68 Закона о високом
образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07, 97/08,
44/10, 93/12, 89/13, 99/2014 и 45/20145). Пријаве кандидата са прилозима (биографија са неопходним подацима за
писање извештаја, дипломе, списак објављених радова и
остала документација), достављају се на адресу: Факултет
за менаџмент, 21205 Сремски Карловци, Његошева 1а. Рок
за подношење пријава је осам дана од дана објављивања
конкурса.
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“PARADOX CONSULTING” DOO
21000 Нови Сад, Војводе Мишића 2
тел. 069/201-4933
e-mail: nikolinajosipovic@hotmail.com

Дипломирани филолог германиста
УСЛОВИ: VII/1 степен, дипломирани филолог, виши или
конверзациони ниво немачког језика. Рок за пријављивање је до 30.09.2015. године. Пријаве слати на e-mail:
nikolinajosipovic@hotmail.com или доћи лично на адресу:
Paradox consulting doo, Војводе Мишића 2, 21000 Нови Сад,
између 13 и 14 часова.
СРЕДЊА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
„ХИПОКРАТ“
21000 Нови Сад, Дечанска 9
тел. 062/200-260
e-mail: office@skolasvnikola.edu.rs

Медицинска сестра - васпитач
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинско-педагошка сестра, рад са децом јасленог узраста. Рок за пријављивање је до 30.09.2015. Пријаве слати на e-mail: office@
skolasvnikola.edu.rs или поштом на адресу: Средња медицинска школа „Хипократ“, Дечанска 9, 21000 Нови Сад.

Наставник биологије
УСЛОВИ: VII/1 степен, биолог, мастер биолог. Рок за
пријављивање је до 30.09.2015. године. Пријаве слати на
e-mail: office@skolasvnikola.edu.rs или позвати на број телефона: 021/6419-470.
ОСНОВНА ШКОЛА „ЈУНИОР“

21000 Нови Сад, Симе Милутиновића 32

Професор разредне наставе
УСЛОВИ: у складу са чл. 120 Закона о основама система
и образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: уверење о држављанству, оверен
препис (фотокопију) дипломе о стручној спреми. Рок за
пријављивање је осам дана од дана објављивања конкурса. Пријаве слати на адресу школе: ОШ „Јуниор“, Симе
Милутиновића Сарајлије 2, 21000 Нови Сад. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Школски психолог
УСЛОВИ: у складу са чл. 120 Закона о основама система
и образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: уверење о држављанству, оверен
препис (фотокопију) дипломе о стручној спреми. Рок за
пријављивање је осам дана од дана објављивања конкурса. Пријаве слати на адресу школе: ОШ „Јуниор“, Симе
Милутиновића Сарајлије 2, 21000 Нови Сад. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Професор клавира
УСЛОВИ: у складу са чл. 120 Закона о основама система
и образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: уверење о држављанству, оверен
препис (фотокопију) дипломе о стручној спреми. Рок за
пријављивање је осам дана од дана објављивања конБесплатна публикација о запошљавању

курса. Пријаве слати на адресу школе: ОШ „Јуниор“, Симе
Милутиновића Сарајлије 2, 21000 Нови Сад. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати.
СРЕДЊА ШКОЛА „СВЕТИ НИКОЛА“
21000 Нови Сад, Дечанска 9
тел. 021/6419-470
e-mail: office@skolasvnikola.edu.rs

Менаџер у образовању
УСЛОВИ: VII/1 степен, дипломирани економиста. Рок за
пријављивање је до 30.09.2015. године. Пријаве слати на
e-mail: office@skolasvnikola.edu.rs или поштом на адресу:
Средња школа „Свети Никола“, Дечанска 9, 21000 Нови
Сад. За питања и информације кандидати могу да се јаве
на бројеве телефона: 021/6419-471 или 065/5419-471.

Менаџер у образовању
УСЛОВИ: IV степен, средња економска школа или гимназија. Рок за пријављивање је до 30.09.2015. године. Пријаве слати на e-mail: office@skolasvnikola.edu.rs или поштом
на адресу: Средња школа „Свети Никола“, Дечанска 9,
21000 Нови Сад. За питања и информације кандидати
могу да се јаве и на бројеве телефона: 021/6419-471 или
065/5419-471.
ТЕХНИЧКА ШКОЛА „9. МАЈ“

214000 Бачка Паланка, Краља Петра I 2
тел. 021/750-122
e-mail: skola@9mail.rs

Наставник електротехничке групе
предмета, сви смерови осим енергетике
на одређено време до повратка раднице са
породиљског одсуства

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у складу са чланом 8 став 2 и став 4 Закона о основама система образовања
и васпитања, према Правилнику о врсти стручне спреме
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника
у стручним школама („Службени гласник РС - Просветни
гласник”, број 9/2013 и 6/2014), као и да испуњава услове
прописане чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања. Потребно је да кандидат има одговарајуће образовање; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (лекарско
уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са децом и ученицима прилаже кандидат који буде
примљен по конкурсу, пре закључења уговора о раду); да
није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела
утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања (доказ прибавља школа
по службеној дужности); да има држављанство Републике
Србије; да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: доказ да поседује одговарајуће образовање (оверену
фотокопију уверења или дипломе), доказ да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија
или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест
бодова праксе у установи, у складу са ЕСПБ; оригинал или
оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених;
оригинал или оверену фотокопију уврења о држављанству, не старије од шест месеци; биографију. Проверу
психофичких способности за рад са децом и ученицима
врши надлежна служба за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака. Рок за пријављивање је
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осам дана од дана објављивања конкурса. Пријаве слати
на адресу школе: Техничка школа „9. Мај“, Краља Петра
I 2, 21400 Бачка Паланка. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање.
СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА
„ДР РАДИВОЈ УВАЛИЋ“

21400 Бачка Паланка, Трг братства и јединства 23
тел. 021/6040-428

Наставник куварства са практичном
наставом

на одређено време ради замене запосленог одсутног
преко 60 дана

УСЛОВИ: врста и степен стручне спреме на основу Правилника о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Трговина, угоститељство и туризам
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр.5/2015). У радни
однос може да буде примљено лице под условом: да има
одговарајуће образовање у складу са чл. 8 став 2 и став 4
и чл. 121 став 10 Закона о основама система образовања и
васпитања; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђивано
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл.
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања; да има држављанство Републике Србије; да
зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
Уз пријаву у којој треба тачно назначити за које радно
место кандидат конкурише, потребно је доставити: оверену фотокопију дипломе одговарајућег степена и врсте
стручне спреме, као и доказе о испуњености услова из чл.
8 став 2 и 4 или чл. 121 став 10 Закона о основама система образовања и васпитања; уверење или оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије (не
старије од шест месеци); кратку биографију кандидата.
Докази о испуњености услова под тачкама 1 и 4 подносе
се уз пријаву на конкурс, а доказ из тачке 2 пре закључења уговора о раду. Доказ из тачке 3 прибавља школа по
службеној дужности. Рок за пријављивање је осам дана од
дана објављивања конкурса. Пријаве доставити на адресу
школе: Средња стручна школа „Др Радивој Увалић“, 21400
Бачка Паланка, Трг братства и јединства 23. Неће се разматрати пријаве које су непотпуне, пријаве уз које нису
приложени докази који се траже конкурсом, као и пријаве
оних кандидата који не испуњавају услове у погледу врсте
и степена стручне спреме. Кандидатима који нису изабрани неће се враћати документација коју су приложили уз
пријаву.

Наставник математике

са 44,44 % радног времена, на одређено време ради
замене запосленог одсутног преко 60 дана

УСЛОВИ: врста стручне спреме на основу Правилника о степену и врсти образовања наставника из општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у
стручним школама („Сл. гласник РС - Просветни гласник“,
бр.8/2015). У радни однос може да буде примљено лице
под условом: да има одговарајуће образовање у складу са
чл.8 став 2 и став 4 и чл.121 став 10 Закона о основама система образовања и васпитања; да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
да није осуђивано правоснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања; да има држављанство
Републике Србије; да зна језик на коме се остварује обра-
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зовно-васпитни рад. Уз пријаву у којој треба тачно назначити за које радно место кандидат конкурише, потребно
је доставити: оверену фотокопију дипломе одговарајућег
степена и врсте стручне спреме, као и доказе о испуњености услова из чл.8 став 2 и 4 или чл.121 став 10 Закона о
основама система образовања и васпитања; уверење или
оверену фотокопију уверења о држављанству Републике
Србије (не старије од шест месеци); кратку биографију
кандидата. Докази о испуњености услова под тачкама 1
и 4 подносе се уз пријаву на конкурс, а доказ из тачке 2
пре закључења уговора о раду. Доказ из тачке 3 прибавља
школа по службеној дужности. Рок за пријављивање је
осам дана од дана објављивања конкурса. Пријаве доставити на адресу школе: Средња стручна школа „Др Радивој
Увалић“, 21400 Бачка Паланка, Трг братства и јединства
23. Неће се разматрати пријаве које су непотпуне, пријаве
уз које нису приложени докази који се траже конкурсом,
као и пријаве оних кандидата који не испуњавају услове
у погледу врсте и степена стручне спреме. Кандидатима
који нису изабрани неће се враћати документација коју су
приложили уз пријаву.

Наставник математике

са 11,11% радног времена, на одређено време до
краја школске 2015/16. године

УСЛОВИ: врста стручне спреме на основу Правилника о
степену и врсти образовања наставника из општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним
школама („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр.8/2015).
У радни однос може да буде примљено лице под условом: да има одговарајуће образовање у складу са чл. 8
став 2 и став 4 и чл.121 став 10 Закона о основама система образовања и васпитања, да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима,
да није осуђивано правоснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања, да има држављанство
Републике Србије, да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву у којој треба тачно назначити за које радно место кандидат конкурише, потребно
је доставити: оверену фотокопију дипломе одговарајућег
степена и врсте стручне спреме као и доказе о испуњености услова из чл.8 став 2 и 4 или чл.121 став 10 Закона о
основама система образовања и васпитања; уверење или
оверену фотокопију уверења о држављанству Републике
Србије (не старије од шест месеци), кратку биографију
кандидата. Докази о испуњености услова под тачкама 1
и 4 подносе се уз пријаву на конкурс, а доказ из тачке 2
пре закључења уговора о раду. Доказ из тачке 3 прибавља
школа по службеној дужности. Рок за пријављивање је
осам дана од дана објављивања конкурса. Пријаве доставити на адресу школе: Средња стручна школа „Др Радивој
Увалић“, 21400 Бачка Паланка, Трг братства и јединства
23. Неће се разматрати пријаве које су непотпуне, пријаве
уз које нису приложени докази који се траже конкурсом,
као и пријаве оних кандидата који не испуњавају услове
у погледу врсте и степена стручне спреме. Кандидатима
који нису изабрани неће се враћати документација коју су
приложили уз пријаву.
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ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧИХ НАУКА

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

Наставник у звање доцента за ужу
област Метрологија, квалитет, прибори и
еколошко инжењерски аспекти
на одређено време пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, струке инжењерства
заштите животне средине, услови прописани чланом 64
Закона о високом образовању и општим актима Универзитета у Новом Саду, односно Факултета техничких наука. Приложити пријаву за избор у звање и пријем у радни
однос (навести звање, прецизан назив уже области и датум
објављивања конкурса) и доказе о испуњености услова
конкурса: краћу биографију, оверене фотокопије диплома и додатка дипломи, оригинални доказ о држављанству
(не старији од шест месеци), оригинални извод из матичне књиге рођених, уверење суда да против кандидата
није донето решење о спровођењу истраге, није подигнута оптужница или поднет оптужни предлог за кривична
дела за која се гоњење предузима по службеној дужности (свим дипломама стеченим у иностранству потребно је
приложити и доказ о нострификацији), списак објављених
научних радова, књиге и саме радове. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве
слати на адресу: Факултет техничих наука, Трг Доситеја
Обрадовића 6, 21000 Нови Сад. Комисија ће разматрати
само благовремене и потпуне пријаве.

Сарадник у звање асистентa за ужу област
Математика
на одређено време три године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, природно-математичке струке, услови прописани чланом 72 Закона о високом образовању и општим актима Факултета техничких
наука. Приложити пријаву за избор у звање и пријем у
радни однос (навести звање, прецизан назив уже области
и датум објављивања конкурса) и доказе о испуњености
услова конкурса: краћу биографију, оверене фотокопије диплома и додатка дипломи, оригинални доказ о
држављанству (не старији од шест месеци), оригинални
извод из матичне књиге рођених, уверење суда да против кандидата није донето решење о спровођењу истраге,
није подигнута оптужница или поднет оптужни предлог за
кривична дела за која се гоњење предузима по службеној дужности (свим дипломама стеченим у иностранству
потребно је приложити и доказ о нострификацији), списак
објављених научних радова, књиге и саме радове. Рок за
пријављивање је седам дана од дана објављивања конкурса. Пријаве слати на адресу: Факултет техничих наука,
Трг Доситеја Обрадовића 6, 21000 Нови Сад. Комисија ће
разматрати само благовремене и потпуне пријаве.

Сарадник у звање сарадника у настави
за ужу област Квалитет, ефективност и
логистика
на одређено време годину дана

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, природно-математичке струке, услови прописани чланом 71 Закона о високом образовању и општим актима Факултета техничких
наука. Приложити пријаву за избор у звање и пријем у
радни однос (навести звање, прецизан назив уже области
и датум објављивања конкурса) и доказе о испуњености
услова конкурса: краћу биографију, оверене фотокопије диплома и додатка дипломи, оригинални доказ о
Бесплатна публикација о запошљавању

држављанству (не старији од шест месеци), оригинални
извод из матичне књиге рођених, уверење суда да против кандидата није донето решење о спровођењу истраге,
није подигнута оптужница или поднет оптужни предлог за
кривична дела за која се гоњење предузима по службеној дужности (свим дипломама стеченим у иностранству
потребно је приложити и доказ о нострификацији), списак
објављених научних радова, књиге и саме радове. Рок за
пријављивање је седам дана од дана објављивања конкурса. Пријаве слати на адресу: Факултет техничих наука,
Трг Доситеја Обрадовића 6, 21000 Нови Сад. Комисија ће
разматрати само благовремене и потпуне пријаве.

Сарадник у звање сарадника у настави
за ужу област Графичко инжењерство и
дизајн
на одређено време годину дана

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, природно-математичке струке, услови прописани чланом 71 Закона о високом образовању и општим актима Факултета техничких
наука. Приложити пријаву за избор у звање и пријем у
радни однос (навести звање, прецизан назив уже области
и датум објављивања конкурса) и доказе о испуњености
услова конкурса: краћу биографију, оверене фотокопије диплома и додатка дипломи, оригинални доказ о
држављанству (не старији од шест месеци), оригинални
извод из матичне књиге рођених, уверење суда да против кандидата није донето решење о спровођењу истраге,
није подигнута оптужница или поднет оптужни предлог за
кривична дела за која се гоњење предузима по службеној дужности (свим дипломама стеченим у иностранству
потребно је приложити и доказ о нострификацији), списак
објављених научних радова, књиге и саме радове. Рок за
пријављивање је седам дана од дана објављивања конкурса. Пријаве слати на адресу: Факултет техничих наука,
Трг Доситеја Обрадовића 6, 21000 Нови Сад. Комисија ће
разматрати само благовремене и потпуне пријаве.

Сарадник у звање сарадника у настави за
ужу област Математика
на одређено време од годину дана
3 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, природно-математичке струке, услови прописани чланом 71 Закона о високом образовању и општим актима Факултета техничких
наука. Приложити пријаву за избор у звање и пријем у
радни однос (навести звање, прецизан назив уже области
и датум објављивања конкурса) и доказе о испуњености
услова конкурса: краћу биографију, оверене фотокопије диплома и додатка дипломи, оригинални доказ о
држављанству (не старији од шест месеци), оригинални
извод из матичне књиге рођених, уверење суда да против кандидата није донето решење о спровођењу истраге,
није подигнута оптужница или поднет оптужни предлог за
кривична дела за која се гоњење предузима по службеној дужности (свим дипломама стеченим у иностранству
потребно је приложити и доказ о нострификацији), списак
објављених научних радова, књиге и саме радове. Рок за
пријављивање је седам дана од дана објављивања конкурса. Пријаве слати на адресу: Факултет техничих наука,
Трг Доситеја Обрадовића 6, 21000 Нови Сад. Комисија ће
разматрати само благовремене и потпуне пријаве.
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ПОЖ АРЕВАЦ
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„МАЈСКИ ЦВЕТ”

12220 Велико Градиште, Бошка Вребалова 1
тел. 012/7662-633

11420 Смедеревска Паланка, Змај Јовина 27
тел. 026/313-060

Васпитач приправник

Професор разредне наставе, за предмет
српски језик (I циклус)

на одређено време

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће образовање
прописано чланом 8 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011,
55/2013, 35/2015 - аутентично тумачење и 68/2015); да
има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у
току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова; да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом; да није осуђиван
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл.
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања; да има држављанство Републике Србије и да
зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз
пријаву је потребно приложити: извод из матичне књиге
рођених (оверена фотокопија), уверење о држављанству
Републике Србије (не старије од 6 месеци, (оверена фотокопија) и диплому о завршеној школи - факултету (оверена фотокопија). Рок за пријаву кандидата: осам дана од
дана објављивања.

на одређено време до 30.06.2016. године, за 28%
радног времена

Професор разредне наставе, за предмет
математика (I циклус)

на одређено време до 30.06.2016. године, за 28%
радног времена

Психолог, предмет: Основне животне
вештине (I циклус)

на одређено време до 30.06.2016. године, за 7,6%
радног времена

Професор српског језика (II, III циклус)

на одређено време до 30.06.2016. године, за 30%
радног времена

Професор математике (II, III циклус)

на одређено време до 30.06.2016. године, за 39,30%
радног времена

Професор енглеског језика
(I, II, III циклус)

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„МАЈСКИ ЦВЕТ”

на одређено време до 30.06.2016. године, за 25,30%
радног времена

Васпитач

Наставник или стручни сарадник основне
школе, предмет: Предузетништво
(II, III циклус)

12220 Велико Градиште, Бошка Вребалова 1
тел. 012/7662-633

на одређено време до повратка раднице са
породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге
детета

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће образовање
прописано чланом 8 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011,
55/2013, 35/2015 - аутентично тумачење и 68/2015); да
има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у
току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова; да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом; да није осуђиван
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл.
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања; да има држављанство Републике Србије и
зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз
пријаву је потребно приложити: извод из матичне књиге
рођених (оверена фотокопија), уверење о држављанству
Републике Србије (не старије од 6 месеци, оверена фотокопија) и диплому о завршеној школи - факултету (оверена фотокопија). Рок за пријаву кандидата: осам дана од
дана објављивања.

Посао се не чека,
посао се тражи
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на одређено време до 30.06.2016. године, за 7,10%
радног времена

Професор информатике и рачунарства,
предмет: Дигитална писменост
(I, II, III циклус)

на одређено време до 30.06.2016. године, за 15,3%
радног времена

Професор физике (II, III циклус)

на одређено време до 30.06.2016. године, за 9,40%
радног времена

Професор хемије (II, III циклус)

на одређено време до 30.06.2016. године, за 9,40%
радног времена

Професор грађанског васпитања и стручни
сарадник основне школе, предмет:
Одговорно живљење у грађанском друштву
(II, III циклус)
на одређено време до 30.06.2016. године, за 16,60 %
радног времена

Професор биологије, хемије, физике,
предмет: Примењене науке (III циклус)

на одређено време до 30.06.2016. године, за 6,90%
радног времена

Професор историје (II, III циклус)

на одређено време до 30.06.2016. године, за 9,40%
радног времена
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Наука и образовање

Професор географије (II, III циклус)

на одређено време до 30.06.2016. године, за 9,40%
радног времена

Професор биологије (II, III циклус)

на одређено време до 30.06.2016. године, за 9,50%
радног времена

Андрагошки асистент (I, II, III циклус)
на одређено време до краја школске године

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове:
да поседују стручну спрему у складу са чланом 8 Закона о
основама система образовања и васпитања и у складу са
Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи; да испуњавају услове
за пријем у радни однос у складу са чланом 120 Закона о
основама система образовања и васпитања; да имају савладан Интегрални програм обуке за остваривање програма основног образовање одраслих, у складу са Правилником о врсти образовања наставника који остварују програм
образовања одраслих, модул I и II. Рок за пријављивање
на конкурс је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Уз
пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: доказ о
поседовању држављанства Републике Србије (уверење о
држављанству или извод из матичне књиге рођених), оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми. Ближе информације о конкурсу могу се добити код
секретара школе и путем телефона: 026/313-060.
СОМБОР
ДОМ ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ
„МИРОСЛАВ АНТИЋ МИКА“

25000 Сомбор, Радоја Домановића 98
тел. 025/450-743

Директор

на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: За директора дома за смештај корисника може
бити именован држављанин Републике Србије који је
стекао високо образовање на студијама другог степена
(мастер академске студије, специјалистичке академске
студије, специјалистичке струковне студије), односно на
основним студијама у трајању од најмање четири године
и одговарајући академски, односно стручни назив утврђен
у области правних, психолошких, педагошких и андрагошких наука, специјалне едукације и рехабилитације, социолошких, политичких, економских или медицинских наука
и има најмање пет година радног искуства у струци. Кандидат подноси следећу документацију: извод из матичне
књиге рођених, уверење о држављанству, очитану личну карту или фотокопију, уколико не постоји могућност
очитавања, уверење о стеченој стручној спреми, оверену
фотокопију дипломе, потврду о радном искуству у струци,
програм рада за мандатни период који разматра Управни
одбор у поступку давања мишљења за именовање директора, уверење да кандидат није кажњаван за дела која га
чине неподобним за обављање послова и задатака у установи, односно да није кажњаван за кривична дела против
живота и тела, против слободе и права човека и грађана, против права по основу рада, против части и угледа,
против полне слободе, против брака и породице, против
службене дужности, као и против уставног уређења и безбедности Републике Србије. Документација која се прилаже не сме бити старија од 6 месеци. Изабрани кандидат
доставиће лекарско уверење. Пријаве се достављају у
року од 15 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве
Бесплатна публикација о запошљавању

слати у затвореној коверти, на адресу установе, са назнаком: „За конкурс за именовање директора - не отварај“, уз
навођење имена и презимена кандидата и адресе становања, а Управни одбор установе исте ће размотрити у року
од 15 дана од дана завршетка конкурса. Директора именује Влада АП Војводине, на основу спроведеног конкурса,
а по прибављеном мишљењу Управног одбора, на мандатни период од четири године. Неблаговремене и непотпуне
пријаве се неће разматрати.
ОСНОВНА ШКОЛА
„НИКОЛА ВУКИЋЕВИЋ“

25000 Сомбор, Вељка Петровића 4
тел. 025/412-630

Наставник биологије

на одређено време до повратка запослене на рад

Наставник географије

на одређено време до повратка запослене на рад

Наставник енглеског језика

у нижим разредима од 1. до 4., на одређено време до
повратка запослене на рад

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: 1.
одговарајуће образовање - високо образовање у складу са
чл. 8 Закона о основама система образовања и васпитања:
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. 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; одговарајуће образовање мора бити у складу са Правилником о врсти стручне
спреме наставника и стручних сарадника у основној школи; 2. да има одговарајућу психичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима. 3. да није осуђиван
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл.
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања; 4 да има држављанство Републике Србије. 5.
да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
Услови из тачке 1. доказују се приликом пријема у радни
однос и проверавају се у току рада. Докази о испуњености
услова из тачака 1, 4 и 5 подносе се уз пријаву на конкурс,
а из тачке 2 пре закључења уговора о раду. Доказ из тачке 3 прибавља установа. Уз пријаву на конкурс кандидати
треба да приложе: уверење о држављанству, диплому о
стеченој стручној спреми, односно оверену копију дипломе. Проверу психофизичких способности за рад са ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања.
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања.
Пријаве слати на адресу школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ У СОМБОРУ
25000 Сомбор, Подгоричка 4
тел. 025/412-030

Асистент за ужу научну област Методика
наставе ликовне културе
на одређено време од три године

УСЛОВИ: кандидат мора бити студент докторских студија
- студијски програм доктор методике наставе (са оријентацијом ка ужој научној области); студент докторских студија
- студијски програм доктор наука о уметности (докторска
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дисертација усмерена ка ужој научној области); магистар
наука коме је прихваћена тема докторске дисертације из
уже научне области. Кандидати морају претходне нивое
студија завршити са укупном просечном оценом најмање
8, те испуњавати услове за избор у звање асистента који
су прописани Законом о високом образовању, Статутом
и општим актима Универзитета у Новом Саду и Статутом и општим актима Педагошког факултета у Сомбору.
Кандидат уз пријаву подноси: оверену копију основних,
магистарских/мастер студија, уверење да је студент одговарајућих докторских студија или потврду да је прихваћена тема докторске дисертације, кратку биографију, библиографију објављених радова и саме радове, оригинал
извода из матичне књиге рођених, уверења о држављанству, уверења да није осуђиван и лекарског уверења.
Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања у
публикацији „Послови“. Пријаве са документацијом достављају се на адресу Факултета. Поступак избора у звање
и заснивање радног односа спроводи се у складу са одредбама Закона о високом образовању, одредбама Статута
и општих аката Универзитета у Новом Саду и Статута и
општих аката Факултета.

против полне слободе, фалсификовања јавне исправе
коју издаје високошколска установа или примања мита у
обављању послова у високошколској установи. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће узимати у обзир.

УЖИЦЕ
ТЕХНИЧКА ШКОЛА

31210 Пожега, Вука Караџића 6
тел. 031/714-134

Наставник италијанског језика

са 28% радног времена, на одређено време ради
замене одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: На конкурс се могу пријавити кандидати који
поред општих услова предвиђених законом испуњавају
и посебне услове прописане одредбама члана 8 и члана
120 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручној школи („Сл. гласник
РС - Просветни гласник“, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96,
7/98, 3/99, 6/01, 3/03, 8/03, 11/04, 5/05, 6/05, 2/07, 4/07,
7/08, 11/08, 8/11, 9/13). Уз пријаву на конкурс приложити:
диплому о стеченом одговарајућем образовању, потврду
о образовању из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина, уверење о држављанству, извод из матичне
књиге рођених. Документација се доставља у овереним
фотокопијама и иста се не враћа кандидатима. Доказ о
испуњености услова о психичкој, физичкој и здравственој
способности подноси се пре закључивања уговора о раду.
Уверење о неосуђиваности прибавља школа по службеној
дужности. Неблаговремене пријаве, пријаве без доказа о
испуњености свих услова конкурса, као и пријаве са неовереном документацијом, неће се разматрати.
УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ

31000 Ужице, Трг Светог Саве 36
тел. 031/521-952

Наставник у звању редовног професора за
ужу научну област Педагогија
УСЛОВИ: стечен научни назив доктора дидактичко-методичких наука или доктора педагошких наука (VIII степен).
Пријаве са потпуном документацијом се подносе на адресу, у року од 15 дана од дана објављивања огласа. Кандидати поред општих услова прописаних Законом о високом
образовању и Статутом Учитељског факултета у Ужицу,
морају поднети доказ о неосуђиваности за кривично дело

56

| Број 639 | 16.09.2015.

Посао се не чека,
посао се тражи
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

ПИТАЛИ СТЕ НАС...
Телефон: 011/29 29 509
Адреса: Послови - Национална служба
за запошљавање
Дечанска 8/3, 11000 Београд
e-mail: novine@nsz.gov.rs
aleksandra.bacevic@nsz.gov.rs

ШТА ЈЕ ПРЕПОРУКА?
Препорука је незаобилазан елемент при запошљавању, односно при промени радног места. Основна сврха препоруке је да потврди вештине, искуства
и звање које сте навели у CV-у и пропратном писму.
Такође, детаљније представља ваше личне карактеристике на основу којих ће послодавац бити у стању
да процени да ли ћете се уклопити у нови амбијент.
Препоруке даје особа која је са вама пословно
сарађивала. Вредност препоруке зависи од нивоа на
коме се налази особа која вас препоручује. Највреднија препорука је од највишег менаџмента - од директора фирме. Уколико не можете добити препоруку
од директора, било би пожељно да добијете препоруку од неке особе која је на послу била на позицији која
је хијерархијски изнад ваше (шеф, директор сектора,
начелник одељења). Уколико немате радног искуства,
препоруку можете добити од професора са факултета
или вође курса који сте похађали.
Препорука би требало да садржи:
• назив фирме,
• позицију на којој сте се налазили,
• дужности које сте обављали,
• унапређења,
• специјалне пројекте,
• резултате и успехе,
• опис стила рада,
• област експертизе,
• професионално усавршавање,
• личну препоруку за жељену позицију.
Структура
У првом пасусу треба нагласити колико дуго и у
ком својству познајете особу којој пишете препоруку
и навести период у коме је особа радила у вашем предузећу. У неколико кратких реченица опишите фирму, чиме се бави, ко су клијенти, колико дуго постоји
на тржишту, а затим опишите задатке и дужности
које је особа обављала у вашој фирми. Закључите
пасус стратешком реченицом којом ћете дефинисати
пословни профил радника.
У другом пасусу детаљно опишите функције,
дужности, успехе, унапређења, учешће у специјалним пројектима које је особа имала у фирми.
Трећи пасус је генерална карактеризација особе
за коју дајете препоруку. Опишите како се понашала
на радном месту, како је било сарађивати са њом, да
ли је особа била одговорна, учтива, пословна, професионална..... Пасус закључите директном препору-

Бесплатна публикација о запошљавању

ком, да је кандидат способан да обавља посао за који
је конкурисао.
У четвртом пасусу, који није обавезан, можете
навести разлог због чега сте прекинули пословну сарадњу са дотичном особом.
Обавезно се потпишите.
Пример пословне препоруке
Подравка д.о.о.
Симина 18

Београд, 02.06.2013.

Поштовани,
Господин Марко Марковић је био запослен у „Подравци“ од децембра 2000. до јуна 2003. године. Док је
радио у нашој фирми био сам му надређени руководилац и континуирано сам пратио његов рад. Почео је
као представник продаје за подручје Београда. Убрзо
је напредовао на позицију водитеља програма дечије
хране, да би доспео на позицију заменика финансијског директора. Последња дужност коју је вршио је
била најодговорнија. Успешно обављање овог посла је
захтевало широка теоријска и практична знања која је
требало примењивати брзо и одговорно.
Радећи као заменик финансијског директора, Марковић је обављао административне и рачуноводствене послове. Његов рад на овој позицији
је умногоме допринео успешном раду и развоју овог
одељења.
Нарочито бих истакао његов успех у реорганизацији финансијског сектора, која је допринела смањењу
трошкова за 14%.
Марко Марковић је флексибилан менаџер са отвореним и комуникативним стилом. Веома успешно је
остварио сарадњу са свим радницима у фирми, као и
са нашим пословним партнерима. Он је радна, вредна
и пожртвована особа. Професионалност и експедитивност су његови најјачи адути. Стога га искрено препоручујем за позицију у Вашем предузећу. Сигуран
сам да ће Марковић пружити знатан допринос развоју
Вашег предузећа.
Услед реорганизације у нашој фирми били
смо принуђени да смањимо број запослених, тако да
је Марковић као технолошки вишак остао без посла.
С поштовањем,
Јован Јовановић, генерални директор
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АКТУЕЛНО Сајам запошљавања у Жагубици

ЈАВНИ РАДОВИ У ФОКУСУ

С

Дванаест послодаваца понудило 148 слободних радних места, махом на
спровођењу јавних радова

ајам запошљавања у Жагубици, други сајам у организацији Филијале Пожаревац НСЗ од почетка ове године, одржан је крајем протекле недеље, у просторијама Културно-просветног центра „Јован Шербановић“.
Учествовало је 12 послодаваца из општина Жагубица и Петровац на Млави, а понуђено је 148 слободних радних места.
Већином су на сајму били послодавци којима је одобрена реализација програма јавних радова, према јавним позивима
који су расписани у оквиру програма суфинансирања локалних акционих планова за 2015. годину.
Сајму је присуствовао и директор Националне службе
за запошљавање Зоран Мартиновић, који је изразио задовољство што једна овако мала општина попут Жагубице,
која спада у ред девастираних општина у Републици Србији,
издваја знатна средства из сопственог буџета за спровођење
мера активне политике запошљавања.
За суфинансирање програма и мера активне политике
запошљавања општина Жагубица је издвојила 5 милиона
динара, док су средства Републике Србије издвојена у истом
износу. Општина Петровац на Млави је за суфинансирање
програма и мера активне политике запошљавања издвојила
милион динара, а на републичком нивоу издвојено је 827.000
динара. Обе општине су се определиле за спровођење јавних

радова на којима се ангажују незапослена лица и незапослене особе са инвалидитетом.
Поред директора Националне службе за запошљавање
Зорана Мартиновића, манифестацији су присуствовали заменик председника општине Жагубица Љубиша Јовкић,
помоћник председника општине Петровац на Млави Саша
Живојиновић и директорка Филијале Пожаревац НСЗ Соња
Мирић.
С. М.

У посети предузећу „Конфекција МС“
из Бајине Баште

ПОСАО ЗА 20 ШИВАЧА
Успешно породично предузеће је у сарадњи
са НСЗ обучило и запослило 13 шивача и
ангажовало још седам незапослених са
евиденције, међу којима је и једна особа са
инвалидитетом

„Конфекција МС“ Бајина Башта, са којом ужичка филијала Националне службе за запошљавање има дугогодишњу
сарадњу, успешно је реализовала програм обуке за 13 шивача, који ће у овом предузећу остати у радном односу. Поред
тога, у овој породичној фирми запослено је још 7 особа, међу
којима и једна особа са инвалидитетом.
„Национална служба за запошљавање је препознала рад
породице Симић и пружила подршку за реализацију програма обуке радника који су данас добили и уговоре о раду.
Наш циљ и јесте подршка добрим и успешним послодавцима
који утичу на повећање запошљивости у локалним срединама“, изјавила је приликом доделе уговора о запошљавању за
20 новозапослених у „Конфекцији МС“ директорка ужичке
филијале Националне службе за запошљавање Зорица Милошевић.
Директорка ужичке филијале НСЗ је нагласила да Национална служба активно прати ситуацију на тржишту рада
општине Бајина Башта.
„Ситуација је јако тешка, посебно након проблема у компанији ‚Електроизградња‘. Трудићемо се да учинимо све како
би се што боље амортизовала тешка ситуација која је задесила ову некада најуспешнију компанију у региону“, истакла је
Милошевићева.
„Веома сам задовољан сарадњом са НСЗ и подржавам
њено настојање у поспешивању запошљавања кроз реализа-
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цију бројних мера које спроводи. Дуги низ година користим
програме НСЗ, од субвенције за опремање нових радних места, преко пројекта ‚Отпремнином до посла‘, којим сам 2007.
године преузео 12 радника из текстилне фирме ‚Таратекс‘, па
све до данас, када смо уз успешну реализацију обуке за 13
шивача и запослење још 7 лица повећали број запослених у
нашој компанији. У перспективи планирамо проширење капацитета, у складу са потребама тржишта. Најбитније је да
смо проширењем капацитета производне хале обезбедили
добре услове за рад. Желимо да проширимо производњу и
пласирамо робу и на друга тржишта, а за то ће нам свакако
требати нова радна снага“, истакао је Љубан Симић, власник „Конфекције МС“, успешног бајнобаштанског предузећа
које је почело са радом 2003. године, у закупљеном пословном простору са 4 запослена, а данас је озбиљна фирма, са
изузетно динамичним трендом развоја у области услуга у
текстилној индустрији и 67 радника у сталном радном односу.
Представници Националне службе су се састали са
руководством општине, како би размотрили реализацију
мера активне политике запошљавања на подручју Бајине
Баште - јавних радова за особе са инвалидитетом и остала
незапослена лица, програма самозапошљавања и програма
стручне праксе.
Б. Терзић
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

АКТУЕЛНО У Индустријској зони „Мали Бајмок“ у Суботици отворена фабрика „Сваровски“

УЛАГАЊЕ У БУДУЋНОСТ

Компанија је до сада у Србији инвестирала око 22 милиона евра. Тренутно
су запослена 383 радника, а када почне да ради пуним капацитетом
запошљаваће 550 људи

У

Индустријској зони „Мали Бајмок“ у Суботици свечано
је отворен производни погон компаније „Сваровски“.
„Влада Србије је у ову фабрику уложила 2,75 милиона евра, а то је улагање у нашу будућност, будућност Суботице и свих грађана Србије. По квалитету утрошеног материјала и површини објеката ово је до сада највећа
инвестиција у Србији“, поручио је премијер Александар Вучић, приликом свечаног отварања фабрике.
Компанија „Сваровски“ до сада је у Србији инвестирала
око 22 милиона евра, а премијер Вучић позвао је аустријске
партнере да у Србију доведу још инвеститора и запосле још
људи.
„Влада ће учинити све како би обезбедила најбоље
пословно окружење за инвеститоре. Овде је добро место за
рад и напредак. Све може да се каже о српском народу, али
нико нам не може оспорити нашу гостољубивост“, рекао је
премијер.
За Дејана Јовановића, директора „Сваровског“ у Суботици, отварање нове фабрике је догађај од великог значаја за
компанију.
„Пре неколико година постојала је само идеја о пројекту,
2012. донета је одлука о реализацији, потом је основано предузеће у Србији, а одмах затим потписан уговор са Владом
Србије, који је подразумевао обавезу о инвестирању. Донета
је одлука да се још пре инвестиције започне са производњом,
те је децембра 2013. уследило запошљавање првих радника
и отпочела производња у изнајмљеном простору“, подсетио
је Јовановић.
По речима Тору Нордхајдера, из компаније „Сваровски“, фабрика у Суботици пружа важну логистичку подршку
до седишта у Ватенсу у Аустрији.
„Ова комбинација нам омогућава да пружимо оптималну услугу и специфична решења својим стратешки најважнијим корисницима. Српске власти су биле високопрофесионалне и ангажоване на пружању подршке. Партнерство

Јавни радови у Шапцу

Плодоносна сарадња
Национална служба за запошљавање - Филијала Суботица сарађује са фабриком „Сваровски“ у посредовању у запошљавању радника, кроз разне активности. Ова фирма је
била редован учесник сајмова запошљавања, а саветници
НСЗ континуирано посредују у запошљавању кандидата.
Током 2014. и 2015. године близу 500 кандидата је прошло
процес професионалне селекције у избору кандидата за
поменутог послодавца.
које се развијало током протеклих неколико година створило
је чврсту основу за дугорочну посвећеност“, истакао је Нордхајдер.
Компанија у Суботици тренутно запошљава 383 радника, а према најавама, када фабрика почне да ради пуним капацитетом биће посла за 550 људи.
Е. Сечи Ердман

ПОСАО ЗА 127
ШАПЧАНА

Пријавило се 17 послодаваца, а 15 прошло селекцију
И ове године Филијала Шабац НСЗ је у оквиру мера активне политике запошљавања расписала јавни конкурс за
организовање спровођења јавних радова, на који је конкурисало 17, а селекцију прошло 15 предузећа на територији града Шапца. Укупно ће на јавним радовима бити ангажовано
127 особа из теже запошљивих категорија.
Међу послодавцима су Општа болница Шабац, Дом
здравља Шабац, Саветодавна стручна служба Шабац, Водопривредно предузеће „Сава“ Шабац, Дом здравља Богатић.
Саветодавна стручна служба покренула је јавни рад који
подразумева анализу квалитета земљишта у плављеним
областима на подручју Поцерине, Мачве и Тамнаве, који ће
трајати 3 месеца. За ове намене из државног буџета издвојено је 9 милиона динара.
Јавни радови су мера активне политике запошљавања
која предвиђа одобравање средстава за запошљавање незаБесплатна публикација о запошљавању

послених лица са евиденције НСЗ и подразумева спровођење
активности које предузима послодавац, извођач јавног рада,
а које имају за циљ остварење одређеног друштвеног интереса. Намењени су запошљавању најугроженијих категорија
које се налазе на евиденцији Националне службе за запошљавање.
16.09.2015. | Број 639 |
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АКТУЕЛНО Лазар Стојковић - једно америчко искуство и више идеја

СТВАРНО ЈЕ И ВИРТУЕЛНО

Д

Свако радно место у технолошкој индустрији у просеку креира
још 4,3 друга у привреди. Страни инвестициони фондови отимају
најперспективније нове српске стартапове

о јануара ове године Лазар
Стојковић је радио на UC
Berkeley School of Information
на позицији асистента Мортена Хансена, једног од најистакнутијих
професора менаџмента у свету. У марту
се, међутим, одлучује да напусти академску каријеру и заузима позицију
главног дизајнера производа у једном
новом стартапу у Сан Франциску. Поред тога, саговорник „Новог магазина“
није изгубио везе са Србијом, напротив,
тренутно као ментор у београдском
ИЦТ Хабу, али и на друге начине, помаже развој стартап компанија и повезивање наше технолошке заједнице са
Силицијумском долином.
- Маја ове године, моји пријатељи
из „500 Startups“, другог најбољег стартап акцелератора у свету, посетили су
звездарски ИЦТ Хаб. Осим предавања
које су одржали стартапима у Београду
и Новом Саду, њих тројица су том приликом одлучили да „500 Startups“ инвестира у „Трак трек“ (TruckTrack) Вука
Николића. Касније се један од њих одлучио и да купи стан у Београду, јер се
потпуно заљубио у атмосферу српске
престонице. То су директне стране инвестиције, а не политички маркетинг.
Што се повратне спреге између технолошке дијаспоре и Србије тиче, не бих се
сложио да она уопште не постоји, већ је
само у складу са општим привредним
окружењем у земљи.
Каква је на основу вашег искуства та пословна клима?
У Србији нема прописа који би
потпомогли даљи развој технолошке
индустрије. На пример, Србија још увек
нема правни еквивалент „safe harbor“
ставки из америчког Дигитал миленијум копирајт акта, који је на снази
још од 1998. године, а представља законски механизам заштите за креаторе дигиталних производа од покушаја
других да злоупотребе њихове мобилне
апликације.
Са друге стране, има много прописа који спречавају било какав напредак у одређеним областима, у чему
убедљиво предњачи НБС. Мој омиљени пример је забрана НБС да домаћа
правна лица имају било какве везе са
биткоином. Дотична технолошка иновација почиње полако да мења комплетан досадашњи финансијски систем. Са
инвестицијама од близу 360 милиона
долара, само од почетка ове године
представља убедљиво најбржерастућу
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Цео развојни тим
веома успешног
стартапа „Фрејм“ из
Силицијумске долине
налази се у Нишу, јер је
одатле његов оснивач
Никола Божиновић
технолошку област у свету када је реч о
инвестирању у стартапове. Наравно, од
тога ни динар неће завршити у Србији.
Последице?
Захваљујући пословању које није
везано за физичку локацију, свако
има слободу да било када измести
свој бизнис где год пожели, а са њим
и комплетне пореске и друге приходе.
И људи то и раде. Чим се појаве било
какви приходи, готово сви који имају
везе са технологијом - од фриленсера
до предузетника - Србији се захвале на
сарадњи. Убрзо након што се бизнис измести из Србије, схвате да ни они не морају да буду ту. Најалармантнија ствар
је што се уопште не ради о обичним инжењерима, већ о предузетницима који
покрећу нове послове, стварају вредност, отварају нова радна места. Свако
радно место у технолошкој индустрији
у просеку креира још 4,3 друга радна
места у привреди, а свако радно место
у производњи само 1,4 друга места.
Дакле, повратне спреге нема,
јер се они не враћају у Србију?
Уместо тога, људи се одлучују за
нешто друго: оснивају компаније тамо
где је пословна клима добра, а онда
Србију користе као неку врсту домаће
аутсорсинг дестинације. Однос цена квалитет ту је заиста одличан. На пример, за годишњу плату једног доброг
софтверског инжењера у Сан Франциску у Београду се може запослити
цео тим. Наравно, америчке компаније
које су основали наши људи користе то
као тајно оружје, па се, на пример, цео
развојни тим веома успешног стартапа
„Фрејм“ из Силицијумске долине налази у Нишу, јер је одатле његов оснивач
Никола Божиновић, који већ готово
20 година живи у Америци.
Познајем неколицину људи који
су потрошили буквално милионе до-
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лара на аутсорсинг у Србији током последњих десетак година. Они би врло
радо инвестирали у српске стартапове, али је понуда још увек јако танка,
пословна клима никоме не улива поверење, а стартап еко-систем је у раној
фази развоја.
Стартап еко-систем. Шта под
тим подразумевате?
Прво - коначан престанак маштања
о реиндустријализацији коју ће донети
неки крупни инвеститори из иностранства. Друго - препознавање ресурса
којима располажемо, дакле, паметних
младих људи који се баве технологијом,
с једне стране, и пружање тим људима
најбољих услова за живот и рад, са друге, уместо да им се и једно и друго на
сваком кораку отежава.
На пример, шта би се десило када
бисмо у Новом Саду уместо бројних постојећих фирми које се баве аутсорсинг
услугама имали стотинак компанија
фокусираних на производе као што је
„Ејпикс“? Имали бисмо око 15.000 нових радних места, веома богату престоницу Покрајине, висок раст животног
стандарда у том делу земље и много
наплаћеног пореза.
Та прилика неће трајати вечито.
Страни инвестициони фондови буквално отимају најперспективније нове
српске стартапове. Бугарски „Елевен“
располаже са десетак милиона евра
капитала, махом из европских фондова. У окружењу које им не нуди баш
ништа осим проблема, тридесетак најзанимљивијих српских стартапова продало је своје власничке уделе „Елевену“
уз обавезу пресељења у Софију, руку на
срце, углавном привременог. Ко зна колико ће нових компанија, које би могле
да буду нови Нордеуси, Србија због тога
изгубити у корист свог источног суседа?

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

АКТУЕЛНО У Кикинди расписан јавни позив за самозапошљавање

ПРИЛИКА ЗА ПРЕДУЗЕТНЕ

Општина Кикинда за програм самозапошљавања издвојила 4 милиона динара.
Јавни позив отворен до 15. новембра

Н

ационална служба за запошљавање и Општина Кикинда расписале су јавни позив незапосленима за доделу субвенција за самозапошљавање у овој години, за шта је ова општина издвојила укупно четири милиона динара.
Субвенција за самозапошљавање намењена је незапосленима који се воде на евиденцији Националне службе за
запошљавање на територији општине Кикинда и имају завршену обуку за започињање сопственог посла. Субвенција
за самозапошљавање додељује се у једнократном износу од 160 хиљада динара ради оснивања радње, задруге или другог облика предузетништва, као и оснивања привредног друштва, уколико оснивач заснива у њему радни однос. Незапослени који
оствари право на субвенцију за самозапошљавање у обавези је да обавља регистровану делатност најмање дванаест месеци.
Право на субвенцију може се остварити и удруживањем више незапослених, оснивањем привредног друштва ради самозапошљавања. Уколико се више незапослених удружи, у складу са законом, свако лице појединачно подноси захтев за
самозапошљавање и остваривање права на субвенцију од 160 хиљада динара.
Табела са списком делатности које се не субвенционишу, као и све додатне информације, могу се добити у општини и
Националној служби за запошљавање. У случају да расположива средства издвојена за ову намену не буду утрошена, јавни
позив је отворен најкасније до 15. новембра.

Пројекат „Нови послови за младе у
ИКТ сектору“ у Крагујевцу

ОДГОВОР НА ПРОБЛЕМ
НЕЗАПОСЛЕНОСТИ МЛАДИХ
Млади би требало да стекну специјализована
информатичка знања, како би се превазишао јаз
између знања и вештина које поседују и потреба и
захтева ИКТ компанија

Јавни радови у Крушевцу

НОВИ РАДНИЦИ
УЛЕПШАВАЈУ ГРАД
Јавно комунално предузеће
„Крушевац“ ангажовало 43
лица кроз јавне радове

З

бог ширења обима посла и мањка радника, насталог
услед одласка великог броја запослених у пензију и
немогућности ангажовања нових радника због забране запошљавања у јавним предузећима, Јавно комунално предузеће „Крушевац“ је преко Националне службе за
запошљавање запослило 43 лица са евиденције незапослених на привременим и повременим пословима.
Радници ће бити ангажовани на јавним радовима на основу конкурса који је расписала Филијала Крушевац Националне службе за запошљавање.
„Пројектом је предвиђено уређење дивљих депонија и
зелених површина у граду, а радови ће трајати три месеца“,
навео је директор ЈКП Бобан Костић и најавио да ће наредног месеца Јавно комунално предузеће „Крушевац“ учествовати и на конкурсу за јавне радове који расписује град.
Бесплатна публикација о запошљавању

„Нови послови за младе у ИКТ сектору“ назив је пројекта који ће у наредном периоду, уз финансијску подршку Министарства омладине и спорта, реализовати крагујевачки
Развојни бизнис центар, у партнерству са удружењем ИКТ
кластер централне Србије. Циљ пројекта је унапређење запослености младих на територији града Крагујевца.
Пројекат „Нови послови за младе у ИКТ сектору“, чија
је реализација започета 1. августа ове године, представља
одговор на проблем незапослености младих у Крагујевцу и
на исказану потребу за запошљавањем стручног кадра у области информационо-комуникационих технологија.
Према речима Немање Јовичића из крагујевачког Развојног бизнис центра, млади би кроз овај пројекат требало
да стекну специјализована информатичка знања, како би се
превазишао јаз између знања и вештина које поседују и потреба и захтева послодаваца, односно ИКТ компанија.
Помоћник градоначелника Крагујевца Обрад Турковић тврди да је незапосленост највећи проблем младих, о
чему, како наводи, сведочи податак да 24 одсто младих до 30
година старости нема посао.
Пројекат који ће трајати до краја фебруара наредне године намењен је младим незапосленим лицима, старости од
18 до 30 година.
16.09.2015. | Број 639 |

61

ГОРЕ-ДОЛЕ Обама наложио фирмама да плате боловање
радницима

КАКО ЗАРАДИТИ И НА БОЛОВАЊУ
Око 44 милиона радника из приватног сектора, односно
40 одсто укупне радне снаге у приватном сектору, нема
могућност плаћеног боловања

П

редседник САД Барак Обама
донео је декрет којим се компанијама које имају уговоре
са државом налаже да запосленима који одсуствују с посла због
здравствених проблема плате боловање седам дана годишње. Декрет, који
ће ступити на снагу 2017., омогућиће
да око 300.000 радника под државним
уговорима заради један сат боловања
на сваких 30 одрађених сати, а послодавци ће, ако то желе, моћи да одобре и
плаћено боловање у дужем трајању од
седам дана годишње, преноси „Ројтерс“.

Обама је у јануару донео меморандум којим се влади налаже да одобри
до шест недеља плаћеног боловања за
рођење или усвајање детета и сличне
сврхе за које је потребно одсуство с посла. Председник САД, такође, врши притисак на Конгрес да усвоји закон који
би државним радницима омогућио
шест додатних недеља плаћеног породиљског одсуства. Позвао је Конгрес
да изгласа закон о заштити породице,
који би захтевао од свих компанија које
имају више од 15 запослених да радницима омогуће седам дана плаћеног

боловања годишње. Према подацима
Беле куће, око 44 милиона радника из
приватног сектора, односно 40 одсто
укупне радне снаге у приватном сектору, нема могућност плаћеног боловања.

На основу анализа спроведених у
последњих 20 година

ФИНОЋА НИЈЕ НА ЦЕНИ

Французи спремни да се одрекну 35-часовне
радне недеље

ЛЕД БОЉИ
ОД БАНКРОТА

Већина запослених у Француској, 64 одсто, спремна је
да се одрекне 35-часовне радне недеље како би се избегао
банкрот њихових предузећа, али не прихватају могућност
смањења плате, показала је студија глобалне истраживачке
компаније „Ипсос“.
Истраживање открива и да би 59 одсто испитаника добровољно пристало на замрзавање плате како би се избегао
крах фирме, а 54 одсто спремно је на делимичну незапосленост у одређеном периоду, преноси француски лист „Фигаро“.
Само 32 одсто анкетираних прихватило би смањење плате.
Резултати анкете одражавају страх од губитка посла, у контексту економске кризе у земљи, са стопом незапослености
која је прешла праг од 10 одсто радно способног становништва. Чак 61 одсто анкетираних сматра да ће се у својој каријери суочити с незапосленошћу бар у неком периоду. Четвртина оцењује да ће се то десити ускоро.

З

апослени који су на радном месту пријатељски расположени према колективу зарађују мање од осталих
колега, показало је неколико америчких студија. Осим
тога, ређе их предлажу за одговорне функције, наводи
се у студији три америчка универзитета - Нотр Дам, Корнел
и Вестерн Онтарио, на основу анализа спроведених у последњих 20 година и преко 10.000 анкетираних запослених
разних професија и старости.
Амбициозни мушкарци који на радном месту показују
дозу дрскости зарађају у просеку 18 одсто већу плату или
9.772 долара више на годишњем нивоу од осталих љубазнијих колега. Грубље жене зарађују у просеку пет одсто већу
плату од својих финијих колегиница, односно 1.828 долара
више на годишњем нивоу. У студији се наводи да се кооперативни и љубазни сарадници сматрају мање погодоним за
руководеће позиције. Истраживање је, међутим, показало, да
љубазне особе лакше долазе до посла од осталих.

Од 2006. у Македонији

Другу годину заредом раст плата од 2,6 одсто

ПЕНЗИЈЕ
ПОВЕЋАНЕ
70 ОДСТО

Плате су у Француској ове године, као и лани, повећане
за 2,6 одсто, док је очекивани раст за 2016. између 1,5 и 1,7
одсто, наводи се у извештају ревизорске компаније „Дилојт“. На основу анализе више од 825.000 платних листића
запослених у 372 фирме, просечно повећање плата Француза ове године износи 2,6 одсто, иако је влада почетком
године предвидела раст од 1,8 одсто, преноси АФП. Раст
плата у овој години за највиши руководећи кадар износио
је у просеку 2,7 одсто, за руководице на нижим позицијама 2,6 одсто, а за обичне запослене 2,5 одсто.

Од 2006. године до данас македонске пензије повећане су у просеку 70 одсто, док су оне најмање увећане
за рекордних 84 одсто, изјавио је македонски министар
рада и социјалне политике Диме Спасов. Просечна пензија 2006. године износила је 7.683 денара (124 евра), а
у октобру ове године просек ће износити 13.073 денара
(211 евра), пренео је портал „Економски“.
„За разлику од других земаља, у Македонији се
пензије редовно исплаћују и усаглашавају и редовно се
повећавају“, рекао је Спасов.
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САЗНАЈТЕ ВИШЕ Вински сектор обезбеђује запослење за милионе
људи у ЕУ - може ли и у Србији?

ШУМАДИЈА ТОСКАНА

ЈЕДНОГА ДАНА

Пре Другог светског рата Србија је имала чак 50.000 хектара засађених виновом
лозом. Крајем осамдесетих та површина је спала на свега 5.000 хектара, да би
напретком приватног винарског сектора била значајно повећана и сада износи
око 30.000 хектара

Е

вропска унија је највећи произвођач и извозник вина и
винских производа на свету. Вински сектор доприноси
економијама ЕУ са око 15 милијарди евра годишње и
обезбеђује запослење за милионе људи. Традиција узгајања винове лозе на територији данашње Србије дужа је од
два миленијума и не заостаје за традицијом Француске или
Италије, али су крајњи резултати неупоредиви, јер су њихова
вина светска референтна раван. Вина из Србије, засигурно, то
могу бити, зато што постоје изузетне педолошке карактеристике тла, довољан број сунчаних дана, континентална клима,
а имамо и локалитете одличне експозиције. Србија поседује
и еколошки чиста и здрава подручја идеална за узгој винове
лозе која, коначно, и треба да остану тако чиста и здрава како
би резултати били на највишем нивоу.
Пре Другог светског рата Србија је имала чак 50.000 хектара засађених виновом лозом. Крајем осамдесетих година
прошлог века та површина је спала на свега око 5.000 хектара, да би појавом и напретком приватног винарског сектора
била значајно повећана у последњих 20 година и сада износи
око 30.000 хектара,
Колико су субвенције потребне сведоче и винари, који
објашњавају да за подизање и трогодишње одржавање једног хектара винограда треба и до 20.000 евра, а за адаптацију најмање винарије 5.000 евра. Поред великих улагања,
на повраћај новца не може се рачунати пре истека седам до
десет година, у зависности од сорте. На хектар винограда зарада од грожђа је око 2.500 евра, плус 6.000 евра од продатог
вина.
Гвозден Раденковић, из Удружења винара и виноградара, на инсистирање „Новца“ направио је оријентациону рачуницу.
„Трошкови су отприлике следећи. Да би се подигао хектар винограда потребно је минимум 12.000 евра, од тога се
произведе 6.000 литара, тј. 7.000 ботилки. Наравно, за производњу морате да имате и винарију, а да бисте постојећу
просторију од 20 квадрата адаптирали за производњу вина,
потребно вам је неколико хиљада евра. Трошкови за најсавременију винарију и подрум могу да иду и до 300.000 евра“,
каже Раденковић.
Власник Винарије „Александровић“, добитник бројних
светских признања Божидар Александровић, рекао је
за агенцију „Бета“ да држава треба да помогне винарима у
подизању засада винове лозе, опремању винарија, да постави правила игре и усмерава произвођаче ка квалитету.
„Постоји огроман привредни потенцијал у винарству Србије и од српских вина се може направити велика прича развојем винског туризма. Србија треба да ради на промоцији
српских вина и брендирању једне винске регије, на пример
Шумадије. Сведоци смо невероватног успона Тоскане као
винске регије, Пијемонта, Истре у Хрватској. Оптимиста сам
Бесплатна публикација о запошљавању

да ће Шумадија бити српска Тоскана, биће то једног дана, а
када, видећемо“, рекао је Александровић.
Винарија „Александровић“ налази се у Тополи, има 75
хектара винограда и годишњу производњу од 350.000 до
400.000 боца. Од укупне производње 25 одсто се извози у Јапан, Кину, Русију, западну Европу, Америку.
Менаџер Винарије „Звонко Богдан“ из Суботице Златко
Живанић оценио је да свет донедавно није био упознат са
квалитетом српских вина, али да су у последњих пет година
српске винарије све награђиваније на престижним светским
такмичењима.
„На сајмовима у Лондону, Бечу, Прагу, Бриселу, Италији,
Србија осваја све више златних медаља, што отвара врата свим винарима из Србије“, казао је Живанић за агенцију
„Бета“ и додао да је Винарија „Звонко Богдан“ прошле године
повећала производњу за 40 одсто, односно да има 56 хектара
винограда и производи око 250.000 литара вина годишње.
Винари објашњавају да за подизање и трогодишње одржавање једног хектара винограда треба и до 20.000 евра, а
за адаптацију најмање винарије 5.000 евра. И поред великих
улагања, на повраћај новца не може се рачунати пре исте-

ОД ПАЛИЋА ДО ЖУПЕ
Гајење винове лозе и производња вина могу се развијати
у дугом појасу винских регија Србије, почевши од севера,
преко виногорја у централној Србији, па све до крањег
југа. Најпознатија виногорја су:
• Палићко
• Фрушкогорско
• Вршачко
• Смедеревско
• Венчачко (Топола)
• Неготинско
• Књажевачко
• Жупско
ка седам до 10 година, у зависности од сорте. На хектар винограда зарада од грожђа је око 2.500 евра, плус 6.000 евра
од продатог вина.
„За подизање једног хектара винограда потребно је
12.000 до 18.000 евра. Тек након треће године можете евентуално да покријете рату у банци. Профит долази најраније
пете године. Од два хектара може да се заради неких 5.000
евра само продајом вина. Ако имате винарију, додајте отприлике евро по свакој продатој боци“, каже за „Новац“ Миодраг
Радовановић, власник Подрума „Радовановић“.
A.Б.
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Позивни центар
0800 300 301
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АДРЕСЕ ФИЛИЈАЛА НСЗ
Београд

Крагујевац

Светозара Марковића 37
тел. 034/505-500

Нови Пазар

Пријепоље

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

Нови Сад

Јагодина

Љубише Урошевића 16
тел. 035/201-011

Крушевац

Чачак

Алберта Томе 2
тел. 021/4885-500

Зрењанин

Ниш

Ратка Вукићевића 3
тел. 018/501-200

Лесковац

Шабац

Сарајлијина 4
тел. 023/519-800

Кикинда

Пирот

Кнеза Милоша 59
тел. 010/305-000

Пожаревац

Лозница

Доситејева 24
тел. 0230/411-700

Панчево

Прокупље

Цара Лазара 49
тел. 027/320-000

Смедерево

Војводе Радомира Путника 20
тел. 013/306-800

Косовска
Митровица

Вршац

Бор

Феликса Милекера 21
тел. 013/802-400

7. јула 29
тел. 030/453-100

Ужице

Сомбор

Зајечар

ПОКРАЈИНСК А СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊE

Апатински пут 1
тел. 025/464-000

Николе Пашића 77
тел. 019/444-500

Сремска
Митровица

Ваљево

Светог Димитрија 31
тел. 022/638-800

Суботица

Трг слободе 3/3
тел. 024/644-600

Владике Николаја 1
тел. 014/295-600

Врање

Тодора Шпанца 1
тел. 017/407-100

Краљево

Цара Душана 78
тел. 036/302-000

www.nsz.gov.rs

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

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

Џона Кенедија бб
тел. 028/420-600

Железничка 22
тел. 031/590-600

Нови Сад

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

ПОКРАЈИНСК А СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊE

Косовска Митровица
Дрварска 10
тел. 028/423-090

