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ТЕМА БРОЈА – Новим нацртом предвиђено је да плате буду у распону од

1 према 7,5, а радна места разврстаће се у 60 платних разреда. Званични
статистички подаци показују да је разлика између највеће и најмање просечне
нето зараде у Србији чак 56.209 динара
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Стопа незапослености у Србији наставља пад. У првих
десет месеци запослило се 208.146 лица. У односу на претходни месец број незапослених смањен за 14.476 лица, односно
за два одсто. Смањено је учешће младих на евиденцији за 6,9
одсто (износи 182.701 лице), док се број дугорочно незапослених, односно лица која траже запослење дуже од једне године,
смањио за 4,9 одсто. Још један корак - у добром правцу.
Не само у стручној јавности, већ и медијима, ствара се
утисак да међу незапосленима бар сваки други припада категорији младих. Чињенице међутим говоре другачије. Крштеница највећег броја незапослених у Србији старија је од 1965.
године. Учешће лица старијих од 50 година у регистрованој
незапослености је доминантна - чак 27,3 одсто. Не морају само
шахисти да размишљају бар два потеза унапред. Када ова
армија људи за 10 до 15 година догура до пензије - уколико
се ово занемари - под столом ће остати темпирана „социјална
бомба” с одложеним дејством.
Терет решења није лакши ако се зна да, према трајању
незапослености, дуже од 12 месеци (тзв дугорочна незапосленост) посао тражи 485.380 лица, или 67,3 одсто, док је готово
сваки трећи незапослени без квалификација и нискоквалификован. О томе на страни Привреда.
Број незапослених лица старијих од 50 година у Колубарском округу је нешто нижи од републичког просека (28,98 одсто), али и ту води на генерацијској листи незапослених. Дугорочно незапослених у Округу је незнатно мање од тог просека
8.994 (65,71 одсто). Мотор запошљавања остаје извоз. Како тај
мотор ради у Колубарском округу – у Интервју Михаила Милутиновића, директора Филијале Ваљево НСЗ.
Ефикасно управљање људским ресурсима остаје једна од
полуга да извозни мотор ипак проради тамо где је “зарибао”.
Драган Томић, директор Мајкрософт развојног центра Србија
каже да сваки инжењер који остане да ради у Србији доноси
100.000 долара по глави. Проста рачуница: 10.000 инжењера
доноси милијарду долара извоза. О томе на страни Лакше до
посла.
Новим Нацртом закона предвиђено је да плате буду у
распону од 1 према 7,5, а радна места ће се разврстати у 60
платних разреда. Док се платни разреди још увек „пеглају”, у
ПКС су израчунали да је потрошња хране у 2014. била у паду.
Трошимо мање хлеба, пецива, млека, шећера. Просечан рачун
у продавници пао је са 600 динара на 300. За пристојан живот
у Србији зарађује тек 177.000 људи, или 2,3 одсто наше популације. Остали живе испод те границе, не одлазе на зимовања,
летовања, у биоскопе, ресторане... Како помирити лична примања и живот у Теми броја.
Да ли статистика и живот иду на два одвојена колосека
и колико се исплати рад у Немачкој - питају се и у тој земљи.
Број Немаца који морају да раде два посла да би преживели
знатно је порастао. Од 2011. до 2014. за 13 посто. Важан разлог за то је пораст броја слабије плаћених послова, са платом
мањом од 450 евра. Детаљније на страни Сазнајте више.
Мађарске компаније боре се са мањком квалификоване
радне снаге. Недостају возачи, лекари, инжењери… У ИТ сектору, има 20.000 радних места на којима нема ко да ради, а у
аутомобилској индустрији број потребних радника је неколико десетина хиљада… О тим изазовима, на страни Горе – Доле.
Могу ли на Биро 400 радника преварених обећаним
послом у иностранству, чије су радне књижице остале у „Планасу” чији је власник нестао - одговор на страни Питали сте
нас.

Милош Чолић

ПРИВРЕДА Још једна понуда за „Телеком Србија“

СЛОВЕНАЧКО-АМЕРИЧКИ ТАНДЕМ
Водећи словеначки телекомуникациони провајдер „Телеком Словенија“ поднео је заједничку обавезујућу
понуду са америчким фондом Аполо

В

одећи словеначки телекомуникациони провајдер „Телеком Словенија“ поднео је заједничку обавезујућу
понуду са америчким фондом „Аполо“ за куповину
„Телекома Србија“, сазнаје агенција STA из незваничних, али добро обавештених извора.
Како наводи словеначка новинска агенција, такву одлуку је донео Надзорни одбор „Телекома Словенија“, а зелено
светло за достављање понуде дао је такође и Надзорни одбор
„Словеначког сувереног холдинга“ (SSH).
Агенција за приватизацију објавила је 3. јула позив за
прикупљање необавезујућих понуда за учешће у продаји
капитала „Телекома Србија“. Понуде би требало да буду
објављене 16. новембра. За куповину ове српске компаније
заинтересован је и „Телеком Кине“, чији су се руководећи
људи тим поводом састали са надлежним представницима
Владе Србије у Београду.

Репрезентативни синдикати државног предузећа у приватизацији се противе продаји компаније, а премијер Србије
Александар Вучић је изјавио да „Телеком“ неће бити продат ако се не добије добра цена за фирму.

Стопа незапослености у Србији наставља пад

ДО ОКТОБРА СЕ ЗАПОСЛИЛО 208.146 ЛИЦА
У односу на претходни месец број незапослених смањен за 14.476, односно за два одсто

С

топа незапослености у Србији износи 17,9 одсто, што представља смањење за 1,3 процентна поена у односу на први
квартал године и три одсто у односу на други квартал 2014. године. У октобру су регистрована 721.482 лица на евиденцији НСЗ, а у односу на претходни месец број незапослених је смањен за 14.476 лица, односно за два одсто, показала је
Анкета о радној снази за други квартал 2015. године Републичког завода за статистику.
Према годинама старости, учешће младих до 30 година у регистрованој незапослености износи 25,3 одсто, лица старијих
од 50 година је 27,3 одсто, док је учешће лица од 30 до 49 година 47,4 одсто.
У односу на образовну структуру, укупан број лица без квалификација и нискоквалификованих на евиденцији НСЗ је
225.995, што чини близу трећине (31,3 одсто) укупног броја незапослених. Највеће је учешће лица са средњим образовањем - 54,4
одсто, док је учешће лица са вишим и високим образовањем 14,3 одсто. Према трајању незапослености, дуже од 12 месеци
(дугорочна незапосленост) посао тражи 485.380 лица или 67,3 одсто.
У односу на исти месец претходне године (октобар 2014) дошло је до смањења броја незапослених за 2,7 одсто. Смањено
је учешће младих на евиденцији за 6,9 одсто (182.701 лице), а број лица без квалификација и нискоквалификованих се смањио
за 3,7 одсто.
Број дугорочно незапослених лица, односно лица која траже запослење дуже од једне године, смањио се за 4,9 одсто, при
чему је код категорије лица која траже запослење до шест месеци дошло до повећања од три одсто, а код категорије лица која
траже запослење од једне до две године до смањења за 14,6 одсто.
Број случајева запошљавања са евиденције НСЗ, према подацима преузетим из базе пријава на обавезно социјално
осигурање, у периоду јануар-октобар 2015. године износио је 208.146, што представља повећање у односу на исти период
претходне године за 6,1 одсто, када је забележен 196.201 случај запошљавања са евиденције НСЗ.

Инспекција рада на терену

ЦРНО И НА КОРИДОРИМА

Приликом надзора на градилиштима коридора 10 и 11, инспекција је затекла 214 особа које су радиле „на црно“
Инспекција рада је приликом надзора на градилиштима коридора 10 и 11 затекла 214 особа које су радиле „на црно“,
односно са којима послодавци нису закључили уговоре о раду и нису их пријавили на обавезно социјално осигурање, док је
више од 100 радно ангажованих лица побегло, саопштено је из Министарства рада.
Како је наведено, инспектори рада су донели решења о отклањању утврђених неправилности и наложили послодавцима
заснивање радног односа са радницима „на црно“, а донели су и 42 решења којима је, поред осталог, наложено послодавцима
да заснују радни однос са радно ангажованим лицем, утврде одмор у току рада и распоред рада у недељи. Такође, због утврђених прекршаја за које је предвиђена новчана казна у фиксном износу, издато је 18 прекршајних налога.
Инспектори рада вршили су надзор у области радних односа и безбедности и здравља на раду на градилиштима на
Златибору, Копаонику и Старој планини, као и на тезгама на Цветној пијаци у Нишу. Код 188 контролисаних послодаваца
затечено је 807 лица на раду, од којих је 214 радило „на црно“, док је више од 100 радно ангажованих лица побегло у тренутку
доласка инспектора рада.

Михаило Милутиновић, директор
Филијале Ваљево Националне
службе за запошљавање

ИЗВОЗ МОТОР ЗАПОШЉАВАЊА

„Горење“, један од највећих извозника у Србији, запошљава око 1.200 радника. У 2015.
запослено 399 лица због повећаног обима посла. Број незапослених лица у Колубарском
округу на крају септембра 13.687, што је за 700 мање него у истом месецу 2014. Дугорочно
незапослених у округу 8.994 (65,71 одсто)

М

ало који град у Србији може се похвалити географским положајем, природним лепотама, историјским наслеђем и културним садржајима какве има
Ваљево. Ваљево је данас административни, привредни и културни центар Колубарског округа, коме припадају и општине Уб, Лајковац, Мионица, Љиг и Осечина. На
овом подручју живи око 200.000 становника, док на територији града Ваљева, поред градског насеља, има још 77 села
са укупно 100.000 становника.
О запошљавању, стању на тржишту рада, сарадњи са
послодавцима и социјалним партнерима, разговарали смо
са директором Филијале Ваљево Националне службе за запошљавање Михаилом Милутиновићем.
Које су основне привредне карактеристике Колубарског округа?
Привреда Ваљева пролази кроз тежак период реструктурирања. Затварање великих друштвeних предузећа, која
су запошљавала највећи део радно активног становништва,
довело је до нестабилности и кризе у многим привредним
областима и пораста незапослености.
Иако је Ваљево још пре пар деценија почело да подстиче развој приватног сектора и малих и средњих предузећа,
укупни ефекти по доходак и запошљавање још увек су недовољни. Свој допринос привредном амбијенту даје неколицина успешних малих и средњих породичних бизниса, који
запошљавају значајан број радника.
Основни проблем је неповољан привредни амбијент и
недостатак инвестиција, без којих нема већег запошљавања.
Филијала је спремна да одговори на захтеве тржишта рада и
да као кориснички сервис пружи квалитетне услуге послодавцима и незапосленим лицима. Ми посредујемо у запошљавању, не запошљавамо и не креирамо радна места. Добра
страна је што на територији коју покрива Филијала Ваљево
НСЗ послује неколико великих и значајних пословних система.
На које конкретно мислите?
Пре свих на компанију „Горење“, са којом имамо одличну
сарадњу. „Горење“ је један од највећих извозника у Србији, са
78,9 милиона евра, запошљава око 1.200 радника, а у 2015.
запослили су 399 лица са евиденције због повећаног обима
посла.
Било је и отпуштања?
Италијанска фирма „Голден лејди“, светски познат произвођач финог рубља и чарапа, прва гринфилд инвестиција
у Ваљеву, имала је проблеме у пословању и у априлу су отпустили 250 радникa. Филијала је формирала тим за техно-

У марту обележено десет година успешног
рада Клуба за тражење посла, једног од првих
у региону, у којем је тренинг прошло 1.850
незапослених и 75 студената, а сваки трећи
полазник добио посао
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„Голден лејди“, прва гринфилд инвестиција у
Ваљеву, у априлу отпустила 250 радникa, али
и даље имају преко 1.000 запослених
лошке вишкове и у сарадњи са послодавцем информисали
смо раднике о њиховим правима и могућностима, а у року од
три дана обрађена су сва решења за новчану накнаду. Најважније је да се ситуација у компанији стабилизовала и да је један број радника враћен на посао. Поред „Горења“ и војне фабрике „Крушик“, „Голден лејди“ је највећи ваљевски колектив,
који има преко 1000 запослених и извозно је оријентисан.
Било је и других инвестиција?
„Аустротерм“ је још једна инвестиција у Ваљеву, а у Осечини успешно послује „Подгорина фрукт“. Шанса за опоравак града види се у развоју приватног сектора, формирању
малих и средњих предузећа, у пољопривреди и у туризму,
културном и верском, јер се надомак Ваљева налазе Бранковина, Петница, ваљевски манастири, чувена бања Врујци,
ваљевске планине, од којих Дивчибаре имају највећи потенцијал за развој.
Каква је структура незапослених у Колубарском округу?
Број незапослених лица која активно траже запослење у
Колубарском округу на крају септембра био је 13.687, што је
за 700 (4,87 одсто) мање него у истом месецу 2014. године. У
осталим општинама округа већи је број незапослених у односу на исти месец 2014. године, осим у Љигу и Убу.
Од укупног броја незапослених на евиденцији, на први
посао чека 4.046 (29,56 одсто) лица. У општини Ваљево без
радног искуства су 2.002 (24,50 процената) незапослена, а
у осталим општинама постотак лица без радног искуства
креће се од 43,19 у Убу до 26,12 одсто у Љигу, што је такође
показатељ неједнаких шанси за прво запослење у појединим
општинама округа.
Колико је дугорочно незапослених?
Због рецесије и мањег запошљавања повећава се дужина чекања на евиденцији. Дугорочно незапослених лица - на
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Највише незапослених са академским
образовањем у Ваљеву - 667, што чини чак
76,49 процената незапослених са
универзитетским образовањем у
Колубарском округу
евиденцији дуже од 12 месеци, у округу је 8.994 (65,71 одсто).
Најбројнија су лица која чекају на запослење од 3 до 5 година 2.248 (16,42%).
Старосна структура незапослених на нивоу округа и по
општинама има тенденцију повећања просечне старости.
Број незапослених који су старији од 50 година на нивоу округа је 3.967 (28,98), а само у Ваљеву - 2.525 (30,90 одсто). У
осталим општинама нема значајнијих промена, а учешће
старијих од 50 година у укупној незапослености креће се од
32,28 одсто у Осечини до 17,86 процената у општини Лајковац. Незапослених лица која су млађа од 30 година у округу
је 3.766 (27,52 одсто).
Степен стручног образовања умногоме опредељује
и шансу на посао?
Структура незапослених према степену стручне спреме
није се битније променила. Број нестручних радника, са I и II
степеном, међу незапосленима у округу је 4.714 (34,44 одсто),
а у осталим општинама, без Ваљева, тај проценат износи:
47,28 у Осечини, у Убу 43,81, у Мионици 34,83, у Љигу 34,02,
а у Лајковцу 36,20. У Ваљеву је међу незапосленим лицима
2.450 (29,98 процената) нестручних радника.
Највише незапослених са академским образовањем је у
општини Ваљево - 667 (8,16 одсто), што чини чак 76,49 процената свих незапослених са универзитетским образовањем
у округу.
Који су кадрови најтраженији?
На основу увида у пријаве потреба за запошљавањем,
тражени су кадрови у просвети, здравству, радници у производњи, комерцијалисти, продавци осигурања, ИТ кадрови, фармацеути, машинци, електротехничари... Искуство је
јако битно и послодавци очекују од младих да су спремни за
обављање послова.
Суфицитарна су занимања у области економије (свих
смерова сем рачуноводства), правници, васпитачи, професори разредне наставе, инжењери пољопривреде, агроекономисти, пословни информатичари, доктори медицине... Охрабрујуће је што сада приликом уписа на факултет млади
већу пажњу обраћају на могућност запошљавања у струци,
па ове године највеће интересовање влада за техничке факултете, пре свега за електротехнички, ФОН и машински
факултет.
Које се активности предузимају у раду са незапосленим лицима?
Организујемо различите тренинге, на којима се незапослени информишу, мотивишу, активирају, стичу нова знања и
вештине, са циљем подизања конкурентности на тржишту
рада. Незапослена лица упућујемо на обуке за активно тражење посла, тренинге самоефикасности, мотивационо-активационе радионице, радионице за превладавање стреса.
Филијала Ваљево је од стране Министарства за рад,
запошљавање, борачка и социјална питања заједно са Филијалом Сомбор проглашена за најбољу у области извођења
дводневне обуке „Пут до успешног предузетника - I ниво“.
Обука је намењена незапосленим лицима која намеравају да
покрену сопствени бизнис, као и потенцијалним технолошким вишковима и предузетницима који имају регистровану
делатности, али и потребу да се додатно информишу. Обуку
је до сада прошло 218 незапослених, а кроз Пословни центар
је информисано 439 лица.
Бесплатна публикација о запошљавању

У марту смо обележили десет година успешног рада
Клуба за тражење посла, једног од првих у региону, у којем
је тренинг прошло 1.850 незапослених лица и 75 студената,
а сваки трећи полазник добио посао. Традиционално организујемо сајмове запошљавања већ 13 година. Пролећни
сајам запошљавања одржан је у оквиру Регионалног сајма
привреде - СПРЕГ, а учешће су узела 34 послодавца, који су
исказали потребу за укупно 209 радника. Међу послодавцима су били: Горење, Еуропром, Енел, Ваљевска пивара, Дунав
осигурање... Преко 1.000 Ваљеваца потражило је своју шансу за запослење, међу њима 784 незапослена лица. У прилог
ефектима сајма говоре и подаци да се у року од шест месеци запослило 296 лица, а број лица која су се запослила код
послодаваца са сајма је 136, што је одличан резултат.
Какво је интересовање послодаваца и незапослених лица за јавне позиве?
Интересовање је изузетно велико, као и претходних година. Субвенцијама за самозапошљавање омогућено је да 69
лица покрене сопствени посао, и то 60 преко републичких
субвенција, за које је издвојено 9,6 милиона динара, а девет
преко ЛАПЗ-а града Ваљева, у износу од 1,44 милиона динара. По јавном позиву за отварање нових радних места субвенционисана су 64 послодавца, који ће запослити 109 лица,
а још 10 послодаваца примиће у радни однос 10 лица преко
ЛАПЗ-а.

Број незапослених старијих од 50 година 3.967 (28,98 одсто)
У програм „Стручна пракса ради полагања стручног
испита“ укључено је 37 незапослених Ваљеваца, а у програм
„Стручна пракса ради стицања практичних знања и вештина“ - 74 лица. Оба програма се односе на приватна предузећа. Преко ЛАПЗ-а града Ваљева у први програм укључено
је још 30 лица. Нарочито је велико интересовање за јавне радове, којима су ове године обухваћена 92 незапослена лица,
укључујући и особе са инвалидитетом. Још 81 лице, међу
којима и особе са инвалидитетом, укључено је у овај програм
захваљујући средствима локалне самоуправе.
Каква је сарадња са локалном самоуправом?
Град Ваљево издвојио је ове године 15 милиона динара
за запошљавање, и то кроз програме јавних радова, самозапошљавање, ново запошљавање и стручну праксу. Општина
Уб је за програм приправника и јавне радове издвојила 13,2
милиона динара, а општина Лајковац 10 милиона динара.
Представници ваљевске филијале НСЗ учествовали су
у изради Визије града Ваљева, изради Стратегије одрживог
развоја, Стратегије локалног економског развоја, Локалног
акционог плана за младе, ЛАП-а за Роме, ЛАП-а за особе са
инвалидитетом, а учествујемо и у раду локалних савета за
запошљавање у свим општинама.
Одличну сарадњу имамо и са образовним институцијама, а са Привредном комором и Удружењем ХОРЕС реализовали смо практичну обуку за 41 хотелског радника.
Који су планови у наредном периоду?
Највећи део активности предвиђених Споразумом о
учинку смо реализовали. У плану је јесењи сајам запошљавања, који ћемо организовати у другој половини новембра.
Актуелна је Анкета послодаваца 2015 и испитивање задовољства послодаваца услугама НСЗ.
Испуњени су технички услови и потписани споразуми
са локалним самоуправама, а очекује се постављање самоуслужних радних станица у општинама Ваљево, Мионица,
Осечина и Уб, као и отварање клубова за тражење посла у
Мионици, Убу и Осечини, кроз спровођење пројекта „Повећање делотворности политике запошљавања према угроженим групама“.
Рада Севић
18.11.2015. | Број 648 |
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ТЕМА БРОЈА Уређење система плата на јединственим принципима

ЗА ИСТИ ПОСАО - ИСТА ПЛАТА
Новим нацртом предвиђено је да плате буду у распону од 1 према 7,5, а радна места
разврстаће се у 60 платних разреда. Званични статистички подаци показују да је
разлика између највеће и најмање просечне нето зараде у Србији чак 56.209 динара

С

ада је већ извесно да ће повећања плата и пензија бити
и да ће износити неколико процената, а могуће је да
неће бити линеарно, већ у зависности од делатности у
јавном сектору. Првом округлом столу у оквиру јавне
расправе о Нацрту закона о систему плата у јавном сектору,
који је одржан крајем октобра, присуствовао је велики број
представника државних органа, синдиката и шире јавности.
Државни секретар у Министарству државне управе и
локалне самоуправе Дражен Маравић тим поводом нагласио је да је циљ доношења закона да запослени за исту врсту
посла, без обзира у ком делу јавног сектора раде, добију исту
плату.
„Нацртом ћемо добити већу управљивост трошковима
буџета, успоставићемо организације рада и боље управљање
људским ресурсима, у складу са услугама које јавни сектор
пружа“, казала је помоћница министарке Ивана Савићевић.
У Србији су плате уређене различитим прописима - преко 20 закона, подзаконских аката, 900 коефицијената и чак
12 основица за одређивање плата. Новим нацртом предвиђено је да плате буду у распону од 1 према 7,5, а радна места
разврстаће се на основу методологије у 60 платних разреда.
„Висина коефицијената у платним разредима биће
уређена актом Владе, на јединствен начин за цео јавни сектор, у року од шест месеци од ступања на снагу овог закона“,
подвукла је помоћница министарке.
Нацрт предвиђа и изузетке. Савићевићева је рекла да
упркос мишљењу ресорног министарства да систем плата у
Војсци мора да се боље уреди, систем плата је реформисан
на заокружен начин у склопу реформе Војске у претходном
периоду. Када је реч о јавним предузећима, плате треба уредити тако да се омогући успешно корпоративно управљање
и тржишно пословање.
Учесници округлог стола су тражили објашњење о изузећу функционера, на шта су аутори закона нагласили да се
на посебном закону о функционерима увелико ради, имајући
у виду да је потребно свеобухватно уређење, у ком контексту
ће бити уређена и вредност њиховог рада.
Даринка Радојевић, из Министарства државне управе
и локалне самоуправе, која ради на изради Каталога радних
места, нагласила је да је циљ овог документа да се препознају послови и групишу у радна места звања која су упоредива, као основ за вредновање и разврставање радних места,
објашњавајући да ће држава захваљујући овом попису знати
која све радна места постоје у систему.

Од Костолца до Трговишта
Просечна зарада у Србији исплаћена у септембру 2015.
године износи 60.503 динара. У односу на просечну зараду
исплаћену у августу 2015. године, номинално је мања за
1,7 одсто, а реално исто толико. Просечна зарада без пореза и доприноса исплаћена у септембру 2015. године износи
43.925 динара. У поређењу са просечном зарадом без пореза
и доприноса исплаћеном у августу 2015. године, номинално је мања за 1,6 одсто, колико и реално. Просечна зарада
исплаћена за првих девет месеци ове године номинално је

Отпремнина која је гарантована за све запослене, крајња је инстанца уколико друга решења
нису могућа и уколико дође до отказивања
уговора о раду
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У ПКС израчунали да је потрошња хране у 2014.
била у паду: трошимо мање хлеба, пецива, млека,
шећера. Просечан рачун у продавници пао је са
непуних 600 динара на 300
мања за 0,7 одсто, а реално за 2,1 одсто, у поређењу са просечном зарадом исплаћеном у истом периоду прошле године.
Званични статистички подаци показују да је разлика
између највеће и најмање просечне нето зараде исплаћене
у Србији током августа износила чак 56.209 динара. Према
статистичким подацима, у августу су највише зарађивали
житељи београдске општине Сурчин - 75.957 динара, а најмање житељи општине Мало Црниће - 19.748 динара. Поред
Сурчина, у врху лествице примања у Србији налазе се Костолац (71.060 динара), Нови Београд (63.546) и београдска
општина Стари град (62.934).
Међу општинама са најнижим просечним примањима
су Топола, са просечном зарадом од 23.534 динара, Трговиште са просеком од 25.580 динара и Бачки Петровац са
просеком од 25.973 динара. Према подацима Републичког
завода за статистику, просечна нето зарада у Србији износила је у августу 44.630 динара, а заједно са порезима и доприносима 61.538 динара.
Посматрано по регионима, плату већу од просечне имали су житељи града Београда (55.399 динара), а мању од
просека становници Војводине (43.104), Шумадије и Западне
Србије (37.701) и Јужне и Источне Србије (38.569). На подручју
Новог Сада просечна августовска плата била је 49.958 динара, крагујевачки просек је 42.087 динара, а просечна зарада
у Нишу била је 39.222 динара.

Суноврат плата у целом региону
У свим државама региона, осим Македоније, дошло је до
пада просечне плате, преноси РТ Црне Горе. Просечна плата у Словенији, према подацима из августа, пала је за 12,25
евра на 995,85 евра, чиме је отишла испод „магичне границе“
од хиљаду евра, за разлику од марта када је била 1.008,10
евра.
Према подацима из септембра, просечна плата у Србији
за 10,95 евра је мања од оне која је исплаћена у априлу и
износи 365,20 евра. Иначе, просечна плата у априлу у Србији
износила је 376,15 евра. До пада просечне плате дошло је и у
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Убедљиво највећу просечну плату има
Швајцарска, са невероватних 5.610 евра,
а најнижу Украјина - 119 евра
Хрватској, и то за 5,68 евра. Просечна плата у тој земљи у августу је износила 749,15 евра, док је у марту била 754,83 евра,
пренела је РТЦГ анализу агенције „Анадолија“. И у Босни и
Херцеговини (БиХ) забележен је пад просечне плате, и то за
3,10 евра. У марту просечна плата у БиХ износила је 425,40
евра, а у августу 422,30 евра.
За један евро мања је просечна плата и у Црној Гори и
према подацима за септембар износи 477 евра, у односу на
априлских 478 евра. Иако је забележила раст просечне плате
од 11,38 евра, Македонија је и даље на последњем месту по
висини просечне плате, с обзиром да су Македонци у јулу у
просеку примили по 362,37 евра, а у марту по 350,99 евра,
наведено је у тексту.
Просечне плате у региону Балкана највише су у Словенији, а најниже у Македонији и Србији, показују најновији
званични статистички подаци. Према Статистичком уреду

Друга страна медаље
Гледано из Француске, Немачке, Италије, Шпаније или
Португалије, на пример, испада да су сви Швајцарци „богаташи“. Ипак, није све како изгледа на први поглед. Друге
статистике показују да плате јесу расле, али тако што су
богати постајали знатно богатији, а сиромашни су постали још сиромашнији. Куповна моћ најбогатијих Швајцарца
порасла је за 7,1 одсто, а куповна моћ оних са најнижим
зарадама опала је за 0,6 одсто. Загарантована најнижа
зарада од 4.000 франака није тако висока како изгледа,
ако се узме у обзир да Швајцарци раде знатно више и
имају веће животне трошкове.
У Швајцарској странци зарађују мање од домаћег становништва, осим када је реч о руководећим функцијама.
Тако, примера ради, нискоквалификовани Швајцарци су
зарађивали у просеку 5.729 швајцарских франака месечно, док су странци за исте послове добијали 500 франака.
Просечна зарада једног странца са дозволом Б износи
5.022 франка, док Швајцарац за исти посао добија 5.729
франака. На дну лествице у Швајцарској су жене странаца, које чине две трећине од 339 хиљада запослених са
најнижим зарадама.
У Швајцарској радна недеља траје 45 до 50, а у Француској 35 сати. Швајцарске цене су за европске прилике
астрономске. Потрошачка корпа која у Француској износи
89,33 евра у Швајцарској кошта 126,21 евро (154 франка). Статистике показују да је храна понекад и двоструко
скупља у Швајцарској. Телеће месо, на пример, које у
Француској кошта 23 евра, у Швајцарској има цену од 42
евра.
Око 268 хиљада људи са најнижим зарадама у Швајцарској раде углавном у фризерским салонима (око 52 одсто),
у хотелима и ресторанима (38 одсто) и у трговинама (20
одсто). У овим гранама запослени су углавном радници
страног порекла.
Следећа ставка је станарина. Швајцарска је скоро
двоструко скупља од Француске, на пример, када је реч
о изнајмљивању стана или плаћању комуналија. Скоро ни
у једном кантону цена квадратног метра стана није испод
три хиљаде швајцарских франака (2.460 евра). У Женеви
је просечна цена достигла 10.500 франака по квадрату,
што значи да је овај град превазишао чак и Париз.

Бесплатна публикација о запошљавању

У августу највише зарађивали житељи
општине Сурчин - 75.957 динара, а најмање у
општини Мало Црниће - 19.748 динара
Словеније, просечна плата у тој земљи у мају је износила
1.008 евра, што је осетно више у односу на друге земље региона, преносе црногорски медији. Плате на Балкану доста су
ниже у односу на земље Европске уније, где просечна месечна зарада често прелази 2.000 евра.
Према подацима француског Завода за социјално осигурање, просечна месечна плата у Француској у прошлој години порасла је 1,5 одсто, на 2.474 евра, а најновије статистике
показују да је просечна плата у Аустрији 2.114 евра.
Убедљиво највећу просечну плату има Швајцарска,
са невероватних 5.610 евра, а најнижу Украјина - 119 евра.
Следе Монако са 4.436 евра, затим Луксембург са 3.149 евра.
Висока примања имају и скандинавске земље, где просечна
плата није испод 2.300 евра. Француска и Немачка су скоро
изједначене са 2.180 евра, односно 2.154 евра. Најнижу просечну плату на целом континенту имају Молдавија са 190
евра и Украјина са свега 119 евра.

Реалност
За пристојан живот у Србији зарађује тек 177.000 људи
или 2,3 одсто наше популације. Остали живе испод те границе, не одлазе на зимовања, летовања, у биоскоп, ресторане...
За живот достојан 21. века једној четворочланој породици потребно је, укључујући годишње трошкове, 197.699 динара месечно у просеку или 4,4 просечне плате у Србији.
У Привредној комори Србије израчунали су да је потрошња хране у 2014. била у паду. Трошимо мање хлеба, пецива,
млека, шећера, воћа и поврћа. Просечан рачун у продавници
пао је са непуних 600 динара на 300. У Унији послодаваца
Србије наводе да су појединачни пазари у трговини од 2008.
опали за 30,4 одсто.
У рачуницу је укључено летовање, зимовање, одласци у
ресторане, активнији друштвени живот, те просечан кредит у
Србији од 250 евра месечно. Ту су и трошкови једног аутомобила, који само за гориво у просеку достигну 100 евра, што је
чак 1.200 евра годишње.
По званичној статистици, трочланој породици треба
67.050 динара. У Министарству трговине кажу да су потрошачку корпу којом је дефинисан овај износ правили према
навикама потрошача и да је то објективан показатељ потрошње. Међутим, ако мало боље погледамо ову рачуницу, то
би значило да дневно у просеку једемо седам грама јунећег
меса, 40 грама свињског, један лист прашке шунке, три грама качкаваља, мање од једног јајета...
Садржај потрошачке корпе је нереално мали. По тој рачуници, за месец дана родитељи и двоје деце могу себи да
приуште једва два пилета. „Брине и то што ова недовољна
корпа кошта више од 67.000 динара, а ни такву себи не може
да приушти већина грађана“, каже Вера Вида, председница
Центра за заштиту потрошача.
Весна Пауновић
18.11.2015. | Број 648 |
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ЛАКШЕ ДО ПОСЛА Управљање интелектуалним и људским ресурсима

ИНЖЕЊЕРИ ДОНОСЕ МИЛИЈАРДУ ЕВРА ИЗВОЗА

Србија је у претходних 15 година изгубила готово милион људи одливом у
иностранство и лошом популационом политиком. Сваки ИТ инжењер који остане
у земљи може да допринесе извозу Србије за око 100.000 долара. У ЕМС-у 2015.
реализовано 88 ученичких и студентских пракси
„Из Србије је од 2000. године отишло
око 300 хиљада људи, док смо годишње
у том периоду губили и око 30 хиљада
људи због малог прираштаја. Тренутна
незапосленост младих је 43 одсто од укупног броја незапослених у Србији“, изјавила је потпредседница владе Зорана
Михајловић.
„С друге стране, у последњих годину
дана имамо економске активности које
нам дају могућност да размишљамо на
један потпуно другачији начин и да све
те људе задржимо у нашој земљи, али на
прави начин. Прошло је време искључиво управљања радом, капиталом и другим ресурсима. Данас се управља, пре
свега, људским ресурсима“, нагласила је
потпредседница владе.

Стратегија ЕМС

„Управљање интелектуалним и људским ресурсима
много је важније од било код другог ресурса“, рекла је Михајловићева и додала да је неопходно променити популациону политику и образовни систем.

ИТ није трошак

Процењује се да сваки ИТ инжењер који остане у земљи
може у великој мери да допринесе извозу Србије. У том сектору је дефинитивно шанса за запошљавање младих у нашој
земљи, коју је препознао и „Мајкрософт“, чији Развојни центар постоји у Србији већ 10 година и запошљава 200 људи.
Драган Томић, директор „Мајкрософт“ Развојног центра Србија, каже да сваки инжењер који остане да ради у
Србији доприноси извозу у износу од 100.000 долара. Дакле,
простом рачуницом, 10.000 инжењера доноси милијарду долара извоза.
„ИТ данас није трошак, већ начин да се друге привредне
гране побољшају. У складу са тим, предложили смо Влади
Републике Србије неколико решења на које начине ИТ може
да буде користан и помогне да држава буде ефикаснија“, истакао је Жељко Вујиновић, директор „Мајкрософта“ за Србију и Црну Гору.
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У Јавном предузећу „Електромрежа Србије“ (ЕМС) студенти завршних година студија и средњих стручних школа
могу да обављају стручну праксу, речено је на Сајму запошљавања „Џоб фер“ (Job fair) и истакнуто да ће ЕМС наставити да подржава све активности чији је циљ брига о професионалном развоју младих и њихово задржавање у Србији.
То је резултат дугогодишње сарадње са Центром за развој
каријере Универзитета у Београду, техничким факултетима
и средњим школама широм Србије. На овај начин пружа се
подршка концепту дуалног образовања, наводе у овом предузећу.
Осим новчаних средстава која се исплаћују студентима
и ученицима, младима је омогућено да одређени број дана
проведу у обављању практичних активности и тако посао за
који се образују упознају у реалном окружењу.
У ЕМС-у је у 2015. реализовано 88 ученичких и студентских пракси, а чак 75 студената у компанију долази са техничких факултета, претежно смера енергетике.
ЕМС, зелени партнер овогодишњег сајма „Џоб фер“, посетиоцима је представио еколошки аспект пословања предузећа, као и програме пракси за које заинтересовани могу да
конкуришу у овом јавном предузећу, саопштено је из ЕМС-а.
„Брига о младима представља бригу о будућности Србије и зато чинимо конкретне кораке како би се младим и
образованим људима пружила могућност за рад и професионални развој у земљи“, објашњава извршни директор за
људске ресурсе ЕМС-а Кристина Бојовић.
ЈП „Електромрежа Србије“ је у последње две и по године
запослила 84 млада инжењера.
„Млади стручњаци често одлазе из Србије, желећи да
каријеру граде у иностранству, а ми им омогућавамо да се
професионално остваре у својој земљи“, рекла је Бојовићева.
Студенти су током радионице имали прилику да виде и
опрему коју запослени у ЕМС-у користе у свакодневном раду.
Заинтересовани су могли да се упознају са основним делатностима предузећа, конкретним пословима које обављају
запослени и шта могу да очекују ако постану диспечери или
инжењери који се баве релејном заштитом, високонапонском
опремом и постројењима.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

У ОВОМ БРОЈУ
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СЛОБОДНИХ РАДНИХ
МЕСТА

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

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

Бесплатна публикација о запошљавању
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Администрација и управа

Администрација и управа
Б Е О Г РА Д
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
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

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

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА

Лице које не достави писани доказ о познавању рада на рачунару подлеже практичној провери вештине рада на рачунару.

Орган у коме се попуњава положај:
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Београд

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

Положај који се попуњава:

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)”.

Помоћник министра - руководилац Сектора
за грађевинске послове и грађевинско
земљиште у Министарству грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре - положај у
трећој групи
Опис послова: Руководи Сектором; планира, усмерава и надзире
рад унутрашњих јединица у Сектору и врши најсложеније послове из
делокруга Сектора, израђује програм рада и извештај о раду Сектора;
остварује сарадњу са унутрашњим јединицама у Министарству, другим
министарствима, другим органима државне управе, јединицама локалне самоуправе и другим органима; учествује у изради развојне стратегије Републике Србије; обавља и друге послове по налогу министра.
Услови: стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од
најмање 4 године или специјалистичким студијама на факултету; најмање 9 година радног искуства у струци; познавање рада на рачунару;
положен државни стручни испит; 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.

Лице задужено за давање обавештења о конкурсу: Дуња Даниловић тел. 011/313-09-69, Служба за управљање кадровима.
У Служби за управљање кадровима се може извршити увид у делокруг
Сектора у коме се положај попуњава, а који је предмет конкурса.
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 грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, 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.

У изборном поступку проверавају се: познавање области из делокруга Сектора за грађевинске послове и грађевинско земљиште у
Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре; стручна
оспособљеност за рад на положају и вештина комуникације - увидом у
податке из пријаве и разговором; познавање рада на рачунару - практичним радом на рачунару или увидом у доказ о познавању рада на
рачунару; вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања,
организационе способности и вештина руковођења - посредно, путем
стандардизованих тестова.
Трајање рада на положају и место рада: рад на положају траје
пет година, а место рада је Београд, ул. Немањина бр. 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 стручном усавршавању и податке о посебним областима знања. Пријава на конкурс
мора бити својеручно потписана.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА

решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у
коме ради или решење да је нераспоређен.

Министарство здравља, на основу чл. 54. и 55. Закона о државним
службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 - исправка,
83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 104/09 и 99/14) и
члана 17. 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), Закључка Комисије 51 број 11215968/2014, оглашава

Уколико се уз пријаву на конкурс прилаже фотокопија доказа, иста
мора бити оверена у општини, суду или код јавног бележника.

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА
ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА
I Орган у коме се радно место попуњава:
Министарство здравља, Београд, Немањина 22-26.
II Радно место које се попуњава:

Радно место за подршку у пословима
јавних набавки у Групи за јавне набавке,
у звању млађи саветник, уже унутрашње
јединице изван сектора и секретаријата
1 извршилац

Услови: Стечено високо образовање из стручне области менаџмент и
бизнис или научне области економске науке на студијама другог степена (дипломске академске студије мастер, специјалистичке академске
студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању најмање четири године, положен државни стручни
испит, радно искуство у струци од 1 године или најмање 5 година радног стажа у државним органима, познавање рада на рачунару
У изборном поступку проверавају се:
- познавање рада на рачунару - провераваће се практичним радом на
рачунару;
- стручна знања која ће се проверавати: познавање Закона о јавним
набавкама, Закона о буџетском систему и Правилникa о одређивању
елемената конкурсне документације - усмено;
- вештина комуникације и мотивисаност - усмено
III Место рада:
Немањина 22-26, Београд
IV Адреса на коју се подноси пријава:
Министарство здравља, 11000 Београд, Немањина 22-26, са назнаком:
„За јавни конкурс“.
V Лица задужена за давање обавештења:
Аурелија Бокшан и Драгана Поповић , тел: 011/2656-330.
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 конкурса 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
послодаваца, решења или уговори о раду, односно акти из којих се
види на којим пословима и 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

Бесплатна публикација о запошљавању

IX Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, потпуне и разумљиве, уз које су приложени сви потребни докази и који
испуњавају услове за оглашено радно место, провера стручне оспособљености, знања и вештина обављаће се почев од 10.12.2015. године са почетком у 9,00 часова, у просторијама Службе за управљање
кадровима, Нови Београд, ул. Булевар М. Пупина бр. 2 и у просторијама Министарства здравља, ул. Немањина 22-26, Београд. О тачном
датуму и времену провере, учесници конкурса ће бити благовремено
обавештени на контакте (бројеве телефона или адресе) које наведу у
својим пријавама.
Напомене:
Радни однос се заснива на неодређено време.
Кандидат који први пут заснива радни однос у државном органу подлеже пробном раду од 6 месеци. Кандидати без положеног државног
стручног испита за рад у државним органима, примају се на рад под
условом да тај испит положе до окончања пробног рада.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и
пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или
фотокопије оверене у општини или суду или од стране јавног бележника биће одбачене закључком конкурсне комисије.
Овај оглас објављује се на web страници Министарства здравља: www.
zdravlje.gov.rs, на web страници Службе за управљање кадровима:
www.suk.gov.rs, на порталу е-управе, на огласној табли, web страници
и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
На наведеној web страници Службе за управљање кадровима, кандидати који конкуришу, могу се упознати са описом послова за наведено
радно место.

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:
Канцеларија за Европске интеграције, Београд
Положај који се попуњава:

Заменик директора - координатор за
фондове Европске уније у Канцеларији за
Европске интеграције - положај у трећој
групи
Опис послова: замењује директора Канцеларије у његовом одсуству,
координира послове из области планирања и коришћења фондова,
донација и других облика развојне помоћи, обавља и друге послове из
делокруга Канцеларије по налогу директора Канцеларије.
Услови: стечено високо образовање из научне односно стручне
области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких
наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким
студијама на факултету; најмање 9 година радног искуства у струци;
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положен државни стручни испит; знање енглеског језика; познавање
рада на рачунару; држављанство Републике Србије; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже
повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.
У изборном поступку проверавају се: познавање области из делокруга Канцеларије за европске интеграције; познавање права Европске уније, стручна оспособљеност за рад на положају и вештина комуникације - увидом у податке из пријаве и разговором; знање енглеског
језика - увидом у доказ о знању енглеског језика; познавање рада на
рачунару - практичним радом на рачунару или увидом у доказ о познавању рада на рачунару; вештина аналитичког резоновања и логичког
закључивања, организационе способности и вештина руковођења посредно, путем стандардизованих тестова.

дичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који
су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на
особе женског пола.

ГРАДСКА ОПШТИНА ВРАЧАР
УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
11000 Београд, Његошева 77
тел. 011/3081-576

Управно-правни послови

на одређено време, у Одељењу за инспекцијске
послове, Одсек за управно-правне послове

Трајање рада на положају и место рада: рад на положају траје
пет година, а место рада је Београд, Немањина бр. 34.

УСЛОВИ: правни факултет; 3 године радног стажа и положен стручни
испит; познавање рада на рачунару; коришћење програма Ms Word и
Ms Excel; коришћење интернета и електронске поште.

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.

на одређено време, у Одељењу за буџет, привреду и
друштвене делатности, Одсек за трезор

Послови трезора и извештавања

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.

УСЛОВИ: економски факултет; 1 година радног стажа и положен
стручни испит; познавање рада на рачунару; коришћење програма Ms
Word и Ms Excel; коришћење интернета и електронске поште.

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

УСЛОВИ: средња стручна спрема; положен стручни испит; познавање рада на рачунару; коришћење програма Ms Word и Ms Excel;
коришћење интернета и електронске поште.

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.

УСЛОВИ: правни факултет или ВСС друштвено-организационих смерова; 3 године радног стажа и положен стручни испит; познавање рада
на рачунару; коришћење програма Ms Word и Ms Excel; коришћење
интернета и електронске поште.

Лице које не достави писани доказ о познавању рада на рачунару подлеже практичној провери вештине рада на рачунару.
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: Дуња Даниловић, тел. 011/313-09-69, Служба за управљање кадровима.
У Служби за управљање кадровима се може извршити увид у делокруг
положаја који се попуњава, а који је предмет конкурса.
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 Канцеларије за европске
интеграције, на интернет страници Службе за управљање кадровима,
на порталу е-управе, на огласној табли, интернет страници и у перио-
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Послови пријема поднеска

на одређено време, у Одељењу за општу управу,
Одсек за послове писарнице и услужног центра

Послови информисања

на одређено време, у Служби за скупштинске
послове, Одсек за скупштинске послове, послове
Већа Градске општине, председника/председнице
Градске општине и начелника/начелнице Управе
Градске општине

Технички секретар

на одређено време, за реферат административних
и техничких послова, изабраних, именованих и
постављених лица
2 извршиоца
УСЛОВИ: средња стручна спрема; положен стручни испит; познавање рада на рачунару; коришћење програма Ms Word и Ms Excel;
коришћење интернета и електронске поште.

Књиговођа - контиста

на одређено време, у Служби за финансијске
и заједничке послове, Одсек за финансијскоматеријалне послове
УСЛОВИ: средња стручна спрема; 1 година радног стажа и положен
стручни испит; познавање рада на рачунару; коришћење програма Ms
Word и Ms Excel; коришћење интернета и електронске поште.
ОСТАЛО: држављанство Републике Србије; да је кандидат пунолетан;
да има општу здравствену способност; да има прописану стручну спрему; 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. Уз својеручно потписану
пријаву за радно место, са биографијом и наводима о досадашњем
радном искуству, прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији
следећи докази: уверење о држављанству (не старије од шест месеци); извод из матичне књиге рођених (на новом обрасцу бр. 6, са холо-

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

Администрација и управа
грамом); диплома којом се потврђује стручна спрема; доказ о радном
стажу у струци и оверена копија радне књижице. Изабрани кандидати
се обавезују да у најкраћем року од дана пријема у радни однос, а
најкасније у року од 10 дана, доставе уверење о здравственом стању
и уверење Министарства унутрашњих послова да нису осуђивани за
кривично дело на беусловну казну затовора од најмање шест месеци
или за кажњиво дело које их чини неподнобим за обављање послова
у државном органу. У супротном, радни однос ће им престати у складу
са одредбама Закона о радним односима у државним органима. Пријаве се подносе на следећу адресу: Управа Градске општине Врачар Служба за финансијске и заједничке послове, Београд, Његошева 77,
са назнаком: “Пријава на оглас за пријем у радни однос”. Лице задужено за давање обавештења о огласу: Константин Бркић, телефон:
011/3081-576, Служба за финансијске и заједничке послове. Пријаве
уз које нису приложени сви потребни докази, у оригиналу или овереној
фотокопији - непотпуне, као и неблаговремене пријаве, биће одбачене. 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.

К РА Г У Ј Е В А Ц
НАРОДНА БИБЛИОТЕКА
“РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ”
34210 Рача, Карађорђева 60
тел. 034/751-206

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: VII, VI, V или IV степен стручног звања, 5 година радног
искуства у степену стручности; положен стручни и државни испит; да
поседује организационе и друге способности за рад у библиотеци. Уз
пријаву поред наведене фотокопије дипломе о одговарајућем стручном звању, доказ о радном искуству у степену стручности и уверење о
положеном стручном и државном испиту, кандидат треба да достави
уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених, уверење о здравственом стању (не старије од 6
месеци), и уверење да се против кандидата не воде истражне радње,
истрага и кривични поступак (не старије од 6 месеци). Као саставни
део документације кандидат је дужан да приложи програм рада и развоја библиотеке за период од 4 године. Уверење и потврде доставити у
оригиналу или овереној копији. Пријаве са потребном документацијом
доставити у року од 15 дана, од дана објављивања конкурса у публикацији “Послови” на горенаведену адресу са назнаком “Конкурс за
директора библиоктеке”. Телефон за ближе информације 034/751-206.

НИШ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ МЕРОШИНА

18252 Мерошина, Цара Лазара 17

Матичар

на одређено време од 12 месеци
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани економиста; положен државни стручни испит; положен матичарски испит; једна година
радног искуства.

Послови буџета

на одређено време од 12 месеци
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани економиста; положен државни стручни испит; једна година радног искуства.
ОСТАЛО: Лица треба да испуњавају и услове из члана 6 Закона о радним односима у државним органима (“Службени гласник РС” бр. 48/91,
44/98, 49/99, 34/01, 39/02, 49/2005, 81/2005 - испр. др. закона, 83/2005
- испр. др. закона и 23/2013 - одлука УС): да су држављани Републике
Србије, да су пунолетни, да имају општу здравствену способност, да
имају прописану стручну спрему, да нису осуђивани за кривично дело
на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво
дело које их чини неподобним за обављање послова у државном орга-
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ну, да испуњавају друге услове утврђене законом, другим прописима
или актом о систематизацији радних места у органу. Пријаве доставити
поштом или лично на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

ПОЖ АРЕВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА

12300 Петровац на Млави, Српских владара 165

Стручни сарадник за послове ликвидатуре
на одређено време од 6 месеци

УСЛОВИ: висока стручна спрема - економски факултет (VII степен
стручне спреме), 1 година радног искуства. Уз пријаву на оглас доставити доказе: да је лице држављанин Републике Србије - уверење о
држављанству, извод из матичне књиге рођених, фотокопију личне карте (све странице), да има прописану стручну спрему (оверена
фотокопија дипломе), има прописано радно искуство (оверена фотокопија радне књижице), уверење о општој здравственој способности
(лекарско уверење), уверење да се не води истрага, нити се спроводе истражне радње, нити се води кривични поступак по оптужници и
оптужном предлогу који није правноснажно окончан, уверење 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. Оглас је отворен 8 дана од дана објављивања. Пријаве на оглас са потребном документацијом слати на адресу:
Општинска управа, Српских владара 165, 12300 Петровац на Млави.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

СМЕДЕРЕВО
ОПШТИНСКА УПРАВА
ВЕЛИКА ПЛАНА

11320 Велика Плана, Милоша Великог 30

Секретар председника Oпштине у својству
приправника
на одређено време

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, да је кандидат држављанин Републике Србије, да није под истрагом и да се против њега не води кривични поступак, 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, да је здравствено способан. Посебни услови: висока стручна спрема односно,односно завршене основне академске студије у трајању од најмање 4
године економског смера смера или дипломирани инжењер менаџмента у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова и активно познавање једног
страног језика. Уз пријаву за учешће на оглас неопходно је приложити
биографију (са адресом становања и бројем телефона) као и следећа
документа: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), уверење да кандидат није под истрагом
и да се против њега не води кривични поступак, уверење да кандидат
није осуђиван, диплома о стеченој високој стручној спреми економског смера или дипломирани инжењер менаџмента. Провера активног
познавања једног страног језика извршиће се усменим тестирањем
кандидата, о чему ће исти бити благовремено обавештени. Пријаве за
учешће на оглас са документацијом послати у року од 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремено поднете и
пријаве са непотпуном документацијом неће бити узете у разматрање.
Пријаве слати на адресу Општинска управа Општине Велика Плана,
11320 Велика Плана, Милоша Великог 30, са назнаком „За оглас“.
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СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА,
ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ,
СПОРТ И ОМЛАДИНУ

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

Послови из области финансија

на одређено време ради замене привремено
одсутног запосленог, до његовог повратка
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних чл. 6 Закона о радним
односима у државним органима („Службени гласник РС”, број 48/91,
66/91, 44/98, 49/99, 34/01, 39/02, 49/05 и 23/13), кандидати треба да
испуњавају и следеће посебне услове: високо образовање стечено на
студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије),
односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године у образовно-научном пољу друштвено-хуманистичких наука, 1 година радног
искуства у струци, положен државни стручни испит. Уз пријаву на оглас
доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова, у оригиналу или овереној фотокопији, и то: диплому о стеченој стручној спреми,
уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), извод из матичне
књиге рођених, уверење полицијске управе да кандидат није осуђиван
за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци
или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова
у државном органу, уверење о положеном државном стручном испиту, уверење о стеченом радном искуству у струци. Уверење о здравственој способности доставља изабрани кандидат. Пријаве се подносе
начелнику Градске управе за културу, спорт и омладину Града Сремска
Митровица, на горенаведену адресу, са назнаком „За оглас - послови
из области финансија”. Оглас је отворен 8 дана од дана објављивања
у публикацији „Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
разматрати. Информације на тел. 022/610-566, локал 101.

ОПШТИНА РУМА
ОПШТИНСКА УПРАВА
22400 Рума, Орловићева 5
тел. 022/433-910, лок. 121

Заменик матичара матичног подручја Рума
на одређено време до 12 месеци због повећаног
обима посла

УСЛОВИ: стечено високо образовање на студијама другог степена
(дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске
студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године, у образовно научном
пољу друштвено - хуманистичких наука, односно на основним студијама од најмање четири године друштвеног смера; једна година радног
искуства у оквиру захтеване стручне спреме. Кандидат поред наведених посебних услова мора испуњавати и опште услове предвиђене
чланом 6 Закона о радним односима у државним органима, односно:
да је држављанин Републике Србије, да није осуђиван за кривично
дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за
кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу, као и да поседује општу здравствену способност. Кандидат је дужан да као доказ о испуњавању свих захтеваних услова приложи следећу документацију: биографију (CV), диплому о захтеваном
степену и врсти стручне спреме, уверење о држављанству Републике
Србије, уверење о некажњавању (издаје орган унутрашњих послова
- СУП), доказ о стеченом радном искуству (оверена фотокопија радне
књижице). Након одлуке о избору, а пре уручења решења о заснивању радног односа, кандидат је у обавези да достави и уверење о
општој здравственој способности (издаје надлежна здравствена установа). Сва документа неопходно је приложити у оригиналу или овереној копији, док датум издавања уверења о држављанству Републике
Србије и уверења о некажњавању не сме бити старији од шест месеци. Рок за пријављивање кандидата је 8 дана од дана објављивања
огласа. Пријаве са доказима о испуњавању услова из огласа подносе
се путем поште на горенаведену адресу са назнаком „За оглас” или
предајом на шалтеру писарнице на истој адреси. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узимане у разматрање. Изабрани кандидат
је у обавези да у року од 12 месеци од дана заснивања радног односа
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положи државни стручни испит за рад у органима управе. Изабрани
кандидат је у обавези да у року од 12 месеци од дана заснивања радног односа положи посебан стручни испит за матичара. За све информације у вези са огласом контактирати персоналну службу Општинске
управе на број телефона 022/433-910, локал 121.

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ И
ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ

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

Послови из области радних односа

на одређено време, до 24 месеца, због повећаног
обима посла
УСЛОВИ: Поред општих услова, прописаних чланом 6 Закона о радним
односима у државним органима („Службени гласник РС“, бр. 48/91,
66/91, 44/98, 49/99, 34/01, 39/02, 49/05 и 23/13) кандидати треба да
испуњавају и следеће посебне услове: високо образовање стечено на
студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије),
односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године у образовно научном пољу - друштвено-хуманистичких наука - правне науке,
1 година радног искуства у струци, положен државни стручни испит. Уз
пријаву на оглас доставити доказе о испуњавању општих и посебних
услова у оригиналу или овереној фотокопији и то: диплому о стеченој
стручној спреми, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци),
извод из матичне књиге рођених (издат на обрасцу прописаном Законом о матичним књигама „Службени гласник РС“ број 20/09), уверење
полицијске управе да кандидат није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело
које га чини неподобним за обављање послова у државном органу,
уверење о положеном државном стручном испиту, уверење о стеченом радном искуству у струци; уверење о здравственој способности
доставља изабрани кандидат. Пријаве се подносе начелнику Градске
управе за опште и заједничке послове Града Сремска Митровица, на
адресу Градске управе за опште и заједничке послове, са назнаком „За
оглас - послови из области радних односа“. Оглас је отворен 8 дана
од дана објављивања у публикацији „Послови“ Националне службе за
запошљавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Информације на тел. 022/610-566 локал 101.

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
ОПШТИНЕ ИРИГ
22406 Ириг, Николе Тесле 4
тел. 022/ 2462-750
email:csririg@open.telekom.rs

Директор
Центра за социјални рад Општине Ириг
на мандатни период четири године

УСЛОВИ: За директора Центра за социјални рад Општине Ириг може
бити именовано лице које је: држављанин Републике Србије, стекло
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, економских, психолошких, педагошких и андрагошких и социолошких наука, односно стручни назив дипломирани
социјални радник и најмање пет година радног искуства у струци, није
осуђивано за кривична дела из групе кривичних дела против живота и тела, против слобода и права човека и грађанина, против права
по основу рада, против части и угледа, против полне слободе, против
брака и породице, против службене дужности, као и против уставног
уређења и безбедности Републке Србије. Поред општих услова за
заснивање радног односа кандидат за директора уз прописану документацију којом доказује да испуњава услове подноси програм рада за
мандатни период на који се именује. Рок за подношење пријаве је 15
дана од дана објављивања. Пријаве се подносе управном одбору Центра за социјални рад Општине Ириг, са назнаком „За конкурс“.
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ВРШАЦ
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
КУЛТУРНО-ОБРАЗОВНИ ЦЕНТАР
„ВУК КАРАЏИЋ”
26360 Пландиште, Војводе Путника 38
тел. 013/862-318

Референт за опште и правне послове
на одређено време

УСЛОВИ: да је лице држављанин РС; да је пунолетно; да има општу
здравствену способност; 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;
завршен VII степен стручне спреме, дипломирани правник; 1 година
радног искуства. Пријаве поднети у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови”, на горенаведену адресу.

Трговина и услуге
MINOAN BINDING LAMINATING DOO
11000 Београд, Јованке Радаковић 33а
e-mail: minoan@orion.rs

Продавац

на одређено време до повратка одсутног радника
УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме у наведеном занимању, завршена трговачка школа, познавање рада на рачунару, енглески почетни
ниво, знање израде фактура и профактура; рад на каси; годину дана
радног искуства у струци; шест месеци на евиденцији НСЗ. Пробни рад
у трајању од месец дана. Пријаве слати на и-мејл: minoan@orion.rs.

СЗФР „ВЕРА“

11000 Београд, Макензијева бб
тел. 060/344-1590

Мушки фризер
УСЛОВИ: III или II степен стручне спреме; замена лица по члану 45,
лица до 30 година, евидентрана три месеца у Националној служби за
запошљавање. Заинтересовани кандидати треба да се јаве на телефон: 060/344-1590. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања огласа.

„СИГУРНО - ТОТАЛНО - ОБЕЗБЕЂЕЊЕ“ ДОО
11070 Нови Београд, Јурија Гагарина 164
тел. 069/2344-808

Сервисер

на одређено време до 6 месеци
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, аутоелектричар, радно искуство 2
године, познавање рада на рачунару, возачка дозвола „Б“ категорије,
пробни рад 1 месец. Пријаве слати у року од 30 дана од дана објављивања огласа.

ФРИЗЕРСКИ САЛОН “НАДИЦА”
21000 Балзакова 23
тел. 064/1796-507

Фризер за жене и мушкарце
на одређено време
2 извршиоца

УСЛОВИ: било који степен стручне спреме у било ком занимању, радно
искуство 5 година, рад у сменама. Јављање заинтересованих кандидата на контакт тел. 064/179-6507. Рок за пријављивање на конкурс:
30.11.2015. године.

Бесплатна публикација о запошљавању

ДОО “ЈАЈЕ ПРОДУКТ”

21233 Ченеј, Међународни пут 138
e-mail: jajeprodukt@gmail.com

Трговац у малопродаји конзумних јаја
на одређено време од 6 месеци

УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме, основна информатичка обука (Windows, Word, Excel, Explorer, Outlook), пожељно радно искуство.
Пријаве слати мејлом или поштом, јављање кандидата на контакт
тел. 021/714-357 или 021/714-508. Рок за пријављивање на конкурс је
23.11.2015. године.

“ЕВЕРГРИН”

11000 Београд, Владетина 2
тел. 060/0503-011

Шанкер - конобар
УСЛОВИ: I, II, III, IV степен стручне спреме. Јављање кандидата на
горенаведени број телефона.

“ВЕСНА ВИР”
САЛОН ЛЕПОТЕ

11000 Београд, Ваљевског одреда 16а
тел. 011/3322-051
e-mail: aleksandra_nbg@live.com

Козметичар
Опис послова: рад у салону са клијентима.
УСЛОВИ: IV степен, козметичар; III, II степен стручне спреме; рад у
сменама. Јављање кандидата на горенаведени број телефона.

СЛОЖНА БРАЋА Д.О.О.
Дрмановићи, Нова Варош

ХОТЕЛ „ЗЛАТАРСКИ БИСЕР“
Златар, Брдо
31320 Нова Варош
тел/фаx: 033/640-85
sloznabracazoraninele@gmail.com

Ускоро се отвара хотел високе категорије, на Златару - расписујемо конкурс за радна места на следећим позицијама

Управник - руководилац хотела
УСЛОВИ: ВСС, туристичко - угоститељски смер, 5 година радног искуства на руководећим позицијама у пословима туризма и угоститељства.

Шеф угоститељства

УСЛОВИ: ВШС, угоститељског смера, 5 година радног искуства у угоститељству.

Кувар

4 извршиоца
УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме - одсек кулинарство, 1 година радног искуства.

Помоћни радник у кухињи
3 извршиоца

УСЛОВИ: најмање основна школа.

Конобар

5 извршилаца
УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме - конобар, 1 година радног
искуства у угоститељству.
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Радник за шанком - точилац пића
3 извршиоца

УСЛОВИ: најмање основна школа, 1 година радног искуства у угоститељству.

Рецепционар
3 извршиоца

УСЛОВИ: минимум IV степен, средња стручна спрема - туристички техничар, знање енглеског језика (пожељно знање и другог страног језика - немачки, италијански, руски...), пожељно радно искуство у рецепцијском пословању хотела - 1 година, познавање рада на рачунару.

Возач и магационер
УСЛОВИ: возачка дозвола Б категорије, 5 година радног искуства.

Возач
УСЛОВИ: возачка дозвола Д категорије, 5 година радног искуства.

Радник на одржавању хигијене
3 извршиоца

УСЛОВИ: најмање основна школа.

Радник на одржавању
УСЛОВИ: III степен стручне спреме (електричар, бравар, водоинсталатер) са положеним испитом за руковаоца парних котлова, 1 година
радног искуства на пословима одржавања. Пробни рад месец дана.
ОСТАЛО: Кандидати су дужни да доставе: пријаву на конкурс са
кратком биографијом, бројем телефона, адресом и назнаком за коју
позицију кандидат конкурише, оверену фотокопију дипломе о завршеном образовању. Пријаве кандидата које не садрже тражену документацију сматраће се непотпуном и неће бити разматране. Пријаве које
пристигну по истеку рока сматраће се неблаговременом и неће бити
разматране. Пријаве на оглас достављати у затвореним ковертама,
путем поште, на адресу: “Сложна Браћа Зоран и Неле“ д.о.о., Дрмановићи, 31320 Нова Варош, уз напомену: “Пријава на оглас за посао”.
Оглас је отворен 8 дана од дана објављивања. Кандидати који уђу у
ужи избор ће бити контактирани.

ЛУВАТА СРБ Д.О.О.

22000 Сремска Митровица, Румски друм 1
тел: 022/215-6303
e-mail: snezana.licanic@luvata.com

Електричар - аутоматичар
на одређено време до 3 месеца

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме електро струке, радно искуство од минимум годину дана рада на пословима електро одржавања
погона. Пожељно познавање енглеског језика.

ОСТАЛО: теренски рад, осмочасовно радно време, обезбеђен превоз (службено возило), пробни рад 3 месеца. Трајање конкурса до
20.11.2015. године. Кандидати могу своје радне биографије да доставе
путем е-маил-а. Лице за контакт Ђурђа Покрајац, телефон: 011/6414333.

“ЗЕЛЕНИ ХИТ” ДОО

11070 Нови Београд, Тошин бунар 188а/39
тел. 065/371-36-12

Комерцијалиста
у магацину малопродаје и великопродаје
на одређено време до 3 месеца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у било ком занимању, познавање
рада на рачунару, пробни рад 1 месец. Пријаве слати поштом на наведену адресу или e-mail: office@zelenihit.rs у року од 30 дана од дана
објављивања огласа.

Mедицина
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА
АПОТЕКА „ЛОЗНИЦА“
15300 Лозница, Болничка 65

Директор
УСЛОВИ: За директора здравствене установе може бити именовано
лице које, поред општих услова прописаних законом, испуњава и следеће посебне услове: да је дипломирани фармацеут са најмање пет
година радног стажа у области здравствене заштите, да је дипломирани правник или дипломирани економиста са завршеном едукацијом из
области здравственог менџмента и најмање пет година радног стажа у
области здравствене заштите. Уз пријаву на конкурс кандидат је дужан
да приложи следеће доказе о испуњавању услова: оригинал или оверену копију дипломе о стеченој стручној спреми, доказ о радном стажу,
доказ о завршеној едукацији из области здравственог менаџмента,
уколико је дипломирани правник или дипломирани економиста. Рок за
подношење пријава са краћом биографијом и доказима о испуњавању
услова је 15 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве се подносе
на горенаведену адресу, са назнаком: “За конкурс”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

ОРДИНАЦИЈА МЕДИЦИНЕ РАДА
“MEDIC S CENTAR”
26000 Панчево, Моше Пијаде 54
тел. 063/8909-920
e-mail: savkadj@orion.rs

Медицински техничар

„PATENT CO“
ДОО МИШИЋЕВО

на одређено време, пробни рад 1 месец

Менаџер продаје за Срем

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска сестра - техничар;
основна информатичка обука (Windows, Word, Excel, Explorer, Outlook),
стручни испит, психолошко тестирање кандидата. Напомена: због природе посла предност имају кандидати мушког пола. Јављање кандидата на контакт телефон, радним данима од 07 до 18 часова, на број:
063/8909-920, особа за контакт Савка Ђекић.

Мишићево, Суботица, Владе Ћетковића 1А
e-mail: hr@patent-co.com

место рада: Сремски округ (Пећинци, Угриновци,
Сурчин, Ириг, Нова Пазова, Стара Пазова, Инђија,
Сремска Митровица, Шид)
2 извршиоца
Опис посла: обавља посао продаје сточне хране, премикса, предстартера и додатака сточној храни; испуњава постављене циљеве продаје
и наплате; успоставља контакт са новим и обилази постојеће купце;
обавља све активности у вези са продајом (формира и шаље понуде,
предрачуне, одговара за наплату); врши анализу тржишта и конкуренције.
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УСЛОВИ: минимум средња стручна спрема (пољопривредни или ветеринарски смер - предност); MS Office пакет (основно знање); возачка
дозвола Б категорије; пожељно је искуство у исхрани домаћих животиња и познавање категорија сточне хране.
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Mедицина

ОПШТА БОЛНИЦА
“СВЕТИ ЛУКА”

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

Медицинска сестра

на одређено време до повратка запослене са
боловања
УСЛОВИ: положен стручни испит. Као доказе о испуњености услова,
кандидати су дужни да доставе: пријаву на конкурс са кратком биографијом, бројем телефона и адресом, оверену фотокопију дипломе о
завршеном IV степену стручне спреме, оверену фотокопију уверења о
положеном стручном испиту, лиценцу или решење о упису у комору;
ако кандидат поседује радно искуство - доставити радне карактеристике од претходног послодавца. Рок за подношење пријава на конкурс је
8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови”. Пријаве
на оглас доставити у затвореним ковертама, писарници болнице или
путем поште на горенаведену адресу, уз напомену: “Пријава на оглас”,
са навођењем радног места за које се конкурише. Уколико кандидат
има и-мејл адресу, потребно је исту назначити ради обавештавања о
резултату конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити
разматране.

факултет, положен специјалистички испит из радиологије, дозвола за
рад - лиценца издата од надлежног органа или решење о упису у комору, 2 године радног искуства на пословима специјалисте радиологије.
ОСТАЛО: Уз пријаву се подносе, у оригиналу или оверене копије, следећа докумета: диплома о стеченом образовању одговарајућег профила, уверење о положеном стручном испиту, извод из матичне књиге
венчаних (ако је кандидат променио презиме), потпуна лична и радна биографија са адресом контакт телефоном, е-маил адресом, изјава кандидата да је здравствено способан за тражене послове и да се
против њега не води кривични поступак. Приликом заснивање радног
односа, изабрани кандидати су дужни да доставе: лекарско уверење,
као доказ о здравственој способности за послове за које заснива ради
однос, уверење да се против њих не води кривични поступак (уверење
издаје суд). Уколико изабрани кандидат не достави горенаведене документе у захтевном року, са њим се неће заснивати радни однос. Са
кандидатима који испуњавају услове огласа обавиће се разговор ради
прибављања додатних релевантних података за доношење одлуке о
избору кандидата. Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за
обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос.
Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке
обрађује правна служба Дом здравља Трговиште. Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивање огласа.

ОПШТА БОЛНИЦА АЛЕКСИНАЦ

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

Медицинска сестра - техничар

на одређено време до повратка запослене са
породиљског боловања
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме: медицинска сестра - техничар са
положеним стручним испитом. Кандидати су у обавези да уз пријаву
доставе: оверен препис - фотокопију дипломе о завршеној средњој
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.

ДОМ ЗДРАВЉА ТРГОВИШТЕ

17525 Трговиште, Краља Петра I Карађорђевића 81
тел. 017/452-210

Доктор медицине - специјалиста
гинекологије и акушерства
на одређено време 6 месеци

УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног односа утврђени су Законом о раду (“Службени гласник РС“, број 24/2005, 61/2005, 54/2009,
32/2013 и 74/2014), а посебни услови Правилником о организацији
и систематизацији послова Дома здравља Трговиште од 01.09.2014.
године (са изменама и допунама). Посебни услови за заснивање радног односа су: VII/2 степен стручне спреме, завршен медицински
факултет, специјализација из гинекологије и акушерства, дозвола за
рад - лиценца издата од надлежног органа или решење о упису у комору, 2 године радног искуства на пословима специјалисте гинекологије
и акушерства.

Доктор медицине - специјалиста
радиологије
на одређено време 6 месеци

УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног односа утврђени су Законом о раду (“Службени гласник РС“, број 24/2005, 61/2005, 54/2009,
32/2013 и 74/2014), а посебни услови Правилником о организацији
и систематизацији послова Дома здравља Трговиште од 01.09.2014.
године (са изменама и допунама). Посебни услови за заснивање
радног односа су VII/2 степен стручне спреме, завршен медицински
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Mедицина / Грађевинарство и индустрија / Пољопривреда

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ
„ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ - БАТУТ”
11000 Београд, Др Суботића 5

Расписује оглас за обављање следећих послова у Одељењу
за епидемиолошки надзор Центра за контролу и превенцију
болести

Сарадник/виши сарадник - здравствени
радник

Грађевинарство и индустрија
„ИНОВАТОР МАТО” ДОО
32223 Заблаће, Вапа бб
e-mail: novator@novator.co.rs
тел. 032/813-357

Електрозаваривач

на одређено време, до две године, због повећаног
обима посла

Оператер на ЦНЦ машини

Опис послова и радних задатака: Прикупља и статистички обрађује
податке о кретању заразних болести на територији Републике Србије.
Прикупља и статистички обрађује податке о учесталости болничких
инфекција. Пружа техничку помоћ у организацији студија инциденције
и преваленције, припреми стручно-методолошких препорука, организацији семинара. Води евиденцију о корисницима услуга, прикупља
резултате лабораторијских анализа за кориснике. Пружа техничку
помоћ у припреми стручно-методолошких препорука и у организовању
едукација здравствених радника. Ради на пословима здравственог надзора посебних категорија становништва у амбуланти и на терену, води
евиденцију о корисницима, наплаћује и фактурише обављене услуге,
обавештава о резултатима и заказује здравствене прегледе. Обавља и
друге послове и задатке из делокруга рада Одељења по налогу шефа
Одељења.

Машинбравар

УСЛОВИ: санитарни техничар - виши санитарни техничар, положен
стручни испит, познавање рада на рачунару, без обзира на радно
искуство, организационе способности. Пријаве и ЦВ слати на е-маил:
veljko_milekic@batut.org.rs, или на адресу Институт за јавно здравље
Србије “Др Милан Јовановић-Батут”, Др Суботића бр. 5, 11000 Београд
са назнаком „За конкурс - сарадник/виши сарадник - здравствени
радник“. Само ће кандидати који уђу у ужи избор бити обавештени
о резултатима. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“ Националне службе за запошљавање и
на интернет страници Министарства здравља Републике Србије.

ДОМ ЗДРАВЉА
“Др МИЛУТИН ИВКОВИЋ”

11000 Београд, Кнез Данилова 16

Медицинска сестра - техничар

на одређено време до повратка одсутне запослене са
дужег боловања (трудничко/породиљско)
Опис послова: води потребну евиденцију о осигураницима, здравственом стању корисника и популације; учествује у систематским прегледима; врши прву и поновну обраду рана; ставља фиксациони завој и
врши скидање конаца и копчи; врши фракционо давање серума и других лекова, инцизија, транспортну имобилизацију, обраду опекотина,
испирање уха, превијање у стану болесника; даје вакцине у амбуланти
и на терену, као и ињекције у диспанзеру и стану болесника; прати
болесника до болнице, по налогу лекара; врши требовање и набавку
ампулираних лекова и инструмената и одговоран је за њих, рукује апаратима за кисеоник и прецовање; ради са компјутерима и видео терминалима; обавља послове на пријему пацијената, руковање новцем и
слично; води све административне послове у амбулантама; учествује
у изради извештаја; учествује у спровођењу плана здравствено-васпитног рада; ради и остале послове из области своје струке по налогу
одговорне сестре; за свој рад одговора одговорној медицинској сестри,
непосредном руководиоцу и начелнику Службе.
УСЛОВИ: Завршена средња медицинска школа, положен стручни
испит, IV степен стручне спреме. Уз молбу приложити: биографију,
фотокопију дипломе о завршеној школи, фотокопију дипломе о положеном стручном испиту, фотокопију лиценце или фотокопију решења
о упису у Комору и фотокопију држављанства. Доставити неоверене
фотокопије које се не враћају кандидатима. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања, поштом или личном доставом у
писарницу Дома здравља “Др Милутин Ивковић”, Кнез Данилова 16, IV
спрат, соба бр. 12. Обавезно назначити за које радно место се конкурише. Резултати огласа биће објављени на сајту Дома здравља: www.
dzpalilula.org.rs и на огласној табли - IV спрат.
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УСЛОВИ: образовање у траженом занимању; пожељно радно искуство
на наведеним пословима; пробни рад 1 месец; рад у сменама. Место
рада: Вапа. Лице за контакт: Ђорђе Мајсторовић. Трајање конкурса:
31.12.2015. године.

Пољопривреда
ЛОВАЧКО УДРУЖЕЊЕ “ЈЕЛЕН”
17510 Владичин Хан, Светосавска бб
тел. 017/472-169

Управник ловишта
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме (шумарске струке, пољопривредне или ветеринарске), са одговарајућом лиценцом управника ловишта.
Оглас важи 15 дана од дана објављивања.

“MEGALIS TRADE”
ДОО БЕОГРАД

Београд, Радничка 35
тел. 011/3571-968
e-mail: office.megalis@gmail.com

Пољопривредни референт

место рада Ивањица и Шид (подручје тих општина)
2 извршиоца
Опис посла: организација пољопривредне производње.
УСЛОВИ: од IV до VII степена стручне спреме, у пољопривредној струци; неопходно је вишегодишње искуство у организовању пољоприврене производње; рад на рачунару (основни ниво); енглески језик почетни ниво, возачка дозвола Б категорије (активан и искусан возач).
ОСТАЛО: теренски рад; рад у сменама (прва и друга смена); обезбеђен
превоз (аутомобил за рад на терену); постоји могућност обезбеђивања
смештаја; пробни рад 3 месеца. Трајање конкурса: до попуне радног
места. Заинтересовани кандидати своје радне биографије могу послати на мејл послодавца. Лица за контакт: Гордана Кухне - Јовковић,
Ана Мандић.

Први
утисак је
најважнији
будите
испред свих
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Наука и образовање

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

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
Београд, Краља Милутина 8

Оглашава слободно радно место за рад у Јапану
Послодавац: Terra International School
Место рада: Yamaguchi (на острву Хоншу), Јапан

Наставник енглеског језика

одређено време, на годину дана, са пробним радом у
трајању од 2 месеца
УСЛОВИ: професор енглеског језика и књижевности, VII/1 степен;
возачка дозвола - међународна; пожељно поседовање ТЕСОЛ/ТЕФТ.
ОСТАЛО: обезбеђен смештај од стране послодавца (трошкове станарине плаћа кандидат по повољној цени); изабрани кандидат плаћа трошкове издавања радне визе; обезбеђен превоз (повратна карта); плата
у износу 180.000 јапанских јена (бруто), око 1.700 е (бруто)

Детаљне информације о условима рада кандидати ће добити на разговору са послодавцем. О месту и термину одржавања разговора биће
обавештени путем телефона кандидати који уђу у ужи избор. Рок
трајања конкурса до 08.12.2015. године.

Б Е О Г РА Д
ОШ „БОШКО ПАЛКОВЉЕВИЋ ПИНКИ“
11273 Батајница, Миленка Павловића 7а
тел/факс: 011/787-0077
e-mail: os.bppinki@open.telekom.rs
www.ospinkibatajnica.nasaskola.rs

Педагошки асистент

на одређено време до краја школске 2015/16.
године
УСЛОВИ: предвиђени чл. 120 Закона о основама система образовања
и васпитања: да кандидат има средње образовање - IV степен стручне
спреме, уверење о завршеном уводном модулу обуке за педагошког
асистента и знање ромског језика; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима (доказ се подноси пре закључење уговора о раду); да није осуђиван правоснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 ст. 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (доказ прибавља установа); држављанство РС. Уз пријаву са кратком биографијом приложити оверене копије:
доказа о одговарајућем образовању и доказа о завршеном уводном
модулу обуке за педагошког асистента Министарства просвете, науке и
технолошког развоја, доказа о држављанству. Рок за пријављивање на
конкурс је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће бити узете у разматрање. Уколико кандидат не достави
документацију у предвиђеном року или не достави сва потребна документа, односно пријава буде непотпуна и неблаговремена, неће бити
узета у разматрање. Ближе информације о конкурсу могу се добити на
број телефона: 011/7870-077.

ФАКУЛТЕТ СПОРТА И
ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА

11030 Београд, Благоја Паровића 156
тел. 011/3531-015

Стручни сарадник музеја - кустос музеја
на одређено време, пробни рад од 6 месеци

УСЛОВИ: висока школска спрема - филозофски факултет (дипломирани археолог који је стекао високо образовање на студијама у трајању
од 4 године); мастер студије из области безбедности и заштите културних добара; искуство у базама података спортског наслеђа; искуство у писању пројеката за међународне грантове, посебно из области
спортске и олимпијске баштине; искуство у раду са спортским и олимпијским наслеђем; публикације из области спорта; положен стручни
испит за кустоса музеја; познавање 2 страна језика; рад на рачунару; општа здравствена способност. Пробни рад у трајању од 6 месеци.
Потребна документација: пријава, извод из матичне књиге рођених,
фотокопије диплома - основне академске студије, мастер студије, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), оверена фотокопија
уверења о положеном стручном испиту за кустоса музеја. Пријаве са
потпуном документацијом доставити лично или на адресу факултета.
Рок за пријаву је 15 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Контакт телефон:
011/3531-015.

Потребна документација: радна биографија/CV (са фотографијом),
образ ц преузети са сајта http://terra-recruit.info; фотокопија дипломе
оверена од стране судског тумача; фотокопија прве стране пасоша;
пропратно писмо (укратко о томе зашто желите да радите у Јапану).
Наведена документа доставити на енглеском језику.
Кандидат који буде одабран биће у обавези да достави лекарско уверење (општи лекарски преглед) и међународну возачку дозволу.
Начин конкурисања: Скенирану документацију доставити na e-mail:
posredovanje.beograd@nsz.gov.rs или путем поште на адресу: Национална служба за запошљавање, Филијала за град Београд, Гундулићев
венац 23-25, 11000 Београд, са назнаком „За конкурс: Јапан“.

Бесплатна публикација о запошљавању
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УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ БЕОГРАД
ФАКУЛТЕТ МУЗИЧКЕ УМЕТНОСТИ
11000 Београд, Краља Милана 50
тел. 011/3620-760

Редовни професор за ужу научну област
Музикологија
Ванредни професор за ужу научну област
Музичка теорија
на одређено време од 5 година

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

Доцент за ужу научну област
Етномузикологија

Наставник енглеског језика
на одређено време од 4 године

ОСТАЛО: Услови за радна места одређени су Законом о високом образовању и Статутом факултета. Пријаве са наведеном и-мејл адресом
и доказима о испуњавању услова конкурса подносе се факултету, а
попуњени образац 2 се доставља искључиво на мејл: kadrovska@fmu.
bg.ac.rs. Све информације могу се добити у Општој служби факултета,
на тел. 011/3620-760, а образац 2 се може преузети са сајта факултета
- www.fmu.bg.ac.rs. Неблаговремене пријаве, пријаве без потписа, као
и пријаве без потребне документације, неће се узимати у разматрање.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА
„ИВАН ГОРАН КОВАЧИЋ“

11000 Београд, Војводе Бране 18/а
тел. 011/308-7264

на одређено време од 5 година

Оглас објављен у публикацији “Послови” 11.11.2015. године,
мења се у броју извршилаца за радно место: професор разредне наставе, на одређено време преко 60 дана, ради замене
одсутне запослене, тако што уместо: 2 извршиоца, треба да
стоји: 1 извршилац.

Доцент за ужу научну област Музичка
теорија

ШКОЛА ЗА ОШТЕЋЕНЕ СЛУХОМ - НАГЛУВЕ
“СТЕФАН ДЕЧАНСКИ”

на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област Музикологија

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: завршене докторске студије (III степен).

Ванредни професор за ужу научну област
Клавир
на одређено време од 5 година
2 извршиоца

Ванредни професор за ужу научну област
Клавир - упоредни предмет
на одређено време од 5 година

Ванредни професор за ужу научну област
Соло певање
на одређено време од 5 година

Ванредни професор за ужу научну област
Обоа (за оркестарске деонице дрвених
дувачких инструмената и методику
наставе)

за образовање и васпитање ученика са сметњама у развоју
Београд, Светозара Марковића 85

Директор школе

на одређено време, период од 4 године
УСЛОВИ: На конкурс за директора школе може да се пријави кандидат који испуњава услове прописане чланом 8 став 2, чланом 59 став
5 и чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, 72/09, 52/11, 55/13, 35/15): да кандидат има
одговарајуће високо образовање: на студијама другог степена (мастер
академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо образовање
почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године за наставника те врсте школе, за педагога и психолога; да има дозволу за рад односно лиценцу
за рад наставника, психолога или педагога, обуку и положен испит за
директора установе (изабрани кандидат који нема положен испит за

на одређено време од 5 година

Ванредни професор за ужу научну област
Гитара (за познавање гитаре са методиком
наставе, интерпретација и нотација ране
музике и методика наставе гитаре)
на одређено време од 5 година

Самостални уметнички сарадник на
Катедри за дириговање
на одређено време од 5 година

Виши уметнички сарадник на Катедри за
гудачке инструменте
на одређено време од 5 година

Наставник стручног предмета Џез труба
на одређено време од 4 године

Наставник стручног предмета Оркестарске
деонице - виолина
на одређено време од 4 године
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директора је дужан да положи испит за директора у року од годину
дана од дана ступања на дужност) и најмање 5 година рада у установи
на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања; да има психичку, физичку и здраствену способност за
рад са децом и ученицима; да кандидат није осуђиван правоснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања; да има држављанство
Републике Србије; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс кандидат је дужан да поднесе: оверену копију дипломе о завршеном факултету, оверену копију уверења
о положеном испиту за директора (ако кандидат не поседује лиценцу
за директора, дужан је да испит положи у року од годину дана од дана
ступања на дужност), оверену копију уверења о положеном стручном
испиту,односно лиценци, доказ о радном стажу, доказ о физичкој и
психичкој способности за рад са децом, уверење да није под истрагом,
уверење да није осуђиван; уверење о држављанству (не старије од
шест месеци), извод из матичне књиге рођених (не старији од шест
месеци), биографију са кратким прегледом кретања у служби са предлогом програма рада директора школе. Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здраственој способности за рад са децом и ученицима
подноси се, у складу са Законом, пре закључења уговора о раду (не
старије од шест месеци). Уверење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања прибавља установа. Рок за пријављивање кандидата на конкурс је 15 дана од дана
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање. Документа поднета уз пријаву се по окончању
конкурса не враћају кандидатима. Пријаве на конкурс за избор директора школе са потребним доказима о испуњавању услова подносе се
лично или препорученом поштом, у затвореној коверти, на адресу
Школе за оштећене слухом - наглуве „Стефан Дечански“, Светозара
Марковића 85, Београд, са назнаком „Конкурс за директора школе“.

УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ПРИМЕЊЕНИХ УМЕТНОСТИ У
БЕОГРАДУ
11000 Београд, Краља Петра 4

Сарадник у звање уметничког сарадника за
ужу уметничку област Примењена графика
на период у трајању од четири године

УСЛОВИ: Право учешћа на конкурс имају лица која испуњавају услове прописане Законом о високом образовању, услове прописане актом
Националног савета за високо образовање и општим актима Универзитета уметности у Београду и Факултета примењених уметности у
Београду. Учесници конкурса подносе: а) у три примерка - пријаву на
конкурс, радну биографију на прописаном обрасцу 2 као и у електронској форми на CD-u (комплетан образац 2), потписани списак приложене документације и поднетих радова; б) у једном примерку - оверену
фотокопију или оверен препис дипломе и уверење надлежног органа
да правоснажном пресудом није осуђен за кривично дело против полне слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска
установа или примања мита у обављању послова у високошколској
установи (члан 62 став 4 Закона о високом образовању; в) радове
из области уметности односно науке за коју конкурише у складу са
„репрезентативним референцама“. Образац 2 и извод из општег акта
„репрезентативне референце“ могу се преузети у Правној служби или
са сајта Факултета (www.fpu.bg.ac.rs). Кандидат је дужан да на расписани конкурс поднесе радове на основу којих се може сагледати да ли
и како влада материјом уже области за коју конкурише. Под радовима се подразумева од 5 до 10 оригиналних радова или фотографија
радова који се не могу поднети у оригиналу, документација, пројекти и
фотографије радова реализованих на одређеном месту или за одређене потребе. Поднети радови морају бити обележени именом кандидата/аутора. За ужу уметничку област Примењена графика 10 реализованих радова и заступљеност свих графичких техника. Под оригиналним
радовима подразумевају се и пројекти у свим областима који нису реализовани. Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса. Документација и радови подносе се Правној служби
Факултета примењених уметности у Београду, ул. Краља Петра бр. 4,
у термину од 10 до 13 часова. Непотпуне и неблаговремене пријаве се
неће разматрати. За додатне информације тел. 011/328-1251.

Бесплатна публикација о запошљавању

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА
СА ДОМОМ УЧЕНИКА ПК “БЕОГРАД”
11210 Београд, Панчевачки пут 39

Наставник стручних предмета
пољопривредне струке (цвећарство,
повртарство и лековито биље)

са 17% радног времена, на одређено време ради
замене помоћника директора до краја школске
2015/2016. године
УСЛОВИ: поред општих услова, за рад у школи може бити примљено
лице које испуњава и посебне услове предвиђене чл. 8 и 120 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”,
бр. 72/09, 52/11, 55/13) и за наставнике Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у
стручним школама. Кандидати уз пријаву на конкурс подносе: оверену
фотокопију дипломе о стечном образовању, оверену фотокопију уверења о држављанству, оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених, доказ да кандидат зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад и доказ да испуњава услов из члана 8 став 4 Закона
о основама система образовања и васпитања, тј. 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, васпитач и стручни
сарадник 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 члана 8 став 4 Закона. Подносе се оверене
фотокопије и исте се не враћају кандидатима. Потребна документа
доставити на горенаведену адресу, у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији “Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се разматрати.

ОШ “ЈОВАН ПОПОВИЋ”

11000 Београд, Маријане Грегоран 62

Наставник географије

на одређено време, са 20% радног времена, док
запосленом траје први мандат директора у другој
школи

Наставник физичког васпитања

на одређено време, док траје први мандат директора
школе

Педагог школе

на одређено време, са 50% радног времена, до
повратка раднице са породиљског одсуства
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове предвиђене чланом 120
Закона о основама система образовања и васпитања, односно да поднесе: 1. диплому одговарајућег факултета (Филозофски); 2. да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
из овог члана; 4. држављанство Републике Србије; 5. доказ о знању
српског језика. Кандидат је дужан да уз пријаву на конкурс поднесе
доказе из тач. 1, 4 и 5.

Административно-финансијски радник
на одређено време до повратка раднице са
породиљског боловања

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове предвиђене чланом 120
Закона о основама система образовања и васпитања, односно да поднесе: 1. диплому гимназије, средње економске или правнобиротехничке школе; 2. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; 3. да није осуђиван правноснажном пресудом
за кривично дело из овог члана; 4. држављанство Републике Србије;
5. доказ о знању српског језика. Кандидат је дужан да уз пријаву на
конкурс поднесе доказе из тач. 1, 4 и 5.
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ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“БОШКО БУХА”

11000 Београд, Прерадовићева 2а
тел. 011/7292-218

Васпитач

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
5 извршилаца
УСЛОВИ: високо образовање васпитача на студијама првог степена
или студијама другог степена или студијама у трајању од три године
или на основним студијама у трајању од најмање четири године или
више образовање васпитача; 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,
без обзира на радно искуство; да кандидат има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом, уверење о здравственој способности, да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, држављанство Републике Србије, да зна језик на
ком се остварује васпитно-образовни рад.
ОСТАЛО: уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе о одговарајућој стручној спреми или уверења о стеченој стручној спреми,
извод из матичне књиге рођених (фотокопија), уверење о држављанству (фотокопија), ако кандидат није стекао одговарајуће образовање
на српском језику - уверење да је положио испит из српског језика
са методиком по програму одговарајуће високошколске установе, уверење да кандидат није осуђиван установа прибавља службеним путем.
Непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
на адресу установе, поштом или лично, у времену од 09,00 до 15,00
часова.

Медицинска сестра - васпитач

на одређено време ради замене одсутне запослене
преко 60 дана
2 извршиоца
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња медицинска школа-васпитачки смер, без обзира на радно искуство; да кандидат има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом, уверење о здравственој способности, да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања, држављанство Републике
Србије, да зна језик на ком се остварује васпитно-образовни рад.
ОСТАЛО: уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе о одговарајућој стручној спреми или уверења о стеченој стручној спреми, извод
из матичне књиге рођених (фотокопија), уверење о држављанству
(фотокопија), уверење да кандидат није осуђиван установа прибавља
службеним путем. Непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве
неће бити узете у разматрање. Рок за подношење пријава је 8 дана од
дана објављивања на адресу установе, поштом или лично, у времену
од 09,00 до 15,00 часова.

Сервиркa

на одређено време преко 60 дана
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа; II степен стручне
спреме, ПК радник, куварске струке, без обзира на радно искуство,
уверење о здравственој способности, да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања, држављанство
Републике Србије.
ОСТАЛО: уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе о одговарајућој стручној спреми или уверења о стеченој стручној спреми, извод
из матичне књиге рођених (фотокопија), уверење о држављанству
(фотокопија), уверење да кандидат није осуђиван Установа прибавља
службеним путем. Непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве
неће бити узете у разматрање. Рок за подношење пријава је 8 дана од
дана објављивања на адресу Установе, поштом или лично, у времену
од 09,00 до 15,00 часова.

22

| Број 648 | 18.11.2015.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ТЕХНОЛОШКО-МЕТАЛУРШКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Карнегијева 4

Оглас објављен 04.11.2015. године у публикацији “Послови”,
исправља се за радно место: доцент за ужу научну област
Хемијско инжењерство, у делу услови и треба да гласи: завршен Технолошко-металуршки факултет или одговарајући,
доктор техничких наука из области Хемија и хемијска технологија или доктор наука-технолошко инжењерство. Кандидати треба да испуњавају услове предвиђене Законом о високом
образовању, Статутом ТМФ-а и Правилником о систематизацији послова и радних задатака ТМФ-а. Пријаве са прилозима
како у писаној форми тако и у електронској верзији (опширна
биографија са освртом на стручни рад, доказ о испуњености
услова и школској спреми, списак научних радова са радовима) подносе се секретаријату факултета у Београду, архива
Факултета, Карнегијева 4. Одлука о избору донеће се у року
од 6 месеци од дана истека за подношење пријаве на конкурс.
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања у
публикацији “Послови”.

ОШ “БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”
11275 Бољевци, Браће Кокар 5
тел. 011/8403-454

Наставник биологије
на одређено време

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме одговарајућег занимања.
Наставник биологије може да буде лице које испуњава следеће услове прописане чланом 120. Закона о основама система образовања и
васпитања: 1) да има одговарајуће образовање; 2) да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3)
да није осуђивано 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 става 1. овог
члана доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају се
у току рада. Докази о испуњености услова из става 1. тач 1), 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. Рок за подношење пријава је 8 дана од
дана објављивања конкурса. Уз пријаву доставити следећу документацију: оверен препис дипломе о завршеној школи, податке о кретању у
служби са биографијом, оверен препис уверења о положеном испиту
за лиценцу, држављанство Републике Србије, извод из матичне књиге
рођених.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ЦЕНТАР ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И КУЛТУРУ
“БОЖИДАРАЦ - 1947”
11000 Београд, Његошева 7
тел. 064/866-8223

У конкурсу објављеном 11.11.2015. године у публикацији
“Послови” мења се адреса тако што уместо “Његошева 7”
треба а стоји “Његошева 77”. У осталом делу текст конкурса
остаје непромењен.

ОШ “ДУШКО РАДОВИЋ”

11070 Нови Београд, Булевар Зорана Ђинђића 112
тел. 011/260-17-86

Директор школе

на одређено време од 4 године
УСЛОВИ: Одговарајуће високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или
специјалистичке струковне студије) по пропису који уређује високо
образовање почев од 10.09.2005. године или на основним студијама
у трајању од најмање 4 године по пропису који је уређивао високо
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образовање до 10.09.2005. године за наставника основне школе, педагога и психолога, дозвола за рад (лиценца), односно стручни испит за
наставника, педагога или психолога, најмање 5 година рада у установи
на пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег
образовања, обука и положен испит за директора установе (изабрани директор који нема положен испит за директора дужан је да га
положи у року од годину дана од дана ступања на дужност), психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима,
да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (доказ прибавља школа), држављанство Републике Србије, знање језика на коме се остварује образовно-васпитни рад.
Уз пријаву поднети оверену копију дипломе о одговарајућем високом
образовању, оверену копију уверења о положеном стручном испиту,
односно лиценци за наставника, педагога или психолога, доказ да кандидат има најмање 5 година радног стажа у области образовања и
васпитања након стеченог одговарајућег образовања, уверење о положеном испиту за директора установе (пријава која не буде садржала
уверење о положеном испиту за директора неће се сматрати непотпуном, а кандидат изабран за директора који нема положен испит за
директора школе дужан је да исти положи у року од годину дана од
дана ступања на дужност што прописује Закон о основама система
образовања и васпитања), лекарско уверење о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са ученицима (не старије од 6 месеци), уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена копија, не старије од 6 месеци), доказ из суда да кандидат није
под истрагом, нити да ја против њега подигнута оптужница, извод из
матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија), биографију
са кратким прегледом кретања у служби са предлогом програма рада
директора школе. Прија се подносе на наведену адресу у року од 15
дана од дана објављивања конкурса.

УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ЛИКОВНИХ УМЕТНОСТИ
11000 Београд, Париска 16
тел. 011/218-1214

Сарадник у звању асистента за ужу
уметничку област Сликарство, за предмет
Пластична анатомија
на период од три године

Сарадник у звању асистента за ужу
уметничку област Сликарство, за предмет
Сликарска технологија
на период од три године

УСЛОВИ: Право учешћа на конкурсу имају лица која испуњавају услове прописане Законом о високом образовању, статутом Универзитета
уметности и статутом Факултета и имају способност за рад у настави.
Кандидати уз пријаву прилажу и доказе о испуњености услова конкурса, биографију, библиографију, списак радова на формулару (образац 2) који се може преузети у секретаријату. Пријаве са прилозима и
радови подносе се факултету на наведену адресу, у времену од 10-13
часова, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса. Информације на телефон 011/218-1214. Кандидати за радно место “сарадника
у настави за ужу уметничку област Сликарство, за предмет Пластична
анатомија” дужни су да на расписани конкурс поднесу пет оригиналих сликарских радова, мапу цртежа, мапу анатомских цртежа и три
писана рада из области Пластичне анатомије а кандати за радно место
“сарадник у завању асистента за ужу уметничку област Сликарство,
за предмет Сликарска технологија” дужни су да на расписани конкурс поднесу пет оригиналих сликарских радова и три писана рада из
области Сликарске технологије.

Први
утисак је најважнији
будите
испред свих
Бесплатна публикација о запошљавању

ОСНОВНА ШКОЛА
“КНЕЗ ЛАЗАР”

11550 Лазаревац, Бранка Радичевића 27А
тел. 011/8122-251

Наставник еглеског језика

за 40% радног времена, на одређено време до
повратка раднице са породиљског боловања

Наставник разредне наставе

на одређено време до повратка радника са боловања

Наставник српског језика

за 78% радног времена, на одређено време преко
60 дана до повратка раднице са трудничког односно
породиљског боловања
УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава све законом утврђене услове за
заснивање радног односа сагласно члану 120 Закона о основама система образовања васпитања и сходно Правилнику о врсти образовања и
наставника и стручних сарадника у основној школи („Просветни гласник“ 11/12 и 15/13) и правилника о организацији и систематизацији
послова у ОШ “Кнез Лазар”: да има одговарајуће образовање сагласно
члану 8 став 2, 3 и 4 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гл. РС“ бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 и 68/15); да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да има држављанство Републике Србије. Потребна документа:
оверена фотокопија дипломе или уверења; уверење о држављанству;
извод из матичне књиге рођених; уверење или потврда о образовању
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. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узимати у разматрање. Пријаве се подносе 8 дана од дана
објављивања у публикацији “Послови” на горенаведену адресу.

ЈАГОДИНА
ПОЉОПРИВРЕДНО-ВЕТЕРИНАРСКА ШКОЛА
35260 Рековац, Слађана Лукића бб

Кувар, вођа смене
УСЛОВИ: одговарајуће образовање - IV степен стручности, средња
стручна спрема, средња угоститељска школа; психичка, физичка и
здравствена способност за рад са децом и ученицима; да лице није
осуђивано правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл.
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, као и да није осуђивано за кривична дела која га чине недостојним за обављање послова из области рачуноводства; поседовање
држављанства Републике Србије; знање језика на коме се остварује
образовно-васпитни рад.

Кувар
УСЛОВИ: одговарајуће образовање - III степен, средња стручна спрема, средња угоститељска школа; поседовање психичке, физичке и
здравствене способности за рад са децом и ученицима; да лице није
осуђивано правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл.
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, као и да није осуђивано за кривична дела која га чине недостојним за обављање послова из области рачуноводства; поседовање
држављанства Републике Србије; знање језика на коме се остварује
образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: оригинал или оверена фотокопија доказа о држављанству
Републике Србије (уверење о држављанству, не старије од 6 месеци),
оригинал или оверена фотокопија дипломе о стеченом одговарајућем
образовању, оригинал или оверена фотокопија извода из матичне
књиге рођених, доказ о знању језика на којем се остварује образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће образовање
стекли на језику на којем се остварује образовно-васпитни рад). Пријаве са потребним доказима подносе се на адресу школе: Пољопривред-
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но-ветеринарска школа, Слађана Лукића бб, 35260 Рековац, са назнаком: „Конкурс за кувара, вођу смене”, односно „Конкурс за кувара “ или
лично код секретара школе. Ближе информације о конкурсу могу се
добити код секретара школе и путем телефона: 035/8411-134. Доказ
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и
ученицима доставља се пре закључења уговора о раду, а доказ о неосуђиваности прибавља установа. Право пријаве на конкурс имају сва
заинтересована лица која испуњавају опште услове предвиђене законом и посебне услове предвиђене овим конкурсом. Одлуку о избору
доноси директор, у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава на конкурс. Непотпуне и неблаговоремене пријаве неће
се узимати у разматрање. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана
објављивања конкурса.

КИКИНДА
ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“

23300 Кикинда, Генерала Драпшина 3

Наставник информатике

на одређено време до повратка одсутног радника
(оквирно до краја наставне 2015/2016. године), за
12 наставних часова недељно, односно 40% радног
времена
УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће образовање, и то: професор техничког образовања или професор технике, професор технике и информатике, професор информатике и техничког образовања,
професор техничког образовања и машинства, професор технике и
машинства, професор машинства, професор електротехнике, професор техничког образовања и техничког цртања, професор техничког
образовања и физике, професор физике и основа технике, професор техничког образовања и хемије, дипломирани педагог за физику
и општетехничко образовање ОТО, дипломирани професор физике и
основа технике за основну школу, професор физике и основа технике за основну школу, професор техничког образовања и васпитања,
професор техничког васпитања и образовања, професор политехничког образовања и васпитања, професор политехничког васпитања и
образовања, професор политехничког образовања, професор технике и графичких комуникација, професор производно-техничког образовања, дипломирани педагог за техничко образовање, дипломирани
педагог за физику и основе технике, професор основа технике и производње, професор политехнике, професор технике и медијатекарства,
професор техничког образовања и медијатекар, дипломирани физичар, професор физике и основа технике за основну школу - мастер,
дипломирани професор физике и основа технике за основну школу
- мастер, дипломирани професор технике и информатике - мастер,
дипломирани професор технике - мастер, мастер професор технике

и информатике, мастер професор информатике и технике, професор основа технике и информатике; кандидат треба да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (доказ
подноси пре закључења уговора о раду); да кандидат није осуђиван
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања - доказ
прибавља установа; да има држављанство РС.
ОСТАЛО: Пријаве са потребном документацијом доставити на горенаведену адресу школе, са назнаком: “За оглашено радно место”. Рок за
пријаву на оглас је 15 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Пре коначног одлучивања о пријему у радни однос послодавац ће прибавити мишљење
репрезентативног синдиката у установи и затражити психолошку процену кандидата за обављање траженог посла.

К РА Г У Ј Е В А Ц
ОМШ „ПЕТАР ИЛИЋ”

34300 Аранђеловац, Јосипа Грушовника 1
тел. 034/712-959

Наставник солфеђа, теорије и хора

на одређено време ради замене одсутне запослене
по основу породиљског одсуства, за 50% радног
времена
УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен кандидат који испуњава
следеће услове: поседовање одговарајућег образовања предвиђеног
чланом 8 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилником о степену и врсти образовања наставника у основој музичкој школи („Службени гласник РС”, бр. 18/13); поседовање психичке,
физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима;
поседовање држављанства Републике Србије; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Рок за
пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Потпуном
пријавом сматра се пријава која садржи: доказ о држављанству Републике Србије (уверење о држављанству или извод из матичне књиге
рођених), оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом
образовању, доказ о знању језика на којем се остварује образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли
на том језику, пошто се сматра да они познају језик на којем се изводи образовно-васпитни рад). Одлуку о избору кандидата директор ће
донети у року од осам дана од дана добијања резултата психолошке
процене способности за рад са децом и ученицима. Пријаве послати у
затвореној коверти, са назнаком: “За конкурс”, на адресу: ОМШ „Петар
Илић” Јосипа Грушовника 1, 34300 Аранђеловац. Ближе информације
о конкурсу могу се добити код секретара школе и путем телефона:
034/712-959.

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

Наставник у звању ванредни или редовни
професор за ужу Правноекономску научну
област
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор правних наука односно
да испуњава услове из чл. 64, а на период сагласан чл. 65. Закона о
високом образовању.

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом
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ОСТАЛО: Други општи и посебни услови прописани чланом 62. ст.
4. Закона о високом образовању, статутом и другим актима Правног
факултета у Крагујевцу. Пријаве са доказима о испуњености услова
конкурса слати на горенаведену адресу факултета. Рок за пријаву је
15 дана.
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ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“НАДА НАУМОВИЋ”

34000 Крагујевац, Саве Ковачевића 30
тел. 034/332-706

Васпитач

на одређено време, ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
10 извршилаца
УСЛОВИ: Послове васпитача, за рад са децом узраста од три године
до поласка у школу, може обављати лице које испуњава услове прописане Законом и има одговарајуће образовање - лице које има одговарајуће више образовање, односно одговарајуће високо образовање
на студијама првог степена (основне академске односно струковне студије) у трајању од 3 године или на студијама другог степена (мастер
академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије) васпитач, као и лице које има одговарајуће
високо образовање на основним студијама у трајању од четири године
, у складу са законом. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: уверење о држављанству; уверење да се не води истрага; оверена
копија дипломе; извод из матичне књиге рођених.

Медицинска сестра - васпитач

на одређено време - ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Послове медицинске сестре - васпитача, за рад са децом
узраста од шест месеци до три године, може обављати лице које има
средње образовање медицинска сестра - васпитач. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: уверење о држављанству; уверење
да се не води истрага; оверена копија дипломе; извод из матичне књиге рођених.

Медицинска сестра на превентиви

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: Послове и радне задатке медицинске сестре на превентиви, може обављати лице које има завршену средњу медицинску школу
- IV степен педијатријског или општег смера. Уз пријаву на конкурс
кандидат треба да приложи: уверење о држављанству; уверење да
се не води истрага; оверена копија дипломе; извод из матичне књиге
рођених.

Педагошки асистент

на одређено време у радној 2015/2016 години
УСЛОВИ: Послове педагошког асистента може обављати лице које има
средње образовање са познавањем ромског језика или је положило
испит из тог језика са методиком на одговарајућој високошколској
установи у складу са Законом. Уз пријаву кандидати прилажу оверене фотокопије документа: уверење о држављанству; уверење да се
не води истрага; диплома о стеченом образовању; извод из матичне
књиге рођених; доказ о завршеном програму обуке за педагошког
асистента.
ОСТАЛО: Пријаву са наведеном документацијом доставити лично или
путем поште на адресу Предшколске установе „Нада Наумовић“ улица
Саве Ковачевића број 30 у Крагујевцу. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се разматрати. Конкурс је отворен 8 дана. Телефон за
контакт: 034/332-706.

К РА Љ Е В О
ОСНОВНА ШКОЛА
“ЈОШАНИЧКА БАЊА”

36345 Јошаничка Бања, Вука Караџића 17
тел. 036/5478-154

Наставник српског језика

на одређено време до повратка раднице са
породиљског боловања, са 94% радног времена
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, професор српског језика; да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност. Уз пријаву

Бесплатна публикација о запошљавању

доставити: оверен препис - фотокопију дипломе, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном стручном испиту (ако није
приправник), уверење о држављанству Републике Србије. Рок за
пријављивање на оглас је 15 дана. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВУК КАРАЏИЋ”

36000 Краљево, Излетничка 10
тел. 036/379-700

Наставник математике

на одређено време ради замене запосленог
распоређеног на послове помоћника директора за
50% радног времена
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Кандидат поред општих услова
предвиђених Законом о раду („Сл. гл. РС“ бр. 24/05, 61/05 и 54/09),
треба да испуњава и посебне услове предвиђене чл. 120. ст. 1. тачка
1, 2, 3, 4.и 5. и чл. 8. став 2. и став 4. Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС” бр. 72/09, 52/11, 55/13), услове
из чл. 3. став 1. тачка 9. Правилника о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гл. РС“ бр.
11/12, 15/13), и то: да има одговарајуће образовање, да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено
на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од
најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да кандидат није осуђиван
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да има
држављанство Република Србије; да зна језик на коме се остварује
образовно - васпитни рад (српски језик). Уз пријаву на конкурс приложити одговарајућу документацију којом се доказује испуњеност услова предвиђених Законом, Правилником и овим конкурсом. Диплома о
стеченом одговарајућем образовању, потврду или уверење високошколске установе о образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стеченом на високошколској установи у току студија
или након дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у
установи, у складу са Европским системом преноса бодова, уверење
о држављанству (не старије од 6 месеци) и извод из матичне књиге
рођених, доказ да кандидат зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад - српски језик (у обавези су да доставе само они кандидати који образовање нису стекли на српском језику, а доказује се
потврдом одговарајуће високошколске установе да је кандидат положио испит из српског језика). Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способност за рад са децом и ученицима, доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Доказ да кандидат није осуђиван
прибавља школа. Документација се доставља у оригиналу или овереним фотокопијама. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања у
публикацији “Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и
пријаве са неовереном документацијом неће се разматрати. Пријаве
слати на адресу школе или донети лично у просторије школе, радним
даном од 09,00 до 12,00 часова.

КРУШЕВАЦ
ОШ „АЦА АЛЕКСИЋ“

37230 Александровац, Јаше Петровића 6
тел. 037/3552-151

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: директор установе може да буде лице које испуњава услове
прописане чановима 59, 8 и 120 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС“, број 72/09, 52/11, 55/13 и 68/15);
да има одговарајуће високо образовање прописано чланом 8 став 2
Закона о основама система образовања и васпитања за наставника
основне школе, педагога и психолога стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије
или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо образовање почев од 10.09.2005. године или на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године; да има дозволу за рад - лиценцу за обављање послова наставника, педагога или психолога; да има
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обуку и положен испит за директора установе (изабрани директор који
нема положен испит за директора дужан је да га положи у року од
годину дана од дана ступања на дужност); да има држављанство РС;
најмање пет година рада у установи на пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања; да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у
члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
Уз пријаву кандидат подноси: биографске податке са кратким прегледом кретања у служби и предлогом програма рада директора школе;
оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем високом образовању; оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту
- испиту за лиценцу; потврду о раду на пословима образовања и васпитања са подацима о пословима и задацима које је обављао; оригинал
или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених; оригинал
или оверену фотокопију уверења о држављанству РС; доказ да зна
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Лекарско уверење
изабрани кандидат доставља пре закључења уговора о раду. Уверење
да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела
наведена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања - прибавља школа по службеној дужности. Доказе
о испуњености услова доставити у оригиналу или овереним копијама,
не старијим од 6 месеци. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се разматрати. Пријаве са наведеним доказима о испуњености услова
конкурса подносе се на адресу школе, са назнаком: “Конкурс за директора”. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса
у публикацији “Послови”. Ближа обавештења могу се добити лично код
секретара школе или путем телефона: 037/3552-151.

ОШ “СТАНИСЛАВ БИНИЧКИ”

37252 Јасика, Станислав Бинички бб
тел. 037/671-103

Наставник математике

на одређено време до повратка раднице са
породиљског одсуства

Наставник разредне наставе

на одређено време за рад у издвојеном одељењу
Кукљин до повратка раднице са породиљског
одсуства
УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова за заснивање радног односа
треба да испуњавају и посебне услове прописане чл. 8 и 120. Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ бр. 72/09,
52/11, 55/13, 35/15, 68/2015), а у погледу образовања услове прописане Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр.
11/2012 и 15/2015).
ОСТАЛО: Уз пријаву на оглас кандидати треба да доставе доказ о степену и врсти образовања (оригинал или оверена фотокопија) као и
извод из матичне рођених држављанство не старији од шест месеци.
Кандидати који су у предходних шест месеци имали проверу психофизичких способности за рад са децом и ученицима у пријави треба да
наведу датум и филијалу Националне службе за запошљавање код
које је обављено тестирање. За кандидате који нису имали проверу а
уђу у ужи избор провера психофизичких способности за рад са децом
и ученицима обавиће се код Националне службе за запошљавање Филијала Крушевац. Лекарско уверење доставља изабрани кандидат
пре закључења уговора о раду. Пријаве слати на горенаведену адресу.

Први
утисак је
најважнији
будите
испред свих
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ОШ “БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”

37000 Крушевац, Драгана Рајковића 12

Наставник математике

за 66% радног времена, на одређено време до
повратка запослене са породиљског одсуства

Наставник хемије

за 60% радног времена, до престанка мировања
радног односа запосленог
УСЛОВИ: Одговарајуће високо образовање сходно члановима 8 и 120
Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”
бр. 72/09, 52/2011 и 55/2013) и услове прописане Правилником о врсти
и степену стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној
школи (“Сл. гласник РС” бр 11/2012. и 15/2013), да кандидати имају
психичку, физичку и здравствену способност за рад у школи, проверу
врши надлежна служба запошљавања, да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
у трајању од шест месеци или нису правоснажном пресудом осуђени за кривично дело против достојанства личности и морала уверење
прибавља школа у складу са чланом 120. тачка 3. Закона о основама
система образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс кандидати
подносе: оверену фотокопију дипломе, оверену фотокопију уверења
о држављанству, извод из матичне књиге рођених, лекарско уверење
изабрани кандидат доставља пре потписивања уговора о раду. Пријаве слати на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

СРЕДЊА ШКОЛА БРУС

37220 Брус, Братиславе Петровић 69
тел/фаx: 037/825-167

Професор српског језика и књижевности
на одређено време до повратка запосленог са
боловања

Професор француског језика

са 55% радног времена, на одређено време до
повратка запосленог са боловања

Професор енглеског језика

са 79% радног времена, на одређено време до
повратка запосленог са боловања

Професор музичке културе

са 20% радног времена, на одређено време до
повратка запосленог са боловања

Професор психологије и психологије у
туризму и угоститељству
са 38% радног времена, на одређено време до
повратка запосленог са боловања

Професор уставног и привредног права и
права
са 28% радног времена, на одређено време до
повратка запосленог са боловања

УСЛОВИ: Кандидати треба да поседују одговарајуће образовање у
складу са чл. 8 став 2 и 4 Закона о основама система образовања и
васпитања и Правилником о степену и врсти образовања наставника из општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у
стручним школама. Кандидати треба да испуњавају следеће услове: да
имају одговарајуће образовање, да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, да нису осуђивани
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 120 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, да имају
држављанство Републике Србије, да знају језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву је потребно приложити: оверену фотокопију
дипломе, оверену фотокопију уверења о држављанству. Уколико кандидат није стекао образовање на српском језику у обавези је да дос-
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тави доказ да је положио испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе. Пријаве слати на адресу школе у року
од 8 дана од дана објављивања огласа. Доказ о испуњености услова
из тачке 1, 4 и 5 члана 120 Закона о основама система образовања и
васпитања подносе се уз пријаву, а из тачке 2 пре закључења уговора
о раду. Доказ из тачке 3 прибавља установа.

НИШ
ОШ “ВОЖД КАРАЂОРЂЕ”

18220 Алексинац, Лоле Рибара 2

Педагошки асистент

на одређено време до 31.08.2016. године
2 извршиоца
УСЛОВИ: најмање IV степен стручне спреме; положен програм обуке
за педагошког асистента; психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања (доказ прибавља
школа); знање језика на ком се остварује образовно-васпитни рад. Уз
пријаву доставити: доказ о стеченом образовању (оригинал или оверена фотокопија); сертификат МП о положеном програму обуке за педагошке асистенте; уверење о држављанству РС; извод из матичне књиге рођених; лекарско уверење о здравственој способности (доставити
приликом закључења уговора о раду); доказ о познавању језика на
ком се остварује образовно-васпитни рад. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

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

Наставник у звању ванредног или
редовног професора за ужу научну област
Аналитичка хемија
на Департману за хемију, на одређено време од 60
месеци, односно на неодређено време

УСЛОВИ: доктор хемијских наука.

Наставник у звању ванредног професора
за ужу научну област Експериментална и
примењена физика

на Департману за физику, на одређено време од 60
месеци
УСЛОВИ: доктор наука - физичке науке.

Наставник у звању ванредног професора
за ужу научну област Математика,
за предмете: Теорија вероватноћа,
Стохастички процеси, Актуарска
математика и Теорија ризика
на одређено време од 60 месеци

УСЛОВИ: доктор наука - математичке науке.
ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву треба да доставе: биографију, оверен
препис дипломе о докторату, списак научних радова са библиографским подацима, као и саме радове (списак радова доставити и у електронском облику, за сваки рад у часопису навести одговарајући линк).
Рок за пријаву на конкурс: 15 дана.

НОВИ ПА ЗАР
ОШ ,,РАСТКО НЕМАЊИЋ САВА“
Дојевиће
36308 Сопоћани, Нови Пазар
тел. 020/361-633

Наставник енглеског језика

на одређено време, до повратка радника са
боловања, за рад у издвојеним одељењима у
Себечеву и Сопоћанима

Наставник енглеског језика

на одређено време, до повратка радника са
боловања, за рад у издвојеним одељењима у Пожеги
и Балетићу, са 70% радног времена

Наставник босанског језика

на одређено време, до повратка радника са
боловања за рад у издвојеном одељењу у Себечеву

Наставник математике

на одређено време до повратка радника са места
помоћника директора односно до 31.08.2016. године,
за рад у Дојевићу са 50% радног времена

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

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуни услове прописане законом одговарајуће високо образовање у складу са чланом 8 Закона о основама
система образовања и васпитања (,,Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11,
55/2013, 35/2015 - аутентично тумачење и 68/ 2015), које је стекао 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, на основним студијама у трајању од најмање четири године, по
пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.
године. Кандидат мора да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у
току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и шест
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бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса
бодова (чланом 8 став 4 Закона). Наставник и стручни сарадник који
је у току студија положио испит из педагогије. У поступку одлучивања
о избору наставника, директор ће извршити ужи избор кандидата који
ће бити упућени на психолошку процену способности за рад са децом
и ученицима. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати
у разматрање. Пријаве слати на адресу: ОШ „Растко Немањић Сава“
Дојевиће 36308 Сопоћани, Нови Пазар. Контакт телефон: 020/361-633.

НОВИ СА Д
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“ЉУБА СТАНКОВИЋ”

21300 Беочин, Доситеја Обрадовића бб

Васпитач

на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге
детета
УСЛОВИ: Поред општих законом предвиђених услова, кандидат мора
да испуњава и следеће посебне услове: VI степен стручне спреме виша школа за образовање васпитача, односно одговарајуће високо
образовање на студијама првог степена (основне струковне студије
или основне академске студије) или на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), са или без радног искуства. Рок за пријаву
8 дана од дана објављивања. Пријаве донети лично или слати на адресу: Доситеја Обрадовића бб, 21300 Беочин.

ОСНОВНА ШКОЛА “БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО”
21460 Врбас, Палих бораца 2

Наставник енглеског језика

са 96,6% радног времена, на одређено време ради
замене одсутног запосленог
УСЛОВИ: високо образовање, и то: професор, односно дипломирани филолог за енглески језик и књижевност; дипломирани професор
енглеског језика и књижевности; мастер филолог (студијски програм
или главни предмет - профил енглески језик), мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет - профил
енглески језик).

Наставник разредне наставе

за рад у продуженом боравку, на одређено време до
31.08.2016. године
УСЛОВИ: високо образовање: професор разредне наставе; наставник
разредне наставе; професор педагогије са претходно завршеном педагошком академијом; професор разредне наставе и енглеског језика за
основну школу; мастер учитељ; дипломирани учитељ; професор разредне наставе и ликовне културе за основну школу.
ОСТАЛО: Кандидати морају да поседују образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина прописано чланом 8 став
4 Закона о основама система образовања и васпитања. Кандидати
треба да испуњавају услове прописане чланом 120 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ 72/2009, 52/2011
и 55/2013,35/2015 - аутентично тумачење и 68/2015): одговарајуће
образовање - одговарајућим образовањем сматра се 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 високо образовање на основним студијама
у трајању од четири године по пропису који уређује високо образовање до 10. септембра. 2005. године; поседовање психичке, физичке
и здравствене способности за рад са децом и ученицима; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања; поседовање држављанства Републике Србије; познавање српског језика на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз
пријаву на конкурс доставити: оверени препис или оверену фотокопију
дипломе о траженој врсти и степену стручне спреме; доказ о образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стеченим
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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; односно уверење о положеним
испитима из педагогије и психологије у току студија издато од стране
одговарајуће високошколске установе, или доказ о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу; уверење о држављанству
Републике Србије; доказ о знању српског језика на којем се изводи
образовно - васпитни рад у школи кандидати доказују стеченим образовањем на српском језику, или положеним испитом из српског језика
по програму одговарајуће високе школске установе; доказ о психичкој, физичкој и здравственој способости за рад са децом и ученицима
(лекарско уверење) подноси само изабрани кандидат пре закључења
уговора о раду. Доказ да кандидат није осуђиван прибавља школа. Рок
за подношење пријава са потребном документацијом о испуњавању
услова конкурса је 15 дана од дана објављивања. 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
коју врши Национална служба за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узимати у разматрање. Пријаве на конкурс се
шаљу на адресу: ОШ ”Братство јединство“ Врбас, „Палих бораца“ број
2 са назнаком „За конкурс“ или се предају лично у школи.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“РАДОСНО ДЕТИЊСТВО”

21000 Нови Сад, Павла Симића 9
тел. 021/420-439, факс: 021/527-547
e-mail: puns@nspoint.net

Педагошки асистент

на одређено време од 12 месеци
УСЛОВИ: Услови за рад педагошког асистента прописани су чланом
120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“ бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 и 68/15) и чланом 3 Правилника о
програму обуке за педагошког асистента („Службени гласник РС - Просветни гласник“ бр.11/2010). У радни однос може да буде примљено
лице под условима прописаним законом и ако: има одговарајуће образовање (оверена фотокопија дипломе о завршеној средњој школи);
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом, да
има држављанство Републике Србије, има доказ о познавању ромског
језика, да није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Одговарајућа диплома и држављанство Републике
Србије достављају се уз пријаву на конкурс, а лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности пре закључења уговора о
раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ФАКУЛТЕТ ЗА СПОРТ И ТУРИЗАМ
21000 Нови Сад, Радничка 30а

Наставник (сва звања) у пољу друштвенохуманистичке науке, научна област
Менаџмент и бизнис, ужа научна област
Менаџмент и бизнис у туризму
УСЛОВИ: Услов за горенаведено радно место је докторат из одговарајуће научне области, као и испуњеност услова за избор у тражено
звање. Посебан услов за горенаведено радно место је да кандидат има
одговарајуће компетенције у педагошком раду из одговарајуће научне
области. Поред наведених услова кандидат треба да испуњава услове
предвиђене Законом о високом образовању, Законом о раду и Статутом
Факултета за спорт и туризам. Уз пријаву на конкурс кандидат треба
да поднесе доказе о испуњености услова конкурса радну биографију,
оригинал или оверену фотокопију дипломе, извод из матичне књиге
рођених, уверење надлежног државног органа да није осуђиван/а за
кривична дела као ни да се пред надлежним органима не води кривични поступак против кандидата, списак објављених научних радова
и да достави саме радове. Пријаву о наведеним доказима о испуњењу
услова конкурса сви кандидати могу послати на поштанску адресу:
Факултет за спорт и туризам - ТИМС, Радничка 30а, Нови Сад, са назнаком „За конкурс“. Информације у вези са конкурсом се могу добити на
број телефона: 021/530-633 или 021/530-231, сваког радног дана, од
8,00 до 16,00 часова. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
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ОСНОВНА ШКОЛА
“СВЕТИ КИРИЛО И МЕТОДИЈЕ”
21000 Нови Сад, Камењар 3 број 7

Професор немачког и енглеског језика
на одређено време од 3 месеца

УСЛОВИ: Услов за пријем у радни однос је диплома о стеченом високом образовању - професор немачког језика као и лиценцу знања
енглеског језика или професор енглеског језика са лиценцом знања
немачког језика. Конкурс је отворен до 30.11.2015. године. Пријаве
на конкурс са радном биографијом слати на e-mail адресу: aleksandar.
roganovic@andjeocuvar.com или поштом на адресу: ОШ „Свети Кирило
и Методије“, улица Камењар 3 број 7, 21000 Нови Сад. Примљена документација се не враћа.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“АНЂЕО ЧУВАР”

21000 Нови Сад, Камењар 3 број 7

Васпитач

на одређено време од 3 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 30.11.2015. године. Пријаве на каонкурс са радном
биографијом слати на e-mail адресу: aleksandar.roganovic@andjeocuvar.
com или поштом на адресу: ПУ “Анђео чувар”, улица Камењар 3 број 7,
21000 Нови Сад. Примљена документација се не враћа.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 3

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

Срадник у настави за ужу научну област
Хистологија и ембриологија
на одређено време 1 година

УСЛОВИ: Кандидат са завршеним интегрисаним академским студијама
медицине, који је интегрисане академске студије завршио са просечном оценом најмање 8. Остали услови утврђени су чланом 71. Закона
о високом образовању, Статутом Универзитета у Новом Саду, Статутом
Медицинског факултета у Новом Саду и Правилником о изборима у
звања наставника, сарадника и истраживача Медицинског факултета
у Новом Саду.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи краћу
биографију, фотокопију личне карте, доказе о испуњености услова
из конкурса - оверене копије диплома, уколико има објављене радове, списак истих (у два примерка), оригинал или фотокопије радова
и публикација, доказе о њиховом објављивању и доказ о педагошком искуству и позитивно оцењеној педагошкој активности. Доказ о
некажњавању прибавиће Медицински факултет службеним путем.
Пријаве са документацијом подносе се Писарници Медицинског факултета у Новом Саду, Хајдук Вељкова 3, Нови Сад, са назнаком: „За конкурс“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Рок за
пријављивање на конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса.

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

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У НОВОМ САДУ

21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 1

Доцент или ванредни професор за
ужу научну област Грађанскоправну и
заснивање радног односа на радном месту
наставника за наставни предмет Наследно
право
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, правни факултет са VIII степеном стручне спреме, доктор правних наука. Услови за избор су предвиђени Законом о високом образовању (“Службени гласник Републике Србије”, бр. 76/2005, 100/2007 - аутентично тумачење, 97/2008,
44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015 - аутентично тумачење
и 68/2015), Статутом Универзитета, Правилником о ближим условима
за избор у звање наставника Универзитета у Новом Саду, Статутом
Факултета и Правилником о систематизацији радних места. Уз пријаву
кандидат треба да приложи: краћу биографију, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, диплому о завршеном правном
факултету, диплому или уверење о научном степену доктора правних
наука (оригинал или оверену фотокопију), списак својих научних радова и по један примерак тих радова. Пријаве се подносе у року од 15
дана од дана објављивања конкурса, на адресу: Правни факултет у
Новом Саду, Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића брoj 1.

ПАНЧЕВО
ПУ “КОЛИБРИ”

26210 Ковачица, Др Јанка Булика бб

Васпитач

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
1 извршилац за радну јединицу у Црепаји и 1
извршилац за радну јединицу у Падини
УСЛОВИ: одговарајућа стручна спрема, лице које има одговарајуће
више образовање, односно одговарајуће високо образовање на студијама првог степена (основне струковне студије или основне академске студије), у трајању од три године или на студијама другог степена
(дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске
студије или специјалистичке струковне студије) - васпитач, у складу
са законом.

Кувар

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана, за рад у радној јединици у Ковачици
УСЛОВИ: одговарајућа стручна спрема, IV степен стручне спреме занимање кувар.
ОСТАЛО: Кандидат треба да има психичку, физичку и здравствену
способност, 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,
да зна словачки језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: доказ о траженом
образовању (оверену копију дипломе), уверење о држављанству РС
(оригинал), доказ из става 1 тачка 2 ЗОСОВ (доставља се пре закључења уговора о раду), доказ из ст. 1 тачка 3 ЗОСОВ прибавиће установа у складу са законом, доказ из ст. 1 тачка 5 ЗОСОВ подноси се
уз пријаву на конкурс (одговарајуће образовање на словачком језику
на коме се остварује рад или положен испит из језика са методиком),
извод из матичне књиге рођених (оверена фотокопија или оригинал).
Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у
разматрање. Пријаве са доказима о испуњавању услова, са назнаком:
“За конкурс”, послати на адресу: Предшколска установа „Колибри“, Др
Јанка Булика бб, 26210 Ковачица.
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ОСНОВНА ШКОЛА
„2. ОКТОБАР“

26322 Николинци, Главна 42

Педагошки асистент

на одређено време до 31.08.2016. године
УСЛОВИ: Кандидати треба да поседују одговарајуће образовање средњу стручну спрему; 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; имају држављанство
Републике Србије; знају румунски језик; знају ромски језик; да имају
годину дана искуства у раду са децом из маргинализованих група. Кандидати уз прописану пријаву, треба да поднесу следећа документа:
радну биографију, оверену фотокопију дипломе о одговарајућем образовању, уверење о држављанству Републике Србије, извод из матичне
књиге рођених, доказ о знању румунског језика. Уверење о неосуђивости прибавља школа по службеној дужности а проверу психофизичких способности кандидата врши надлежна служба за запошљавање.
Доказ о радном искуству са децом из маргинализованих група. Пријаве
слати на горенаведену адресу са назнаком „За конкурс“. За све информације се обратити секретару школе на телефон 013/655-135. Рок за
пријаву је 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА
”3. ОКТОБАР“

26361 Локве, Лењинова 95

Наставник математике

са 90% радног времена, ради замене одсутне
запослене преко 60 дана

Наставник српског као нематерњег у
другом циклусу основног образовања и
васпитања
са 61% радног времена, ради замене одсутне
запослене преко 60 дана

УСЛОВИ: Потребно је да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Кандидат
мора да има држављанство Републике Србије. Поред општих услова
треба да испуњава и услове утврђене Законом о основама система
образовања и васпитања (услови прописани чланом 8. и 120 Закона)
и Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи. Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања у публикацији Националне службе за запошљавање
„Послови“. Уз пријаву кандидати су дужни да доставе краћу биографију и доказе о испуњености услова у оригиналу или препису или
оверене фотокопије. Диплома о стеченом образовању (оверена фотокопија или препис дипломе), ако је кандидат положио стручни испит
или испит за лиценцу уверења о истом, уверење о држављанству (не
старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених. Доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад подноси
се пре закључења уговора о раду а доказ да није осуђиван према чл.
120. став 1. тачка 1. Закона о основама система образовања и васпитања прибавља школа. Настава се изводи на румунском језику, сходно
томе обавезно је знање румунског језика односно потребно је доставити доказ о знању румунског језика на којем се остварује образовно-васпитни рад у установи. Неблаговремене или непотпуне пријаве се неће
узимати у разматрање. Одлуку о избору кандидата директор ће донети
у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава. Пријаве
на конкурс доставити у затвореним ковертама, са назнаком: „За конкурс“, Лењинова 95, 26361 Локве. Ближе информације се могу добити
код секретара школе на тел.013/646-155.

Посао се не чека,
посао се тражи
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ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЛОШ ЦРЊАНСКИ”

26352 Иланџа, Милоша Црњанског 88
тел. 013/659-168

Наставник физике

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана, са 30% радног времена - 6 часова
наставе недељно
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: одговарајуће образовање: Професор физике, дипломирани физичар, професор физике и хемије, дипломирани педагог за физику и хемију,
професор физике и основа технике, дипломирани педагог за физику
и основе технике, професор физике и математике, дипломирани астрофизичар, дипломирани физичар за примењену физику и информатику, професор физике и хемије за основну школу, професор физике о
основа технике за основну школу, дипломирани физичар за примењену физику, професор физике за средњу школу, дипломирани физичар
истраживач, дипломирани професор физике и хемије за основну школу, дипломирани професор физике и основа технике за основну школу, дипломирани физичар за општу физику, дипломирани физичар за
теоретску и експерименталну физику, дипломирани педагог за физику
и општетехничко образовање, дипломирани астроном. Кандидат треба
да испуњава услове утврђене чланом 8. и чланом и 120. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гл. РС“ бр. 72/09,
52/11, 55/13, 35/15 - аутентично тумачење и 68/15) и чланом 3. став 1.
тачка 8. Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“,
бр. 11/12 и 15/13). Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: доказ о поседовању држављанства Републике Србије (извод из
матичне књиге рођених или уверење о држављанству - оригинал или
оверену фотокопију не старију од 6 месеци), оверен препис - фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, уверење о положеном стручном испиту (ако поседује), уверење о неосуђиваности и о непостојању
дискриминаторног понашања, прибавља школа. Доказ о поседовању
психичке, физичке и здравствене способности доставља кандидат пре
закључења уговора о раду. Пријаву кандидати треба да доставе у року
од 8 дана од дана објављивања конкурса на горенаведену адресу.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање

Наставник информатике и рачунарства

на одређено време до 31.08.2016. године, односно до
краја школске године, са 20% радног времена
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: одговарајуће образовање: професор информатике, професор информатике у
образовању, професор информатике и техничког образовања, дипломирани инжењер информатике, дипломирани инжењер пословне
информатике, дипломирани инжењер електротехнике - за рачунску
технику и информатику, дипломирани математичар - за рачунарство
и информатику, дипломирани инжењер организације рада - смер
кибернетски, дипломирани инжерњер организације - за информационе системе, дипломирани економиста - за економику, статистику и
информатику, дипломирани математичар, професор математике, професор физике, дипломирани инжењер електротехнике, смер рачунске
технике и информатике, дипломирани инжењер електронике, професор технике и информатике, професор техничког образовања, професро електротехнике, професор машинства, дипломирани инжењер
менаџмента за информационо-управљачке и комуникационе системе, професор информатике - математике, дипломирани информатичар, дипломирани информатичар - пословна информатика, дипломирани информатичар - професор информатике, професор географије
- информатике, дипломирани информатичар - мастер, дипломирани
професор географије - информатике, мастер, професор информатике - физике, дипломирани професор физике - информатике - мастер,
дипломирани информатичар - мастер пословне информатике, дипломирани инжењер електротехнике за рачунарску технику и информатику, дипломирани економиста за економску статистику и информатику,
дипломирани физичар, дипломирани физичар - примењена и компјутерска физика - мастер, дипломирани физичар - примењена физика
и информатика - мастер, мастер математичар, мастер информатичар,
мастер инжењер електротехнике и рачунарства, мастер економиста,
мастер професор информатике и математике, мастер професор физике и информатике, мастер професор географије и информатике, мастер професор технике и информатике, мастер професор информати-

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

Наука и образовање
ке и технике, мастер инжењер информационих технологија, мастер
инжењер организационих наука (смер информациони системи и технологије или софтверско инжењерство и рачунарске науке), дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства - мастер, дипломирани
инжењер организационих наука - мастер из области информационих
система и технологије, дипломирани професор информатике и математике - мастер, дипломирани професор, технике и информатике
- мастер, дипломирани професор информатике и технике - мастер,
професор основа технике и информатике, професор географије и
информатике. Кандидат треба да испуњава услове утврђене чланом
8. и чланом 120. Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гл. РС“ бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 - аутентично тумачење и 68/15) и чланом 2. став 1. тачка 11. Правилниика о степену и
врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/12 и 15/13). Уз пријаву на
конкурс кандидати треба да приложе: доказ о поседовању држављанства Републике Србије (извод из матичне књиге рођених или уверење
о држављанству - оригинал или оверену фотокопију не старију од
6 месеци), оверен препис - фотокопију дипломе о стеченој стручној
спреми, уверење о положеном стручном испиту (ако поседује), уверење о неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног понашања,
прибавља школа. Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности доставља кандидат пре закључења уговора о раду.
Пријаву кандидати треба да доставе у року од 8 дана од дана објављивања конкурса на горенаведену адресу. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ИСИДОРА СЕКУЛИЋ”

26000 Панчево, Сердара Јанка Вукотића 7

Наставник српског језика

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове предвиђене чл. 8 и чл.
120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гл.РС“
бр. 72/09, 52/2011, 55/2013, 35/2015 - аутентично тумачење и 68/2015)
као и да има одговарајуће образовање предвиђено Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гл. РС - Просветни гласник“ бр. 11/2012 и 15/2013).
Као доказ о испуњености услова кандидати су дужни да уз пријаву са
кратком биографијом, доставе и: оверену фотокопију дипломе о стеченом високом образовању и оверену фотокопију додатка дипломи или
оверену фотокопију индекса или потврду високошколске установе да
кандидат има образовање из психолошких педагошких и методичких
дисциплина од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи у складу са Европским системом преноса бодова, уверење о држављанству
или извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену копију),
доказ о знању српског језика (ако кандидат прилаже диплому о завршеном школовању на српском језику не треба да доставља додатне
доказе за овај услов). Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од
дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати. За кандидате који уђу у ужи избор вршиће се
предходна провера психофизичких способности за рад са децом и
ученицима код надлежне службе за запошљавање. Изабрани кандидат дужан је да пре ступања на рад достави лекарско уверење о психофизичкој и здравственој способности за рад са ученицима. Доказ о
испуњености услова из чл. 120 ст. 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања (потврда о некажњавању) прибавиће школа.
Пријаве достављати на адресу:ОШ „Исидора Секулић“ Панчево 26000,
Улица Сердара Јанка Вукотића бр.7.

ОШ ”ЂУРА ЈАКШИЋ”
Ковин, Јна 34
тел/факс: 013/741-081
e-mail: osdjaksic@mts.rs
www.os-djurajaksic.edu.rs

Стручни сарадник педагог

на одређено време, до краја школске 2015/2016.
године

Наставник биологије

на одређено време, до повратка запосленог са
одсуства ради неге детета
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних чл. 24 Закона о раду
(“Службени гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013,
75/2014) кандидати треба да испуњавају и посебне услове из чл. 8 и
чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013) и Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи (“Сл. гласник - Просветни гласник” РС бр. 11/2012, 15/2013),
да имају одговарајуће образовање, држављанство Републике Србије,
психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима, да
нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву кандидати треба да приложе: CV, краћу животну и
радну биографију, оверени препис - фотокопију дипломе о стеченом
образовању, оверени препис - фотокопију потврде, уверења или друге
исправе, факултета о положеним испитима из психолошких, педагошких и методичких дисциплина, (за кандидате који су високо образовање стекли после по пропису који уређује високо образовање, почев
од 10. септембра 2005. године), оверени препис - фотокопију извода
из матичне књиге рођених, оверени препис - фотокопију уверења о
држављанству (не старије од 6 месеци), оверени препис - фотокопију
уверења, сертификата, потврде, или друге исправе, као доказ о познавању српског језика (за кандидате који образовање нису стекли на
српском језику, а доказује се одговарајућом исправом високошколске
установе да је кандидат положио испит из српског језика). Напомена:
уверење да кандидат није осуђиван по службеној дужности прибавља
школа. Доказ поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима доставља се пре закључења уговора о раду. У току трајања поступка одлучивања о избору директор
врши ужи избор кандидата, који се у року од 8 дана, од дана истека
рока за подношење пријава, упућују на проверу психофизичких способности за рад са децом и ученицима коју врши Национална служба
за запошљавање применом стандардизованих поступака, а у складу
са чл. 130 Закона о основама система образовања и васпитања, по
распореду коју утврди школа у сарадњи са Националном службом за
запошљавање, о чему ће кандидати бити благовремено обавештени.
Рок за пријаву на конкурс је 8 дана од дана објављивања у публикацији Националне службе за запошљавање “Послови”. Пријаве слати
на адресу ОШ “Ђура Јакшић” Ковин, Јна 34, са назнаком “за конкурс”.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати, али ће се у
разматрање узети молбе кандидата који не приложе доказ о познавању српког језика.

ПОЖ АРЕВАЦ
ПОЖАРЕВАЧКА ГИМНАЗИЈА
12000 Пожаревац, Симе Симића 1

Наставник психологије

са 60% радног времена, на одређено време ради
замене одсутне запослене преко 60 дана

Наставник рачунарства и информатике

са 95% радног времена, на одређено време ради
замене одсутне запослене преко 60 дана

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом
Бесплатна публикација о запошљавању

Наставник социологије

са 50% радног времена, на одређено време ради
замене одсутне запослене преко 60 дана
УСЛОВИ: одговарајуће образовање у наведеном занимању, у складу са
чланом 8 Закона о основама система образовања и васпитања и Пра-
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вилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у
гимназији; да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад у школи; 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;
да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати уз пријаву прилажу следеће доказе: оверену фотокопију дипломе,
уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, доказе о
образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина у
високошколској установи у току студија или након дипломирања од
најмање 30 бодова и и 6 бодова праксе у установи или доказ о положеним испитима у току студија из педагогије и психологије, тј. доказ о
положеном стручном, односно испиту за лиценцу и доказе о положеним испитима који се траже према Правилнику о врсти стручне спреме
наставника у гимназији. Изабрани кандидат пре закључења уговора
о раду прилаже лекарско уверење, а уверење о неосуђиваности за
кривична дела прописана законом - прибавља школа само за изабране кандидате. Пријаве са потребном документацијом о испуњености
услова подносе се лично или путем поште, на адресу: Пожаревачка
гимназија, Симе Симића 1, Пожаревац. Неблаговремена и непотпуна
документација неће се узети у разматрање. Рок за подношење пријава
је 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови”.

СРЕДЊА ШКОЛА

12220 Велико Градиште, Житни трг 4
тел. 012/663-131

Професор физике

са 15% радног времена, на одређено време ради
замене одсутне запослене преко 60 дана, односно до
повратка раднице са боловања
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа прописаних Законом о раду, кандидат мора да испуњава и посебне услове прописане чланом 120 Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13): одговарајуће образовање из члана 8 Закона о основама система образовања
и васпитања: одговарајуће високо образовање стечено на студијама
другог степена (мастер академске, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује
високо образовање почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који
је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; услов
из члана 8 став 4 и члана 121 став 9 и 10 Закона, који прописују да
лице из става 2 члана 8 Закона мора имати образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској
установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова
и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса
бодова, а наставник, васпитач и стручни сарадник који је у току студија положио испите из педагогије и психологије или је положио испит
за лиценцу или стручни испит сматра се да има образовање из члана
8 став 4 Закона, као и услове у погледу степена и врсте образовања
прописане Правилником о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у средњој школи и гимназији („Службени гласник
РС - Просветни гласник”, бр. 11/12 и 15/13); да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела наведена у члану 120
став 1 тачка 3 Закона; држављанство Републике Србије; да зна језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на оглас са кратком биографијом поднети оригинале или оверене фотокопије следећих докумената: диплому или уверење о стеченом одговарајућем образовању, уверење о држављанству
(не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених; уколико
кандидат није стекао средње, више или високо образовање на српском
језику, у обавези је да достави доказ да је положио испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе; доказ
о поседовању образовања из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина стеченом на високошколској установи у току студија или
након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова - издат од стране одговарајуће високошколске установе, односно уверење или други
одговарајући документ о положеном испиту из педагодије и психологије у току студија или доказ о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу. Лекарско уверење се подноси пре закључења
уговора о раду, психолошку процену способности за рад са децом и
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ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака, док извод из казнене евиденције
прибавља установа по службеној дужности. Рок за подношење пријава
је 8 дана од дана објављивања огласа. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће бити узете у разматрање, као ни копије докумената које
нису оверене од стране надлежног органа. Пријаве слати на адресу
школе: Средња школа у Великом Градишту, Житни трг 4, 12220 Велико Градиште, са назнаком: „За оглас”. Контакт телефон: 012/663-131.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„МАЈСКИ ЦВЕТ”

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

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање из чл. 8 став 2 Закона о
основама система образовања и васпитања, односно високо образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске студије,
специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне
студије), по пропису који је уређивао високо образовање почев од
10.09.2005. године или на основним студијама у трајању од 4 године,
по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године, за васпитача или стручног сарадника (педагога, психолога, педагога за ликовно, музичко и физичко васпитање и логопеда), дозвола за рад, обука и положен испит за директора установе и најмање
5 година рада у установи након стеченог одговарајућег образовања,
одговарајуће високо образовање на студијама првог степена (основне
академске, односно струковне студије) и студијама у трајању од три
године или вишим образовањем за васпитача, дозвола за рад, обука
и положен испит за директора установе и најмање 10 година рада у
предшколској установи на пословима васпитања и образовања након
стеченог одговарајућег образовања, васпитач и стручни сарадник
(педагог, психолог, педагог за ликовно, музичко и физичко васпитање
и логопед) мора да има образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина у складу са чл. 8 ст. 4 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 79/09, 52/11 и
55/13, 35/15 - аутентично тумачење и 68/15 и даље Закон). Васпитач и
стручни сарадник који је у току студија положио испите из педагогије,
психологије или је положио стручни испит за лиценцу, сматра се да
има образовање из чл. 8 ст. 4 Закона - овај услов се доказује одговарајућим уверењем издатим од високошколске установе или кроз додатак дипломи или одговарајућом исправом о накнадно стеченом образовању на високошколској установи, уверењем о положеном стручном
испиту, односно испиту за лиценцу; кандидат мора да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом; да није осуђиван
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да има
држављанство Републике Србије; да зна језик на коме се остварује
васпитно-образовни рад. Докази о испуњености услова из чл. 120, тачке 1, 4 и 5, достављају се уз пријаву на конкурс. Доказ из члана 120
тачке 2 доставља се пре закључења уговора, а доказ из тачке 3 прибавља установа по службеној дужности.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат је дужан да достави: оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених, уверење о држављанству Републике Србије (оверену фотокопију, не старије од 6 месеци), оверен препис или фотокопију дипломе о стеченом
образовању, оверен препис или фотокопију документа о положеном
стручном испиту, односно лиценци за васпитача или стручног сарадника, доказ о радном стажу у области васпитања и образовања са подацима о пословима које је обављао - оверена копија радне књижице и
потврда установе у којој је радио (оригинал) и биографија са подацима
о кретању у служби. Пријава која не садржи доказ о положеном испиту за директора установе - лиценцу за директора установе, сматра се
потпуном, уз обавезу изабраног кандидата да положи испит за директора у законом прописаном року. Доказ о познавању српског језика
као језика на коме се остварује васпитно-образовни рад, доставља се
уколико кандидат није стекао образовање на српском језику (потврда
или уверење којим се доказује да је испит из српског језика положио
по програму одговарајуће високошколске установе). Пријаве на конкурс са доказима достављају се на горенаведену адресу, са назнаком:
„Конкурс за директора установе”. Рок за подношење пријава је 15 дана
од дана расписивања конкурса у публикацији „Послови”. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати.
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ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА СА
ДОМОМ УЧЕНИКА
„СОЊА МАРИНКОВИЋ”

ОСНОВНА ШКОЛА
„БОЖИДАР ДИМИТРИЈЕВИЋ КОЗИЦА”

Наставник стручних предмета
пољопривредне струке, за сточарску групу
предмета

на период од 4 године

12000 Пожаревац, Илије Бирчанина 70
тел. 012/223-388, 012/541-156

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана

Наставник енглеског језика

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће високо образовања у складу
са чланом 8 став 2 тачке 1 и 2 Закона о основама система образовања
и васпитања, одговарајућу врсту образовања у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и
помоћних наставника у стручним школама у подручју рада пољопривреда, производња и прерада хране („Службени гласник Републике
Србије - Просветни гласник”, број 5/2015), односно Правилником о
степену и врсти образовања наставника из општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним школама („Службени
гласник Републике Србије - Просветни гласник”, број 8/2015) и 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, сходно члану 8 став 4 и члану
121 став 9 Закона; на основу члана 121 став 10 Закона, наставник,
васпитач и стручни сарадник који је у току студија положио испите
из педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно
испит за лиценцу, сматра се да има одговарајуће образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина прописано чланом 8
став 4 Закона; да има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; да кандидат није осуђиван правоснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања; да има држављанство
Републике Србије; да зна језика на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс са кратком биографијом, кандидат
подноси следеће доказе: оверену фотокопију дипломе или уверења
о стеченом одговарајућем образовању; уверење о држављанству (не
старије од 6 месеци, оригинал или оверену фотокопију); извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију) и доказ о поседовању образовања из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стеченом на високошколској установи у току студија или након
дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи,
у складу са Европским системом преноса бодова, односно уверење
или други одговарајући документ о положеном испиту из педагогије
и психологије у току студија или доказ о положеном стручном испиту,
односно положеном испиту за лиценцу. Уколико кандидат није стекао
средње, више или високо образовање на српском језику, у обавези је
да достави доказ о положеном испиту из српског језика по програму
одговарајуће високошколске установе. Лекарско уверење о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима
подноси се пре закључења уговора о раду, а уверење о неосуђиваности прибавља школа по службеној дужности. Рок за пријављивање
на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве послати на
горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс”. Ближе информације
о конкурсу могу се добити у школи или путем телефона: 012/223-388
или 012/541-156.

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом
Бесплатна публикација о запошљавању

12206 Брадарац, Светосавска бб
тел. 012/261-231

Директор

УСЛОВИ: директор може да буде лице које испуњава услове из члана 8 став 2 и 3 и члана 120 Закона о основама система образовања
и васпитања, тј лице мора да има: образовање стечено на студијама
другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који
уређује високо образовање почев од 10.09.2005. године или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10.09.2005. године или на студијама
првог степена (основне академске студије, односно струковне студије),
студије у трајању од три године или више образовање. Горенаведено
образовање је одговарајуће уколико кандидат може да обавља посао
наставника, педагога и психолога у основној школи и подручју рада
основне школе. Кандидат треба да има дозволу за рад, обуку и положен испит за директора установе и најмање пет, односно десет година
рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. Кандидат треба да зна језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад у овој установи - српски језик.
Документација која се подноси: оверена фотокопија дипломе о стеченом одговарајућем образовању, оверена фотокопија лиценце за рад
(дозволе за рад), доказ о потребном радном стажу у установи образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања (оверена
фотокопија радне књижице или потврда установе којом се доказује
потребан радни стаж), доказ о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са децом (лекарско уверење), уверење надлежне полицијске управе да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања, уверење о држављанству
Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6
месеци), уверење о положеном испиту за директора установе, биографија са кратким прегледом кретања у служби и предлогом програма
рада директора школе. Рок за пријаву на конкурс је 15 дана од дана
објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у
разматрање. Уколико од потребне документације недостаје потврда о
положеном испиту за директора установе, пријава неће бити одбачена
због таквог недостатка, већ ће бити поступано у складу са чланом 59
став 9 Закона о основама система образовања и васпитања.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ВЕЉКО ДУГОШЕВИЋ”
12257 Турија

Стручни сарадник педагог (50% радног
времена) и наставник грађанског
васпитања (10% радног времена)

на одређено време ради замене одсутне запослене
(до повратка запослене са одсуства са рада ради
посебне неге детета)
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује
високо образовање почев од 10.09.2005. године, односно образовање
стечено на студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године; да
кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања; да има држављанство Републике Србије.
Кандидати треба да испуњавају услове прописане у чл. 24-29 Закона
о раду и чл. 8 и 120 став 1 тачке 1-5 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 72/09, 52/11, 55/13
и 68/15), а одговарајуће образовање према Правилнику о степену и
врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи
(„Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012), Правилнику
о врсти стручне спреме наставника који изводе образовно-васпитни
рад из изборних програма у основној школи. Кандидати су дужни да уз
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МАШИНСКО - ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА
ШКОЛА ПРИБОЈ

пријаву на конкурс доставе: извод из матичне књиге рођених, уверење
о држављанству, диплому или уверење о стеченом одговарајућем
образовању - оригинале или оверене фотокопије, не старије од шест
месеци. Доказ о испуњености услова у погледу психичке, физичке и
здравствене способности за рад са децом и ученицима - лекарско уверење (не старије од 6 месеци), кандидат доставља непосредно пре
закључења уговора о раду, а психолошку процену за рад са децом и
ученицима врши Национална служба за запошљавање. Доказ о неосуђиваности прибавља установа. Копије докумената морају бити оверене, у складу са Законом о оверавању потписа, рукописа и преписа
(“Сл. гласник РС” бр. 39/93). Пријаве се подносе на адресу: ОШ ”Вељко
Дугошевић”, Турија бб, 12257 Турија. Рок за пријављивање на конкурс
је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се разматрати.

Конкурс се расписује на одређено време до добијања сагласности Комисије Владе за ново запошљавање и додатно радно
ангажовање код корисника јавних средстава, а најдуже до
краја школске 2015/2016. године

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„МАЈСКИ ЦВЕТ”

Наставник математике

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

Медицинска сестра - васпитач, приправник
на одређено време

УСЛОВИ: Кандидат треба да има средње образовање: медицинска сестра - васпитач; 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 (оверена
фотокопија). Рок за пријаву кандидата је осам дана од дана објављивања.

ПРИЈЕПОЉЕ
ТЕХНИЧКО - ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА
36310 Сјеница, Саве Ковачевића 15
тел. 020/741-048

Професор математике
Професор енглеског језика
за 89% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису које уређује
високо образовање почев од 10.09.2005. године или на основним
студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године, у складу са чл. 8 став
4 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник
РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13): одговарајуће високо образовање на студијама првог степена (основне академске, односно струковне студије),
студије у трајању од 3 године или више образовање; кандидат који
је стекао образовање по прописима који уређују високо образовање
почев од 10.09.2005. године, дужан је да достави потврду високошколске установе да ли се ради о студијама првог или другог степена;
да има врсту стручне у складу са Правилником о врсти стручне спреме
наставника и стручних сарадника и помоћних наставника у стручним
школама. Кандидат мора да има образовање из психолошких, педагошких и методичкох 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.
Кандидат који је у току студија положио испит из педагогије и психологије или је положио испит за лиценцу, сматра се да има образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина од најмање 30+6
бодова у складу са Европским системом преноса бодова (доказ о томе
прилаже се уз конкурсну документацију). Уз пријаву треба доставити
следећу документацију: препис дипломе о стеченом занимању (оверена копија), уверење о држављанству РС, извод из матичне књге рођених, лекарско уверење - подноси кандидат који ће бити изабран, а пре
закључења уговора о раду, уверење да кандидати нису осуђивани у
складу са законом - прибавља школа по службеној дужности. Конкурс
остаје отворен 15 дана од дана објављивања.
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31330 Прибој, Вука Караџића 5

Наставник статистике
са 10% радног времена

Наставник музичке културе
са 13,57% радног времена
са 27,78% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове који су прописани
чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања, и
то: да имају одговарајуће образовање; да имају психичку, физичку и
здравствену способност за рад; да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања; да имају држављанство
Републике Србије; да знају језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: оверен препис или фотокопију дипломе о стеченом образовању, уверење
МУП-а да нису осуђивани (не старије од 6 месеци), уверење суда да
се против њих не води кривични поступак (не старије од 6 месеци),
уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци),
извод из матичне књиге рођених, доказ о познавању језика на коме се
остварује образовно-васпитни рад (уколико одговарајуће образовање
није стечено на српском језику). Доказ о испуњености услова из тачке
2 кандидат доставља пре закључења уговора о раду.

ПРОКУПЉЕ
ОСНОВНА ШКОЛА
“ВУК КАРАЏИЋ”
18407 Житни Поток
тел. 027/364-131

Наставник разредне наставе

за рад у истуреном одељењу у селу Бублица, на
одређено време ради замене одсутног радника преко
60 дана
УСЛОВИ: дипломирани наставник разредне наставе, мастер учитељ.
Кандидати су дужни да уз пријаву на конкурс доставе оверену копију
дипломе или уверење о стеченом образовању, извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству. Лекарско уверење доставља
примљени кандидат. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања.

СМЕДЕРЕВО
ТЕХНИЧКА ШКОЛА У СМЕДЕРЕВУ
11300 Смедерево, Вука Караџића 13
тел. 026/617-388

Наставник електротехничке групе
предмета

на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани инжењер електротехнике; мастер инжењер електротехнике и рачунарства, претходно
завршене основне академске студије у области електротехнике и рачунарства. Кандидати треба да испуњавају услове прописане Законом о
раду, услове из члана 120, 121 и 122 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013,
35/2015 и 68/2015), као и Правилником о степену и врсти образовања
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним
школама у подручју рада електротехника. Уз пријаву на конкурс доставити: оверену фотокопију дипломе или уверења о стеченој стручној
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спреми, уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених,
уверење о положеном стручном испиту за рад у образовању или
положен испит за лиценцу (осим за лица која заснивају радни однос
у својству приправника или на начин утврђен као за приправнике),
уверење да кандидат није осуђиван по службеној дужности прибавља
школа. Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима доставља се пре закључења уговора о раду. У току трајања поступка одлучивања о избору, кандидати за
радна места наставника или стручних сарадника који уђу у ужи избор
дужни су да се подвргну провери психофизичких способности за рад са
децом и ученицима, коју врши Национална служба за запошљавање,
применом стандардизованих поступака, а у складу са чланом 130 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр.
72/2009, 52/2011, 55/2013 и 35/2015), по распореду који утврди школа у сарадњи са Националном службом за запошљавање, о чему ће
кандидати бити благовремено обавештени. Кандидати за радна места
наставника или стручних сарадника морају да имају и 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 мора знати језик на коме се
остварује образовно-васпитни рад. Рок за пријаву је 8 дана од дана
објављивања у публикацији “Послови”. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се разматрати.

ПАЛАНАЧКА ГИМНАЗИЈА

11420 Смедеревска Паланка, Вука Караџића 18
тел. 026/310-631

Директор школе

на мандатни период од четири године
УСЛОВИ: Да кандидат има одговарајуће образовање на студијама
другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који
уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године или
на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године,
да испуњава услове за наставника гимназије, педагога или психолога, да има дозволу за рад, да има обуку и положен испит за директора установе, да има најмање 5 година рада у установи на пословима
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања,
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима, да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична
дела утврђена у члану 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. Документа
која се достављају уз пријаву за конкурс: оверена фотокопија дипломе
о стеченом одговарајућем високом образовању, оверена фотокопије
уверења о положеном стручном испиту за наставника, педагога или
психолога (дозвола за рад - лиценца), оверена фотокопија уверења о
положеном испиту за директора установе (пријава која не буде садржала уверење о положеном испиту за директора школе неће се сматрати непотпуном, а изабрани кандидат биће у обавези да у законском
року положи испит за директора школе), потврда да има најмање 5
година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања (потписана и оверена од стране
установе), оргинал или оверена фотокопија уверење о држављанству Републике Србије, не старије од 6 месеци, оверена фотокопија
извода из матичне књиге рођених, уверење надлежног суда да против
кандидата није покренут кривични поступак, биографија са кратким
прегледом кретања у служби и предлогом програма рада директора
школе. Уверење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом
за кривична дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања - прибавља установа. Доказ
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и
ученицима - доставља изабрани кандидат, пре закључења уговора о
раду. Рок за пријављивање кандидата је 15 дана од дана објављивања
конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.
Пријаве се достављају на адресу “Паланачка гимназија“ Смедеревска
Паланка, Вука Караџића број 18, са назнаком: “Конкурс за директора“.
Ближа обавештења могу се добити у секретаријату школе, телефон
026/310-631.

Бесплатна публикација о запошљавању

СОМБОР
ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ГИМНАЗИЈА ”ВЕЉКО ПЕТРОВИЋ”
25000 Сомбор, Доситеја Обрадовића 2
тел. 025/420-322

Оглас објављен у публикацији „Послови“ 14.10.2015. године, поништава се за радно место: наставник музичке културе, са 80% норме, на одређено време до повратка запослене
са трудничког боловања. У осталом делу оглас остаје непромењен.

ГИМНАЗИЈА “ВЕЉКО ПЕТРОВИЋ”
25000 Сомбор, Доситеја Обрадовића 2
тел. 025/420-327

Наставник филозофије на мађарском
језику

за 24% радног времена, на одређено време до
повратка запосленог са функције
УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове предвиђене чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр.
72/2009, 52/2011 и 55/2013); да има одговарајуће образовање; да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да има држављанство Републике Србије; знање
мађарског језика. Кандидат треба да има одговарајуће високо образовање у складу са чл. 121 и чл. 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 72/2009 и 52/2011
и 55/2013): високо образовање стечено на студијама другог степена
(мастер академске студије, специјалистичке академске студије или
специјалистичке струковне студије), по прописима који уређују високо
образовање почев од 10.09.2005. године или на основним студијама
у трајању од најамње 4 године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10.09.2005. године. Дужност наставника филозофије
на мађарском језику у гимназији може да обавља лице које има одговарајуће образовање за наставника гимназије, за педагога и психолога,
по Правилнику о степену и врсти образовања наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у гимназији (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 15/2013). Уз пријаву на конкурс обавезно доставити: оригиналну диплому или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, уверење о држављанству Републике Србије, извод из
матичне књиге рођених, доказ о знању језика. Лекарско уверење се
прилаже пре закључења уговора о раду. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање. Рок за пријаву је 8 дана.

СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ГИМНАЗИЈА „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“
22300 Стара Пазова, Светосавска 5
тел. 022/310-271

Професор словачког језика

за 40% радног времена, на одређено време до
повратка запослене са боловања
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у складу са чл. 8 ст. 2 Закона о основама система образовања и васпитања: професор, односно
дипломирани филолог за словачки језик и књижевност; мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет,
односно профил Словачки језик и књижевност); мастер филолог (студијски програм или главни предмет, односно профил Словачки језик
и књижевност); кандидат мора да има положен испит за лиценцу или
да приложи 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 6 бодова
праксе у установи, у складу са ЕСПБ; психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања;
држављанство Републике Србије; да зна језик на ком се остварује
образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс приложити: диплому
о стеченом образовању (оверена фотокопија), оверену копију потврде
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о положеном испиту за лиценцу или уверење издато од стране високошколске установе да поседује образовање у складу чланом 8 став
4 Закона о основама система образовања и васпитања, уверење о
држављанству (оверена фотокопија), извод из матичне књиге рођених (оверена фотокопија), уверење о некажњавању издато од надлежног суда. Уверење о здравственом стању прилаже кандидат који буде
изабран. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Све пријаве са приложеном документацијом предати у секретаријату
школе или послати поштом на адресу: Гимназија „Бранко Радичевић”,
Светосавска 5, 22300 Стара Пазова.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
„МИХАЈЛО ПУПИН“

22320 Инђија, Цара Душана 2
тел. 022/561-661, 561-404

Наставник енглеског језика и књижевности
на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана

УСЛОВИ: У школи се васпитно-образовни рад остварује на српском
језику. У радни однос може да буде примљено лице под условима прописаним чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања и
Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника
и сарадника у настави у стручним школама. Кандидат треба да поседује одговарајуће високо образовање: професор, односно дипломирани
филолог за енглески језик и књижевност; мастер филолог (студијски
програм Англистика); мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет, односно профил Енглески језик
и књижевност). Поред одговарајућег образовања, кандидат треба да
поседује и психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима, да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, држављанство Републике Србије, да зна језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад (српски језик). Уз молбу
потребно је доставити доказе који потврђују испуњавање предвиђених
услова, и то: оверену фотокопију дипломе, уверење о држављанству
РС и доказ о познавању језика на коме се остварује образовно-васпитни рад. Лекарско уверење о посебној здравственој способности за рад
у просвети прибавља кандидат пре закључења уговора о раду. Уверење о некажњавању прибавља установа. Рок за пријаву на конкурс
је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови”. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир. Пријаве се подносе
на горенаведену адресу или непосредно у школу.

СРЕДЊА ШКОЛА
“ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“
22320 Инђија, Трг слободе 2а
тел. 022/552-373

Наставник практичне наставе са
технологијом рада - мушки и женски
фризер

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: без обзира на искуство за високу (VII/1) и вишу (VI) стручну
спрему, а за V степен стручне спреме потребно је петогодишње искуство.

Наставник немачког језика

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана, са 38,89% радног времена, тј. 7
часова у настави недељно

Наставник рачунарства и информатике

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана, са 40% радног времена, тј. 8 часова у
настави недељно

Наставник ликовне културе

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана, са 30% радног времена, тј. 6 часова у
настави недељно
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање према Правилнику о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и
помоћних наставника у стручним школама у подручју рада личне услуге („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 16/2015) и Правилнику о
степену и врсти образовања наставника општеобразовних предмета,
стручних сарадника и васпитача у стручним школама („Сл. гласник РС
- Просветни гласник” бр. 8/2015): на студијама другог степена (мастер
академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије) по пропису који уређује високо образовање
почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године; изузетно, наставник и васпитач јесте и лице са стеченим одговарајућим високим образовањем на
студијама првог степена (основне академске, односно струковне студије), студијама у трајању од три године или вишим образовањем. Кандидат мора да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија
или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе
у установи у складу са Европским системом преноса бодова. Лице које
је у току студија положило испите из педагогије и психологије или је
положило стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има
образовање наведено у претходној реченици. Послове наставника
практичне наставе може да изводи и лице са одговарајућим средњим
образовањем и положеним специјалистичким, односно мајсторским
испитом и петогодишњим радним искуством у струци стеченим после
специјалистичког, односно мајсторског испита, петогодишњом праксом. Лице са средњим образовањем не мора да има образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина.
ОСТАЛО: психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом
и ученицима; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања; да има држављанство Републике
Србије; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад (српски језик). Уз пријаву за учешће на конкурсу учесници су дужни да
доставе оригинале или оверене копије следећих докумената: дипломе,
уверења о држављанству, потврде високошколске установе о одговарајућем броју бодова из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина и броју бодова праксе у установи, односно о положеним
испитима из педагогије и психологије или уверење о стручном испиту, односно лиценци; доказа о познавању језика на коме се остварује
образовно-васпитни рад (српски језик); доказа о искуству, уколико је
наведено као услов. Лекарско уверење изабрани кандидат је дужан
да достави пре закључења уговора о раду, а уверење о некажњавању
прибавља школа по службеној дужности. Конкурс је отворен 8 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве се подносе лично
или путем поште, на адресу: Средња школа „Др Ђорђе Натошевић”,
Трг слободе 2а, Инђија. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
разматрати.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА МИХАЈЛО ПУПИН

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом
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22320 Инђија, Цара Душана 2
тел. 022/561-661, 561-404

Наставник математике

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: У школи се васпитно образовни рад остварује на српском
језику. У радни однос може да буде примљено лице, под условима прописаним чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања,
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Правилника о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника
и сарадника у настави у стручним школама. Кандидат треба да поседује одговарајуће високо образовање и то: завршена висока школска
спрема са звањем: професор математике; дипломирани математичар; дипломирани математичар - професор математике; дипломирани
математичар - теоријска математика; дипломирани математичар - примењена математика; дипломирани инжењер математике (са изборним
предметом основи геометрије); дипломирани информатичар; професор хемије -математике; професор географије - математике; професор
физике - математике; професор биологије - математике; дипломирани
професор математике - мастер; професор математике - теоријско усмерење; професор математике - теоријски смер; професор информатике
- математике; дипломирани математичар за теоријску математику и
примене; дипломирани математичар за рачунарство и информатику;
дипломирани математичар - информатичар; дипломирани математичар - математика финансија; дипломирани математичар - астроном;
дипломирани математичар за математику економије; професор математике и рачунарства; мастер математичар; мастер професор математике. Поред одговарајућег образовања кандидат треба да поседује
и: психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима,
да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања, држављанство Републике Србије, да зна језик на коме се
остварује образовно-васпитни рад (српски језик). Уз молбу је потребно доставити доказе који потврђују испуњавање предвиђених услова и то: оверену фотокопију дипломе, уверење о држављанству РС,
и доказ о познавању језика на коме се остварује образовно-васпитни
рад. Лекарско уверење о посебној здравственој способности за рад
у просвети прибавља кандидат пре закључења уговора о раду. Уверење о некажњавању прибавља установа. Рок за пријаву на конкурс
је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир. Пријаве се подносе
на адресу: Техничка школа “Михајло Пупин” Инђија, улица Цара Душана број 2, Инђија, или непосредно у школу.

СУБОТИЦА
ВИСОКА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА
ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА И
ТРЕНЕРА У СУБОТИЦИ
24000 Суботица, Банијска 67

Наставник за избор у звање и на радно
место предавача за област медицинских
наука, ужу област Дијететика 1, Дијететика
2, Гојазност и болести преобилне исхране и
Перспективе исхране у 21. веку
на одређено време 5 година, почетак рада
01.10.2016. године

УСЛОВИ: академски назив магистра или стручни назив специјалисте
области медицинских наука, објављени стручни радови, најмање три
године радног искуства и способност за наставни рад. Лице изабрано
у звање предавача стиче звање и заснива радни однос на период од
пет година.

Сарадник за избор у звање и на радно
место асистента за област медицинских
наука, ужа област Здравствена нега
на одређено време од 3 године, почетак рада
17.02.2016. године

УСЛОВИ: У звање асистента може бити изабрано лице које има завршене основне академске студије здравствене неге и мастер академске студије, као и уписане докторске академске студије, смер јавно
здравље. Лице изабрано у звање асистента стиче звање и заснива
радни однос на период од три године.

Сарадник ван радног односа за избор у
звање сарадника практичара за област
медицинских наука, ужа област Исхрана
специфичних популационих група,
Колективна исхрана, Дијететика 1,
Дијететика 2 и стручна пракса
са 30% радног времена, на одређено време од 1
године, почетак рада од 17.02.2016. године
3 извршиоца

УСЛОВИ: стални радни однос у наставним базама школе - Општа
болница Суботица (1 извршилац), Предшколска установа “Наша
радост“ Суботица (1 извршилац), Геронтолошки центар Суботица (1
извршилац). У звање сарадника практичара бира се лице запослено
у установи, односно предузећу са којим школа има потписан уговор о
сарадњи, које обавља послове из области за коју се пракса обавља ван
седишта високошколске установе и има завршене основне струковне
студије смера струковни нутрициониста - дијететичар или завршен
пољопривредни факултет, смер прерада и контрола пољопривредних
производа и најмање три године радног искуства у струци. Сарадник
практичар се бира у звање и са њим се закључује уговор о ангажовању
на једну годину, са могућношћу продужења уговора.

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

ОСТАЛО: Остали услови утврђени су Законом о високом образовању,
Статутом школе, Правилником о начину и поступку стицања звања и
заснивања радног односа сарадника и наставника и Правилником о
унутрашњој организацији и систематизацији послова, у складу са којима ће бити извршен избор између пријављених кандидата. Пријаве на
конкурс са доказима о испуњености услова (биографија, списак радова, диплома о одговарајућој стручној спреми, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, потврда надлежног органа да
кандидат није под истрагом), достављају се на адресу: Висока школа
струковних студија за образовање васпитача и тренера у Суботици,
24000 Суботица, Банијска 67. Сву конкурсну документацију, као доказе
о испуњености услова конкурса, доставити и у електронској форми (на
компакт-диску - CD). Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити
разматране. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови”.
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ШАБАЦ
ТЕХНИЧКА ШКОЛА ШАБАЦ

15000 Шабац, Бањичких жртава 2

Професор српског језика

са 17,50% радног времена, на одређено време до
повратка запослене са породиљског одсуства и
одсуства са рада ради неге детета
УСЛОВИ: професор српског језика и књижевности, односно мастер
филолог српског језика и књижевности, са стеченим одговарајућим
високим образовањем на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке
струковне студије), по пропису који уређује високо образовање почев
од 10.09.2005. године или са стеченим одговарајућим високим образовањем на основним студијама у трајању од најмање четири године,
по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године.

Стручни сарадник - психолог

са 80% радног времена, на одређено време до
повратка запослене са породиљског одсуства и
одсуства са рада ради неге детета
УСЛОВИ: дипломирани психолог, односно мастер психолог, са стеченим одговарајућим високим образовањем на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или
специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо
образовање почев од 10.09.2005. године или са стеченим одговарајућим високим образовањем на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године.

Професор географије

са 35% радног времена, на одређено време до
повратка запослене са породиљског одсуства и
одсуства са рада ради неге детета
УСЛОВИ: професор географије, односно мастер професор географије,
са стеченим одговарајућим високим образовањем на студијама другог
степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије
или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо образовање почев од 10.09.2005. године или са стеченим одговарајућим високим образовањем на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање
до 10.09.2005. године.
ОСТАЛО: психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом
и ученицима; неосуђиваност у складу са чланом 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 55/13, 35/15 - аутентично тумачење и 68/15); држављанство Републике Србије; стечено одговарајуће високо образовање у
складу са чланом 8 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 55/13, 35/15 - аутентично тумачење
и 68/15): на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), у складу са Законом о високом образовању - 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; да испуњава услове у складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и
помоћних наставника у средњој стручној школи; да има образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским
системом преноса бодова. Уз пријаву са биографијом кандидат подноси доказ о степену и врсти образовања, извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству. Доказ о неосуђиваности кандидата

Посао се не чека,
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прибавља установа по службеној дужности. Проверу психофизичких
способности кандидата вршиће Национална служба за запошљавање
у Шапцу, о чему ће кандидати бити благовремено обавештени. Сва
документа се прилажу као оверене копије или у оригиналу, а неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаве са потребном документацијом слати на горенаведену адресу школе.

УЖИЦЕ
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“ОЛГА ЈОВИЧИЋ РИТА”
31210 Пожега, Светосавска 9
тел. 031/812-341

Васпитач

на одређено време до завршетка ППП за
радну 2015/2016. годину за рад у припремним
предшколским групама
2 извршиоца
УСЛОВИ: одговарајуће више образовање, односно високо образовање
на студијама првог степена (основне струковне студије или основне
академске студије) у трајању од 3 године или на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије) васпитач у складу
са Законом; кандидат треба да испуњава услове предвиђене чланом
120. Закона о основама система образовања и васпитања. Пријаве се
подносе лично или поштом на адресу. Уз пријаву за конкурс поднети:
податке о краћој животној и радној биографији; доказ о образовању
у овереној фотокопији; уверење о држављанству. Лекарско уверење
доставља изабрано лице пре закључивања уговора о раду, а процену
психолошке способности за рад са децом врши надлежна служба запошљавања, у року од 8 дана од дана истека рока за подношење пријаве
на упут установе. Доказ о некажњавању прибавља установа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Кандидат
ће бити писмено обавештен о избору.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА АРИЉЕ
31230 Ариље, Милована Глишића 34
тел. 031/891-888

Васпитач

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
3 извршиоца

Васпитач

на одређено време до завршетка припремног
предшколског програма у радној 2015/16 години, за
рад на терену
УСЛОВИ: одговарајуће више образовање, односно одговарајуће високо образовање на студијама првог степена (основне струковне студије
или основне академске студије) у трајању од три године или на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије)
васпитач, у складу са Законом.
ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају услове предвиђене чланом
120. Закона о основама система образовања и васпитања: да имају
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом, да нису
осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл.
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, да имају држављанство Републике Србије. Са кандидатима за
радно место васпитач вршиће се провера психофизичких способности
за рад са децом. Проверу врши надлежна служба за послове запошљавања. Уз пријаву на конкурс доставити: оверену фотокопију дипломе о
стеченом образовању, уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија), извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија). Уверење да кандидат поседује психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом подноси се пре закључења
уговора о раду. Уверење да кандидат није осуђиван прибавља установа. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаве
са потпуном документацијом доставити лично или поштом у затвореној коверти са назнаком “За конкурс”, на горе наведенуадресу.
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ЗАЈЕЧАР
ОСНОВНА ШКОЛА
“ВУК КАРАЏИЋ”
19206 Велики Извор

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање из члана 8. став 2. Закона
о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр.
72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 - аутентично тумачење и 68/2015)
за наставника основне школе и подручје рада, за педагога и психолога, стечено на студијама другог степена (мастер академске студије,
специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне
студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.
септембра 2005. године; психичка, физичка и здравствена способност
за рад са децом и ученицима; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања, држављанство
Републике Србије; познавање језика на коме се остварује образовно-васпитни рад; дозвола за рад; обука и положен испит за директора
установе и најмање пет година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс, као доказ о испуњености услова, прилаже се следећа документација: оверен препис или оверена фотокопија дипломе о стеченом образовању; уверење о држављанству
Републике Србије (не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге
рођених (не старији од 6 месеци); оверен препис или оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за
лиценцу; потврда о радном искуству у области образовања и васпитања (посебно из сваке установе, односно за сваки период, уколико је
кандидат био запослен у више установа на одговарајућим пословима).
Осим наведеног, кандидати су у обавези да уз пријаву доставе краћу
биографију и оквирни план рада за време мандата, а доказ о познавању српског језика, као језика на коме се остварује образовно-васпитни рад, доставља се уколико кандидат није стекао образовање на српском језику (потврда, уверење или други документ којим се доказује
да је испит из српског језика положен по програму одговарајуће високошколске установе). Доказ о положеном испиту за директора ће се
обезбедити након доношења одговарајућег подзаконског акта министра просвете (изабрани директор који нема положен испит за директора дужан је да га положи у року од годину дана од дана ступања на
дужност). Доказ о неосуђиваности лица прибавља школа од надлежне
полицијске управе. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности (лекарско уверење) изабрани кандидат подноси пре закључења
уговора о раду. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у
разматрање. По завршетку конкурса документација се не враћа кандидатима. Одлука о избору директора биће донета након спроведеног
поступка за избор директора, у складу са законом. Пријава се може
поднети у просторијама школе или препорученом поштом на адресу:
Основна школа “Вук Караџић”, Изворски пут бб, 19206 Велики Извор,
са назнаком “За конкурс за директора”. Рок за подношење пријава је 15
дана од дана објављивања конкурса.

ЗРЕЊАНИН
ОСНОВНА ШКОЛА
“СЛАВКО РОДИЋ”

23241 Лазарево, Жарка Зрењанина 13

Наставник физике

за 40% радног времена, на одређено време до
повратка одсутног запосленог
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: 1) да је стекао
одговарајуће високо образовање на студијама другог степена (мастер
академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо образовање
почев од 10.09.2005. године или на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2009. године; 1а) да испуњава услове из члана 8 став 2
и 3 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, бр. 52/2011 и 55/13), односно да има образовање из психолош-
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ких, 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 треба да испуњава услове у погледу врсте
стручне спреме предвиђене Правилником о врсти стручне спреме
наставника и стручних сарадника у основној школи (“Сл. гласник РС Просветни гласник“, бр. 6/96, 3/99, 10/02, 4/03, 20/04, 5/05, 2/07, 3/07,
4/07, 17/07, 20/07, 1/08, 4/08, 6/08, 8/08, 11/08, 2/09, 4/09, 9/09, 3/10,
11/12, 15/13); проф. физике; дипл. физичар; дипл. астрофизичар;
дипл. физичар за општу физику; дипл. физ. за примењену физику;
дипл. физ. - информатичар; проф. физ. за средњу школу; дипл. физ.истраживач; дипл. физ. за теорију и експерименталну физику; дипл.
физ. за примењену физ. и информатику; дипл. физ. - проф. физике
- мастер; дипл. физ. - теоријска и експ. физика - мастер; дипл. физ.
- примењена и компијутерска физ. - мастер; дипл. физ. - примењена
физ. и информатика - мастер; дипл. проф. физике - мастер; дипл. физ.
- мастер; дипл. физ. - мастер физ. - метерологије; дипл. физ. - мастер
физике - астрономије; дипл. физ. - мастер мадицинске физике; мастер
физичар; мастер проф. физике; 2) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да кандидат 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. Уз пријаву кандидат треба да
приложи: диплому о стеченој стручној спреми (оверена фотокопија),
уверење о држављанству (оверена фотокопија, не старија од 6 месеци), доказ о испуњености услова из тачке 1а. Доказ о испуњености
услова из тачке 2 подноси кандидат који буде изабран, пре закључења
уговора о раду, а доказ из тачке 3 прибавља школа. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања огласа у публикацији “Послови“. Пријаве са потребном документацијом доставити на горенаведену
адресу, са назнаком: “За конкурс”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Ближе информације можете добити на
број телефона: 023/896-373.

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА И ГРАЂЕВИНСКА ШКОЛА
„НИКОЛА ТЕСЛА”
23000 Зрењанин, Народног фронта 1

Наставник математике

ради замене одсутног запосленог преко 60 дана, са
11,11% радног времена
УСЛОВИ: професор математике; дипломирани математичар; дипломирани математичар за теоријску математику и примене; дипломирани
математичар за рачунарство и информатику; дипломирани математичар - информатичар; дипломирани математичар - професор математике; дипломирани математичар за математику економије; професор
математике - теоријско усмерење; професор математике - теоријски
смер; професор математике и рачунарства; професор информатике
- математике; професор хемије - математике; професор географије
- математике; професор физике - математике; професор биологије
- математике; дипломирани математичар - астроном; дипломирани математичар - теоријска математика; дипломирани математичар
- примењена математика; дипломирани математичар - математика
финансија; дипломирани инжењер математике (са изборним предметом Основи геометрије); дипломирани информатичар; дипломирани
професор математике - мастер; дипломирани математичар - мастер;
мастер математичар; мастер професор математике; лице из алинеје
22 до 25 које је стекло академско звање мастер мора имати претходно
завршене основне академске студије на студијским програмима Математика или Примењена математика (са положеним испитом из предмета Геометрија или Основи геометрије); да 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 из општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у
стручним школама (оверену фотокопија дипломе кандидат подноси уз
пријаву на конкурс); да је држављанин Републике Србије (оригинал
уверење о држављанству, не старије од 6 месеци, кандидат подноси уз пријаву на конкурс); да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима (лекарско уверење 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
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Наука и образовање
положио стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина)
- кандидат подноси доказ уз пријаву; да није осуђиван правоснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања (уверење прибавља школа по службеној дужности). Рок за подношење пријаве са важећим,
односно уредно овереним, фотокопијама потребних докумената је 8
дана од дана објављивања у публикацији „Послови”. Неблаговремене,
непотпуне и неуредне пријаве се неће разматрати. Пријаве на конкурс са потребном документацијом слати поштом или предати лично
на горенаведену адресу.

мастер; дипломирани молекуларни биолог - мастер; дипломирани
биолог заштите животне средине; мастер биолог; мастер професор
биологије; мастер професор биологије и географије; мастер професор
биологије и хемије. Лица која су стекла академско звање мастер морају
имати претходно завршене основне академске студије. Рок за подношење пријаве са важећим, односно уредно овереним фотокопијама
потребних докумената је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“. Неблаговремене, непотпуне и неуредне пријаве
се неће разматрати. Пријаве на конкурс са потребном документацијом
слати на адресу: Основна школа “Петар Петровић Његош” Зрењанин,
Улица Стражиловска бб, 23000 Зрењанин.

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У ЗРЕЊАНИНУ

у продуженом боравку, на одређено време ради
замене одсутног запосленог преко 60 дана

Зрењанин, Ђорђа Стратимировића 23
тел. 023/565-896

Избор у звање и заснивање радног
односа предавача, за ужу научну област
Инжењерство заштите животне средине
и припадајуће наставне предмете: Путеви
контаминације и заштите земљишта
и Савремене методе спречавања
аерозагађења
УСЛОВИ: Кандидат, поред општих услова, треба да испуњава и услове
утврђене Законом о високом образовању, Статутом Школе и Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа
наставника и сарадника школе. Рок за подношење пријава је 8 дана од
дана објављивања. Пријаве кандидата са прилозима (краћа биографија, оверене копије диплома, списак научних радова и сами радови),
подносе се Високој техничкој школи струковних студија у Зрењанину,
Ђорђа Стратимировића 23.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ”
23000 Зрењанин, Стражиловска бб

Наставник биологије

на одређено време, са 30% радног времена, 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 врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама (оверена фотокопија дипломе,
кандидат подноси уз пријаву на конкурс), да је држављанин Републике Србије (уверење о држављанству, кандидат подноси уз пријаву на
конкурс), да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима (лекарско уверење, подноси изабрани кандидат
пре закључења уговора о раду), знање језика на коме се остварује
образовно-васпитни рад, 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), да кандидат није осуђиван
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (уверење
прибавља школа од МУП-а, по службеној дужности), извршена провера психофизичке способности за рад са децом и ученицима коју врши
надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака (школа упућује кандидате пре доношења одлуке о
избору). Потребна стручна спрема је: професор биологије; дипломирани биолог; дипломирани молекуларни биолог и физиолог; професор
биологије и хемије; дипломирани биолог смер заштите животне средине; дипломирани биолог - еколог; дипломирани професор биологије и
хемије; професор биологије географије; професор биологије - хемије;
професор биологије - физике; професор биологије - информатике;
професор биологије - математике; дипломирани професор биологије мастер; дипломирани биолог - мастер; дипломирани професор биологије - хемије, мастер; дипломирани професор биологије - географије,
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Наставник разредне наставе

УСЛОВИ: да има одговарајуће образовање у складу са чл. 8. ст. 2.
Закона о основама система образовања и васпитања и Правилником
о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних
наставника у стручним школама (оверена фотокопија дипломе, кандидат подноси уз пријаву на конкурс), да је држављанин Републике
Србије (уверење о држављанству, кандидат подноси уз пријаву на конкурс), да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима (лекарско уверење, подноси изабрани кандидат
пре закључења уговора о раду), знање језика на коме се остварује
образовно - васпитни рад, 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 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), да кандидат није осуђиван
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (уверење
прибавља школа од МУП-а, по службеној дужности), извршена провера психофизичке способности за рад са децом и ученицима коју врши
надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака (школа упућује кандидате пре доношења одлуке о избору). Потребна стручна спрема је: професор разредне наставе; наставник разредне наставе; професор педагогије са претходно завршеном
педагошком академијом или учитељском школом; професор разредне
наставе и енглеског језика за основну школу; мастер учитељ; дипломирани учитељ мастер; професор разредне наставе и ликовне културе за
основну школу. Рок за подношење пријаве са важећим, односно уредно овереним фотокопијама потребних докумената је 8 дана од дана
објављивања конкурса у публикацији „Послови“. Неблаговремене,
непотпуне и неуредне пријаве се неће разматрати. Пријаве на конкурс
са потребном документацијом слати на адресу: Основна школа “Петар
Петровић Његош”, Стражиловска бб, 23000 Зрењанин.

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

ПИТАЛИ СТЕ НАС...
Телефон: 011/29 29 145
Адреса: Послови - Национална служба
за запошљавање
Гундулићев венац 23-25/IV, 11000 Београд
e-mail: novine@nsz.gov.rs
aleksandra.bacevic@nsz.gov.rs

И БЕЗ ПОСЛА И БЕЗ КЊИЖИЦЕ
Радну књижицу сам подигао са бироа за запошљавање и однео у Београд, у фирму „Планас М”,
уз обећање да ћу не само ја, већ и готово 400 других
људи, добити посао у Немачкој или Француској.
Код “Планаса М” сам пријављен од 5. октобра, када
сам аутоматски скинут са евиденције НСЗ. Како је
власник нестао, у његове канцеларије на Новом Београду ушла је полиција. Пронађене су наше радне
књижице и још нека документација. Међутим, ја
са радном књижицом сада не могу назад на биро,
јер се водим као запослени. Тренутно сам остао без
здравственог осигурања. Што је најгоре, нико нам
до сада није рекао каква је процедура да се одјавимо из ове фирме. Уколико будемо морали да чекамо
да се оконча евентуални судски поступак, можемо
у овом статусу остати ко зна колико дуго, јер нема
ко да нас одјави из фирме. Има ли начина да то учинимо и како да се поново пријавимо на евиденцију
Националне службе за запошљавање и остваримо
осигурање за себе и чланове својих породица?
Имајући у виду да се налазите у статусу запосленог
лица, обавештавамо вас да се у складу са Законом о запошљавању и осигурању за случај незапослености запослено лице које је у радном односу или је на други начин
остварило право на рад, а које активно тражи промену
запослења, може у НСЗ пријавити на евиденцију лица
која траже промену запослења. Пријављивање се обавља
лично, у организационим јединицама НСЗ, према месту
пребивалишта, односно месту рада или престанка радног односа, ако у том месту имате боравиште. Уколико не
поседујете радну књижицу и не можете да је добијете од
послодавца, имате могућност да се пријавите на евиденцију лица која траже промену запослења.
Основна документација за пријављивање на евиденцију Националне службе за запошљавање: лична карта,
односно легитимација избеглог или прогнаног лица;
радна књижица (оригинал или дупликат, за лица која
су била у радном односу стаж осигурања мора бити закључен); оригинал доказ о школској спреми или стручној
оспособљености; решење о отказивању уговора о раду. За
лица која траже промену запослења - радна књижица се
замењује уговором о раду.
У циљу утврђивања вашег статуса по основу осигурања и остваривања права на здравствено осигурање,
потребно је обратити се надлежној филијали Републичког фонда за здравствено осигурање, према пребивалишту.
Остала сам без посла након двадесет година
рада у једном државном предузећу. Пријавила сам
се на евиденцију незапослених и прошла обуку за

Бесплатна публикација о запошљавању

активно тражење посла. Неко је на тој обуци споменуо важност „нетворкинга“. Претпостављам да
је то нека врста умрежавања?
Појам „нетворкинг“ (networking), односно „умрежавање“, односи се на информационе технологије, али и на
људе и њихово међусобно повезивање. Уз уважавање
помоћи коју пружа софтвер, контакт са људима остаје
од непроцењиве важности. Док тражите посао морате
имати у виду да постоји цело једно „скривено“ тржиште
рада, које се одвија ван огласа и конкурса, а о њему сазнајете кроз препоруке и стварање мреже контаката. Они
који траже посао, осим што се пријављују на расписане
огласе, требало би да се активирају и у својој друштвеној
димензији, обнове старе и стекну неке нове контакте.
Овим појмом се описују људи који ступају у контакт,
упознају се, теже да тај контакт задрже, и верују да ће им
се, пре или касније, то на овај или онај начин исплатити, кроз понуду за нови посао или корисну информацију.
Баш као што књиге које читате утичу на вас, тако и људи
које срећете остављају траг. Ако сте заинтересовани за
напредак, требаће вам неки мотор да вас погура, а ту је
умрежавање често кључно. На овај начин можете доћи
до информација пре него што се појаве у огласима, а позив за неко радно место, иако је формално затворен, за
вас може да важи. Наравно, уколико задовољавате услове. Понекад, ако ваш ентузијазам и мотивација буду
препознати, можете добити посао и мимо конкурса, чак
и ако немате преко потребно искуство.
Упознавање с утицајним људима с циљем да се
обезбеди предност је одомаћено тумачење нетворкинга,
али има и своју другу страну...
Како саветује Џонар Нејдер у књизи „Како изгубити пријатеље и како разбеснети шефа“, умрежавање није
штетно само по себи, већ зато што поставља очекивања
која могу да вас учине безопасним, упозоравајући да
ваш успех треба да буде сазидан на чврстим темељима,
а не на томе да живите у нади да ће некад неко препознати ваш таленат. Треба изградити сопствену инфраструктуру, то јест мрежу људи који лично вама значе,
било да је реч о струци у којој сте или у којој желите да
будете, било да се ради о другим заједничким, зашто да
не - и приватним интересовањима.
Укратко, умрежавање је слично техници „споји тачкице да би добио слику“ - уколико ваша база контаката
не ради, тј. није повезана заједничким (не само вашим)
интересима, врло је вероватно да ће бити сасвим безвредна. Нема никаквог смисла у гомили тачкица које
ништа не везује.
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АКТУЕЛНО Велико интересовање на Сајму запошљавања у Лесковцу

ПОСАО ЗА 130 ЉУДИ

Сајам посетило више од 2.000 људи, који су добили прилику да се запосле у једном од 14
локалних предузећа. Највише слободних послова, махом за раднике у производњи, понудили
Јура, Џинси Србија и Фалке Србија

Д

руги овогодишњи Сајам запошљавања у организацији Филијале Лесковац НСЗ, одржан је почетком новембра, у лесковачком Културном центру. Учествовало је 14 послодаваца, који су исказали потребе за
запошљавањем 130 радника.
Сајмови запошљавања се у Лесковцу одржавају већ 12
година, а овај новембарски био је 26. по реду. Као и претходних година, манифестација је окупила велики број незапослених који су тражили своју шансу за посао. Више од 2.000
посетилаца је послодавцима предало 3.200 пријава за посао.
По други пут на сајму су своје потребе исказале три највеће
компаније на подручју Лесковца: јужнокорејска „Јура“, турска „Џинси Србија“ и немачка компанија „Фалке Србија“. Потребе ових послодаваца углавном су се односиле на запошљавање радника у производњи. Код осталих послодаваца
тражени су били: технолози у прехрамбеној индустрији, шивачи, плетачи, механичари, енергетичари, трговци, месари,
возачи, пластичари, агенти продаје осигурања…
Сајам је свечано отворио др Горан Цветановић, градоначелник Лесковца, похваливши напоре филијале НСЗ на
реализацији мера и активности које су утицале на смањење
незапослености.

„Локална самоуправа је у сарадњи са лесковачком филијалом НСЗ у последње три године успела да смањи број
незапослених за нешто мање од 3.000, а на евиденцији смо
непопуларну бројку оних који су без посла смањили испод
20.000 и наставићемо да делујемо у том правцу“, рекао је
Цветановић.
Досадашња искуства у организацији сајмова показује
да више од 80 одсто пријављених потреба послодаваца буде
реализовано у периоду од шест месеци након одржавања
сајма.
Марија Стевановић

Од 16. до 22. новембра - Виртуелни сајам запошљавања Француско-српске привредне коморе

ВИРТУЕЛНИ КОРАК ДО ПОСЛА

Француско-српска привредна комора позива све заинтересоване младе, студенте, дипломце, апсолвенте и незапослене, да учествују на Виртуелном сајму запошљавања, који ће бити одржан у периоду од 16. до 22.
новембра 2015. године, као део програма „Француске недеље“ у Београду.
На сајму ће учествовати 15 најуспешнијих француских компанија које
послују у Србији, као што су: Schneider, Sanofi, Lafarge, Renault Trucks, које ће
имати прилику да се представе потенцијалним кандидатима и информишу их о својим пословним понудама и слободним радним местима. Виртуелни сајам запошљавања Француско-српске привредне коморе превасходно је намењен незапосленим младим људима који ће са представницима
француских компанија непосредно моћи да комуницирају путем чет-апликације, као и да шаљу своје пријаве за слободна радна места.
На предстојећем сајму сви заинтересовани ће у периоду од 16. до 22.
новембра моћи да учествују на интернет адреси: www.francuskanedelja.rs.

Важење Закона о забрани запошљавања у јавном сектору биће продужено

В

РАМПА НИЈЕ ПОДИГНУТА

ажење Закона о забрани запошљавања у јавном сектору биће продужено, потврдио је државни секретар Министарства за државну управу и локалну самоуправу Дражен Маравић. Он је рекао да ће се задржати постојећи механизам
због фискалне консолидације, али није прецизирао колико дуго.
„Постоје најаве да ће се задржати постојећи механизам, по коме је услов за издавање дозволе за ново запошљавање
да је пре тога 5 радних места угашено. Мислим да је и даље неопходна чврста фискална дисциплина у систему. Реч је о томе
да се различити инструменти користе за исту намену - фискалну дисциплину. Један од инструмената је сам Закон о буџету,
а други је регистар - Закон о Регистру запослених, именованих и постављених лица, јер се у њега уносе подаци о томе колико људи ради на одређеним радним местима и колике су им плате. Следи Закон о максималном броју запослених, а затим
процедура за одобравање новог запошљавања. Значи, само је потребно сагледати у ком тренутку који инструмент се више
или мање користи. Сачекајмо да се заврши јавна расправа о Закону о платама, па ћемо да видимо односе између постојећих
инструмената“, истакао је Маравић.
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АКТУЕЛНО Ефекти једногодишње примене Закона о раду на положај запослених

БЕЗРАЗЛОЖАН СТРАХ ОД ЗАКОНА

Нови закон није довео до велике незапослености и укидања улоге синдиката, а није дошло
ни до масовног отпуштања радника како се тврдило. Незапосленост смањена са 23 на 17,9
процената – каже Александар Вулин
„Главни страхови од пре годину дана, када је почела
примена Закона о раду - велика незапосленост и укидање
улоге синдиката - данас не постоје, а није дошло ни до масовног отпуштања радника, како се тврдило. Незапосленост
је тада износила близу 23 процента, данас је 17,9 процената. Пре актуелног Закона о раду било је запослено 1.719.197
људи, а данас 1.816.672. Улога синдиката није нимало угрожена, ако ништа друго, овог тренутка имамо потписаних 18
колективних уговора у јавном сектору и још девет у јавним
предузећима”, рекао је новинарима министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Александар Вулин,
након округлог стола о ефектима Закона о раду. Он је подсетио да је ниво инвестиција из иностранства највећи у окружењу и да је и Светска банка признала да се код нас инвестициона клима променила захваљујући том пропису.
Вулин је као главну грешку истакао што Законом о раду
није регулисан положај агенција за запошљавање људи на
лизинг, такозвано изнајмљивање радника, којим би, како
каже, било заштићено 60.000 људи. Промене су, како каже,
учињене и у вези са улогом Инспекције рада, која раније
није имала приступ централном регистру, а што је данас
омогућено. Инспекција рада је 2013. године са 265 запослених извршила 38.633 надзора, а данас, са мање запослених,
50.416 надзора. Инспекција сада има могућност да изриче
прекршајне казне на лицу места, од чега је у државну касу
уплаћено више од 228 милиона динара.
Округли сто „Ефекти једногодишње примене Закона
о раду на положај запослених“ организовао је Савез самосталних синдиката Србије, а председник ове асоцијације

Љубисав Орбовић се сагласио да закон није довео до масовних отпуштања, како је најављивано пре годину дана, али
су, како каже, радници изгубили нека права, а највише су
добиле послодавачке организације. Као позитивно решење
у закону, Орбовић наводи пример платног листића, који је
постао извршна исправа. Међутим, сматра да закон није стимулисао запошљавање како се и колико очекивало.
„Људи се и даље запошљавају на црно, огроман део
послодаваца исплаћује само минималне зараде, а разлику
плаћају на руке. Такође, послодавац сада има могућност да
се врло једноставно, без одговорности, ослободи запосленога, што раније није било могуће”, рекао је Орбовић.
Представницима синдикалних организација није јасно и зашто се минули рад обрачунава само код последњег
послодавца или због чега је отпремнина код одласка у пензија смањена са три на две просечне зараде.

Дуални систем образовања

ЗАНАТ У РУКАМА
Модел образовања заснован на дуалном
принципу имплементира се у десет школа у
Србији, кроз три образовна профила машинске и
електро струке и уз подршку 22 компаније

Н

а иницијативу ПКС, коју је подржало Министарство
привреде, Министарство просвете је у октобру 2014.
године формирало Радну групу за развој модела занатског образовања са циљем доношења законског
оквира за увођење занатског кооперативног образовања.
Велику подршку пројектима реформе средњег стручног образовања у Србији пружају и референтни страни партнери немачки ГИЗ, швајцарски СДЦ и Привредна комора Аустрије,
у сарадњи са Аустријском развојном агенцијом АДА.
У Србији су прошле године у осам средњих стручних
школа уведена три нова трогодишња занатско-техничка профила развијена у оквиру пројекта реформе средњег
стручног образовања. Прелазак на дуални систем средњег
стручног образовања у Србији обезбедиће квалификоване
младе раднике према потребама привреде, истакнуто је у
ПКС на представљању студије изводљивости увођења тог
вида едукације.
Министар привреде Жељко Сертић казао је да је квалификована радна снага важна у свим земљама где је привреда у развоју или на високом нивоу, а још значајнија у државама као што је Србија, где се спроводе реформе и на корак је
до, како је рекао, постизања озбиљних развојних пројеката.
Бесплатна публикација о запошљавању

„Ми смо некада имали добро развијено тржиште радне
снаге и систем образовања и били смо поносни на то. Имали смо систем сличан дуалном образовању, али смо разним
реформама све то уназадили“, рекао је Сертић, додајући да
практична настава тренутно изгледа смешно.
Помоћница министра просвете, науке и технолошког
развоја Снежана Марковић истакла је и да је неопходно
увести систем акредитације за предузећа у којима би се
обављала пракса.
Амбасадор Немачке у Србији Аксел Дитман истакао је
да је Србија на добром економском путу и да очекује више
немачких инвеститора. Подсетио је да су немачке компаније
у српску привреду уложиле милијарду евра и запошљавају
6.000 радника.
У оквиру пројекта, модел образовања заснован на дуалном принципу имплементира се у 10 школа у Србији кроз три
образовна профила машинске и електро струке, уз подршку
22 компаније.
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АКТУЕЛНО Усвојен Закон о условима за упућивање запослених на привремени рад у
иностранство и њиховој заштити

ЗАКОН ДРУМОМ ПРЕВАРАНТИ ШУМОМ
Београдска фирма „Планас М 2015” објавила је оглас да организује одлазак
сезонских радника у Немачку и Француску. Пријавило се више од 400 људи из целе
Србије. Када је у октобру требало да крену пут Европе, власник фирме је нестао,
као и више милиона динара предатог депозита

С

купштина Србије усвојила је почетком новембра измене Закона о безбедности и здрављу на
раду, као и Закон о условима за
упућивање запослених на привремени
рад у иностранство и њиховој заштити.
Закон, поред осталог, предвиђа обавезу послодавца да запосленом кога
упућује на привремени рад у иностранство обезбеди здравствено, пензијско
и инвалидско осигурање и осигурање
за случај незапослености, безбедност
и здравље на раду, смештај, исхрану и
локални превоз за долазак и одлазак са
рада, зараду и припрему за упућивање
на привремени рад.
У мају ове године београдска фирма „Планас М 2015” објавила је више
огласа да организује одлазак сезонских радника у Немачку и Француску.
Пријавило се више од 400 људи из целе
Србије, а када је у октобру требало да

крену пут Европе, власник фирме Марко Врањеш је нестао, заједно са десетак милиона динара које су му несуђени сезонци уплатили на име наводног
осигурања.
По речима једног од преварених,
Саше Перичића из Каћа, у „Планасу
М” су од заинтересованих за рад у Немачкој тражили уплату од 45.000 динара, као неку врсту депозита, док је
за послове у Француској тај износ био
23.000 динара.
„Иако сам знао да постоје преваре
с наводним запошљавањем у иностранству, на оглас сам се пријавио јер нас је
‚Планас М‘ овде пријавио као запослене”, каже Саша, који је крајем августа
уплатио 45.000 динара.
Сви који су се пријавили за одлазак
у Немачку и Француску су са фирмом
„Планас М” потписали уговоре о раду и
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„Новац сам уплатио фирмама у Немачкој, у којима су радници
требали да се запосле, али су и мене тамо преварили, тако да
од тог посла нема ништа“, казао је Врањеш
анексе с потврдама да
су уплатили новац за
осигурање, што је, по
Перичићевим речима,
свима уливало поверење.
„Речено нам је да
ће прве туре кренути
у октобру. Међутим,
већ почетком прошлог
месеца Марко Врањеш
се није више појављивао, нити се јављао на
телефон, а две девојке
које су радиле у канцеларији на Новом Београду нису могле да нам кажу шта се
дешава и шта је с нашим одласком. Сви
смо изгубили стрпљење, тражили смо
да нам се врати новац, али од тога нема
ништа, а случај је преузела полиција“,
каже Перичић.
„Све смо испричали полицији, која
је ушла у канцеларије фирме на Новом
Београду, где су пронађене наше радне
књижице и још нека документација.
Међутим, ја са радном књижицом сада
не могу назад на биро, јер се водим као
запослени, иако од тога нема ништа”,
каже Перичић.
На друштвеној мрежи „Фејсбук”
оштећени радници су направили групу преко које су договорили да заједно
поднесу пријаве и тужбе, како би били
обештећени, а истовремено размењују
и све нове информације. Новинари у
Републици Српској којима су се након
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објављивања Врањешеве фотографије
обратили оштећени из Србије, успели
су да пронађу Марка Врањеша у Лакташима и поставили су му питања у вези
са преваром радника у Србији, на шта
им је он одговорио да је, наводно, и сам
жртва преваре.
„Новац сам уплатио фирмама у Немачкој, у којима су радници требали да
се запосле, али су и мене тамо преварили, тако да од тог посла нема ништа“,
казао је Врањеш и додао да ће вратити
новац када га буде имао.
Име Марка Врањеша се, иначе, пре
неколико дана појавило у медијима у
Републици Српској, јер је у Лакташима,
где и живи, претукао власника продавнице ауто-делова.
По речима Саше Перичића, због поменуте преваре није остао само без новца који је уплатио, већ и без здравственог осигурања за себе, супругу и двоје
деце.
“Своју радну књижицу сам подигао са бироа за запошљавање и однео
је у Београд. У фирми ‚Планас М‘ сам
пријављен од 5. октобра, када сам аутоматски скинут с евиденције Националне службе за запошљавање. Што је
најгоре, нико нам није рекао каква је
процедура да се одјавимо из фирме, с
обзиром да је Врањеш, као одговорно
лице, недоступан нашим органима.
Уколико будемо морали да чекамо да
се оконча евентуални судски поступак,
можемо у овом статусу остати ко зна
колико дуго, јер нема ко да нас одјави
из фирме“, огорчен је Перичић.
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АКТУЕЛНО Пропалу фирму и оронуле
објекте годинама нико није желео да купи, па
је на крају то урадила Општина Свилајнац

МОТИВ ЗА „МОТИВ“
Део хале најпре изнајмљен, затим
продат француској модној конфекцији
„Мотив“. Нови власник „Бековог“
пропалог погона у Свилајнцу, фирма
„Унион дрво“, производиће намештај.
Планирају запошљавање педесетак
радника и инвестирање више од
милион евра

П

ропалу фирму и оронуле објекте годинама нико није
желео да купи, па је то на крају урадила сама Општина Свилајнац, како би коначно решила проблем неуспешних приватизација. Општина Свилајнац, сада
већ као власник, продала је фирми „Унион дрво“ погон бивше
конфекције „Беко“ у том граду.
Након 23 неуспеле лицитације, давно пропали погон
конфекције „Беко“ у Свилајнцу на крају је купила локална
самоуправа, са идејом да се простор доведе у ред, среди и
окречи, а затим пронађе инвеститор. То је јединствен пример у Србији. Део хале најпре је изнајмљен, а затим и продат
француској модној конфекцији „Мотив“. Општина није зарадила, али је запослила људе.
„Са данашњим даном више не постоји ниједна фабрика
која нема свог власника или је приватни власник, у ствари све су сад приватни власници. То је добра порука за све
грађане Свилајнца. С друге стране, овде већ имамо 25 новоупослених радника”, каже Предраг Милановић, председник
општине.

Нови власник „Бековог“ погона у Свилајнцу, фирма „Унион дрво“, производиће намештај и професионалну опрему за
угоститељство. Планирају запошљавање педесетак радника
и инвестирање више од милион евра.
“Управо завршавамо један велики хотел у Габону. Имамо клијенте из Немачке, Швајцарске”, напомиње власник
фирме „Унион дрво“ Александар Хелц.
У Министарству привреде кажу да се више него раније
општине и градови у Србији труде да сами пронађу инвеститоре.
Милош Петровић, државни секретар у Министарству
привреде, напомиње да је обавеза овог министарства да инфраструктурно припреми терен и инвеститору понуди готов
плац са свим прикључцима, а не да се нуде проблеми које је
потребно заједнички решавати.
Продајом фабрике „Беко“ окончана је и девета, последња
приватизација у Свилајнцу. У приватизованим фирмама
сада је запослено око 600 радника.
Фабрика јапанске компаније „Панасоник“, за производњу енергетски ефикасних електронских компонети за
расветна тела, у Свилајнцу запошљава, извози, помаже и,
Бесплатна публикација о запошљавању

За пет година „Панасоник“ је у Свилајнцу
повећао број радника са 13 на 350 и допринео
општинском буџету са преко 20 милиона
динара
према речима председника општине Свилајнац Предрага
Милановића, пример је како страни инвеститор треба да
послује у Србији.
„Панасоник је озбиљна компанија, која је запослила 350
радника на квалитетна радна места. Људи примају плате на
време, уважени су, плаћен им је прековремени рад, они су
пример како страни инвеститор треба да послује у Србији“,
рекао је Милановић новинарима.

Прошле године влада Јапана је донирала
апарате и опрему за Дом здравља: рендген,
ултразвучни апарат, ЕКГ, инхалатор,
у вредности од 71.000 евра. Ове године
донирано вишенаменско специјално возило за
комунално предузеће, вредно 75.000 евра
За пет година „Панасоник“ је у Свилајнцу повећао број
радника са 13 на 350. Од ове фирме градски буџет има прилив од преко 20 милиона динара, а укупно упућена помоћ
владе Јапана Свилајнцу, што директно кроз донације, што
преко инвеститотора, износи преко 300.000 евра“, истакао је
Милановић.
„Прошле године влада Јапана је донирала апарате и
опрему за Дом здравља: рендген, ултразвучни апарат, ЕКГ,
инхалатор, у вредности од 71.000 евра, а ове године вишенаменско специјално возило за Јавно комунално предузеће
‚Морава‘, вредно 75.000 евра“, подсетио је Милановић.
Уручујући кључеве возила, 22. октобра, амбасадор Јапана у Београду Ђуићи Такахара је истакао да му је драго
што „Панасоник“ доприноси економском развоју Свилајнца.
Велику помоћ Јапана и „Панасоника“ Свилајнац је имао и
у санирању последица катастрофалне полаве која је у мају
прошле године задесила овај ресавски градић.
„Захваљујући Панасонику, Свилајнац је за осам месеци
ове године остварио суфицит у спољнотрговинској размени
са светом у износу од 29,4 милиона долара“, напоменуо је
Милановић.
„Панасоник“ је и међу десет највећих извозника у Шумадији и Поморављу, према подацима Регионалне привредне
коморе у Крагујевцу.
18.11.2015. | Број 648 |
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ГОРЕ - ДОЛЕ Мађарске компаније боре се са мањком квалификоване радне снаге

НЕДОСТАЈУ ВОЗАЧИ, ЛЕКАРИ, ИНЖЕЊЕРИ…
Земља из које је потекло 13 нобеловаца из области науке нема довољно
инжењера, лекара, економиста... Пола милиона Мађара отишло је у земље
западне Европе у потрази за бољим условима живота

М

ађарске компаније боре се са мањком квалификоване радне снаге и траже промене у образовном
систему, као и заустављање масовног одласка
образованог кадра у иностранство. У последњих
неколико година готово пола милиона Мађара отишло је у
земље западне Европе у потрази за бољим условима живота. Земља из које је потекло 13 нобеловаца из области науке,
нема довољно инжењера, лекара, економиста...
„Локалним центрима за пружање услуга недостаје неколико хиљада радника. У ИТ сектору има 20.000 радних
места на којима нема ко да ради, а у сектору аутомобилске
индустрије број потребних радника је и неколико десетина
хиљада“, каже менаџер Ласло Далањи.
Немачки „Ауди“, један од највећих инвеститора у Мађарској, отворио је нови смер на универзитету у Ђеру, да би образовао инжењере, а почетком године су са владом договорили обуку за око 6.000 возача, јер Мађарској недостаје око
20.000 возача.
Компаније кампањом на билбордима широм Будимпеште покушавају да пронађу потребан кадар.
„Према једној студији, од 2018. године број студената,
посебно на техничким наукама, знатно ће се смањити, а 70
одсто нових радних места биће управо у тој области, што значи да морамо да се ангажујемо већ сада да бисмо то спречили“, каже представник „Бош“ групе у Мађарској Хавијер
Гонзалес Пареха.

Вишемесечна потрага за кадровима
Стопа незапослености у Мађарској је 6,4 одсто. Близина богатије Аустрије ствара посебан проблем западној
Мађарској, где компаније и по шест месеци траже одговарајући кадар. Иако је влада Виктора Орбана покренула посебан програм у покушају да врати оне који су
напустили земљу, стручњаци указују да то није довољно
и да је непходно у земљи створити одговарајуће услове
за повратак.

Стопа незапослености у Великој Британији најнижа од 2008.

У ТРЕЋЕМ КВАРТАЛУ 177.000 НОВОЗАПОСЛЕНИХ

Стопа запослености достигла 73,7 одсто, што је највиши ниво од 1971. године

Стопа незапослености у Великој Британији пала је у трећем кварталу на 5,3 одсто радно способног становништва, што
је најнижа стопа од априла 2008, пре избијања финансијске кризе, док су приходи становништва повећани мање него што се
очекивало, показују подаци Националног завода за статистику (ОНС).
Укупни приходи запослених, рачунајући и премије, повећани су свега 3 одсто, што је идентично стопи раста у претходна
три месеца (јун-август) и уједно је испод прогнозе стручњака (плус 3,2 одсто). Укупан број запослених у трећем тромесечју
порастао је за 177.000, чиме је стопа запослености достигла 73,7 одсто, што је највиши ниво од 1971. године, од када се бележи
ова статистика.

Италијанска компанија на недељу дана
укинула електронску комуникацију

МЕЈЛОВИ
ПРОИЗВОДЕ
СТРЕС

Компанија „Габел“, која производи текстил за употребу у домаћинствима, спровела је студију како би открила шта изазива стрес код радника током радног дана. Након низа детаљних
интервјуа са запосленима, откривено је да нивоу стреса значајно доприноси велики број интерних мејлова у компанији,
преноси агенција АНСА. Као резултат компанија је одлучила
да спроведе експеримент и затражи од радника да на недељу
дана престану са слањем интерних мејлова и ослоне се на личну комуникацију. Компанија се нада да ће таква врста комуникације међу колегама довести до формирања снажније сарадње и смањења нивоа стреса.
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Убрзан темпо запошљавања у САД

СТОПА НЕЗАПОСЛЕНОСТИ
НА СЕДМОГОДИШЊЕМ

МИНИМУМУ

Темпо запошљавања у САД је у октобру убрзао, јер су послодавци, после два разочаравајућа месеца, отворили 271.000
нових радних места, што је највећи број од децембра прошле
године. Стопа незапослености је у октобру пала на нови, седмогодишњи минимум од 5,0 одсто, према подацима америчког
министарства за рад, преноси америчка агенција АП.
Највећи раст запошљавања регистрован је у сектору грађевинарства, здравствене заштите и малопродаје, док је здрава
потрошња домаћинстава такође пружила подстицај отварању
нових радних места. Убрзање темпа запошљавања је повећало
просечну плату у октобру за девет центи по сату, на 25,20 долара, што је за 2,5 одсто више у односу на исти период прошле
године и најбржи годишњи темпо раста од јула 2009. године.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

САЗНАЈТЕ ВИШЕ Колико се исплати рад у Немачкој?

И НЕМЦИ РАДЕ ДВА ПОСЛА

У Немачкој је незапосленост на најнижем нивоу од 1991. године, али сваки пети
запослени ради за врло мало новца. Више од два милиона људи мора да ради још
један посао да би преживели

У

Немачкој је у октобру 2,65 милиона људи било без посла. То
је најмањи број незапослених
од 1991. године. Снажан раст
запошљавања се наставља, саопштено
је из Агенције за рад, а неки већ верују
да ће ускоро бити остварена потпуна
запосленост. Међутим, са друге стране,
сваки пети запослени (20,6 одсто) ради
за врло мало новца и мало је вероватно
да је увођење минималне наднице од
8,50 евра по сату почетком ове године
нешто променило, јер већ 2010. је сатница мања од 10,36 евра сматрана прениском.
Социолог Кристоф Келер, који на
Универзитету Јена истражује структуру и динамику тржишта рада, каже
да је незапосленост у Немачкој смањена, али порастао је сектор слабије
плаћених занимања. Дакле, незапосленост је претежно решена лошије плаћеним пословима.
„Да ли је то за похвалу или критику - ствар је политичког става“, сматра
Келер и додаје: „Левица каже да то није
побољшање, а други кажу да је боље и
лошији него никакав посао“.
Како пише „Дојче веле“, број оних
који морају да раде два посла да би
преживели последњих година је знатно
порастао, у периоду од 2011. до 2014. за
13 посто. Више од два милиона људи,
односно пет посто свих радно способних грађана, поред свог редовног посла
ради на још једном месту.

Жене у Немачкој су
прошле године зарађивале
22 посто мање по сату него
мушкарци, а та разлика
је од почетка ове деценије
константна

Број оних који у Немачкој морају да раде два посла последњих
година је знатно порастао, од 2011. до 2014. за 13 посто.
Један од узрока је пораст броја слабије плаћених послова,
са платом нижом од 450 евра
„Узрок томе је пораст броја слабије
плаћених послова“, објашњава Келер. У
Немачкој су то послови с платом нижом
од 450 евра месечно. Будући да се од
тог новца не може живети, људи траже
још један посао.
Образовање и квалификације
имају све већи значај при тражењу
посла у Немачкој и другим индустријским земљама. Будући да све већи
број послова преузимају машине, све
је мање радних места за људе нижег
образовања. Ситуација ће се у том сегменту убудуће и погоршати, имајући у
виду све већи број избеглица.
Разлога за славље нема ни што се
тиче равноправности. Међу запосленима прошле је године било 47 посто
жена. У односу на 42 посто из 1994. године то и није неки пораст. Осим тога,
тек је сваки трећи руководећи положај

Више од два милиона људи,
односно пет посто свих
радно способних грађана,
поред свог редовног посла
ради на још једном месту
у женским рукама (29 посто). Жене су
прошле године зарађивале 22 посто
мање по сату, у просеку, него мушкарци и та разлика је од почетка ове деценије константна.
„То значи да није остварен циљ савезне владе да се разлика до 2010. го-

Бесплатна публикација о запошљавању

дине смањи на 15 посто“, каже се у извештају Савезног завода за статистику.
Бројни штрајкови у немачкој железници и авио-превознику „Луфтханза“ били су честа тема прошле године.
Поједини коментатори су се већ питали нису ли Немци постали штрајкачка
нација. Ипак, према подацима Завода
за статистику, у протекле две деценије било је много година у којима су
штрајкови били знатно чешћи.

Избеглице добре за привреду
Генерална директорка Међународног монетарног фонда Кристин
Лагард позвала је богате земље да
учине више по питању пријема избеглица, оценивши да би избеглице
могле повољно да утичу на привредни раст.
„Многе земље су пристале да приме
велики број избеглица и све су учиниле да им обезбеде храну и смештај.
Међутим, неке развијене земље треба да учине више по том питању“,
рекла је Лагард, не наводећи о којим
земљама је реч. Она је позвала на
јачање капацитета тржишта рада,
додатну радну обуку избеглица, као и
олакшану процедуру за признавање
њихових професионалних квалификација стечених у иностранству. Према њеним речима, талас избеглица у
Европи би могао да смањи старење
становништва, чиме би се смањио
притисак на трошкове система пензионог фонда и здравства.
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Позивни центар
0800 300 301
(позив је бесплатан)

АДРЕСЕ ФИЛИЈАЛА НСЗ
Београд

Крагујевац

Светозара Марковића 37
тел. 034/505-500

Нови Пазар

Пријепоље

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

Нови Сад

Јагодина

Љубише Урошевића 16
тел. 035/201-011

Крушевац

Чачак

Алберта Томе 2
тел. 021/4885-500

Зрењанин

Ниш

Ратка Вукићевића 3
тел. 018/501-200

Лесковац

Шабац

Сарајлијина 4
тел. 023/519-800

Кикинда

Пирот

Кнеза Милоша 59
тел. 010/305-000

Пожаревац

Лозница

Доситејева 24
тел. 0230/411-700

Панчево

Прокупље

Цара Лазара 49
тел. 027/320-000

Смедерево

Војводе Радомира Путника 20
тел. 013/306-800

Косовска
Митровица

Вршац

Бор

Феликса Милекера 21
тел. 013/802-400

7. јула 29
тел. 030/453-100

Ужице

Сомбор

Зајечар

ПОКРАЈИНСК А СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊE

Апатински пут 1
тел. 025/464-000

Николе Пашића 77
тел. 019/444-500

Сремска
Митровица

Ваљево

Светог Димитрија 31
тел. 022/638-800

Суботица

Трг слободе 3/3
тел. 024/644-600

Владике Николаја 1
тел. 014/295-600

Врање

Тодора Шпанца 1
тел. 017/407-100

Краљево

Цара Душана 78
тел. 036/302-000

www.nsz.gov.rs

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

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

Џона Кенедија бб
тел. 028/420-600

Железничка 22
тел. 031/590-600

Нови Сад

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

ПОКРАЈИНСК А СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊE

Косовска Митровица
Дрварска 10
тел. 028/423-090

